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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

  1۱/۱1/۳۱13            سراج الحق ببرک زی ځدراڼ: ژباړڼ
 

 کې  ډوبیږياو نارامیوودیو ډګ ومي ځواک پاکستاناټ
 حسنین کاظم ٬ 1۱/۱1/۳۱13نیټه : نالینآشپیګل 

 
. د پاکستان دیستر الریون  المل شوي یو  د ٬موليیوسړی چې ځان یې  په خپله  د انقالب الرښود نو

س ته ه  پوځ خپل چاڼدغو لوبو تر شا.  د ومړي وزیر  دنیولو امر  ورکړي دیمحکمې  د ل سترې
پرته  ٬ يولړزیږ و لخوا ودې ګډ ژورو سیاسي  زر د ومي دولت   به ډیر اټ پاکستان  د. باسي  انتطار 
 .کړیږي هم او ترهګري څخه ٬ تشدت لېخوتاوترید  غه هیواد  دله دې  

باد کې د ولسي جرګې آم په اسالخلک  .ه لريتوپیر نډیر له یو بل څخه  نهواو انځور دغه صحنې
 .يوپونه  وهایره کې ټاچولي او په یوه ډ ور اوږ السونه د یو بل پ نارینوو .ته ګدیږي   مخي ودانۍ 

 توګه  پرلپسي په  . دویه ښوروي او سندرې بولېنیمه میاشت سرونه  د سپیني غزرغون بیر ښځو
 ٬پلویان دي محمدطاهر القادري د  الریونکوونکې . نظام بدل کړئنظام بدلو( ارې وهي )ن چغې او

                                                                                                                           . مشر  دی بدرقه کويیا  انقالب الرښو داو  رژیم ګوتنوونکې سړی  چې د بغاوتګر ٬یو مبهم  دوی
 تورن دی باید و مالي فساد په توروزیر راجا پرویز مشرف د ي محکمې پریکړه چې لومړ د سترې

ښودل نه  ود قهریدلي خلکو انځوررخو څخه  په ټلویزیونې شبکو کې هیواد له  ډیر بد. شينیول 
یخولي ترڅخه ځینو په تاو .  د دوی خالف الریونونه کوي وپرویزاشرف د نیول راجا  دوی د .کیږي
نوربیا طاهرالقادري ته ښکنځلې  .په کراچې کې خلک هوایي ډزې کوي .کړي دیهم  پوري  الس 
ت په حکوم ځګه  .پاکستانیانو ته درناوي نه لري چې دغه سړی  حکومت  او  ٬دوی وایي .کوي

 .ي دیل شوله الرې ټاک کال کې د ولسواکو ټاکنو ۳۱۱۱
 سره مخامخیز ریا کر کړکیچ سیاسي ژور  داسي  یوله پوري  تر اوسه پاکستان په خپل تاریخ کې 

داځل له  داسي مالومیږي چې  .ازموینکې دورې  سره مخامخ دی . اتومي ځواک د یوېشوي نه  دی
ي په میاشت کې ټاکنې تر سره . د نوي کال په پیل کې او یا د منشي غې ازمویني څخه بریالي راوتليد

تاریخ کلن  ٬۱۱ دا به دپاکستان په یږيټاکنې ته ورس یوسره دوله دغو ګډ  هم  که  پاکستان  بیا  .کیږي
بل ملکې  یو خپل قانوني وخت پوره کوي او ورسره کې لومړۍ ځل وي چې یو ولسواکه حکومت  

یو د یا مشر د انقالب  الر ښودچې  چ مانا نه ورکوي ظاهرآ دا هې .تي کیږيحکومت یي ځای ناس
 .يغوښتنه کو  استعفاسمدستي حکومت له  مشرتابه څخه د منتخب 

 
 څخه ګټه اخلي  او ګډودیو پوځ له دغې ناوړه حاالتو

ور پوځ پنځه کاله مخکې د پوځې ډیکتات .حاالت ديبرابر  او رنګوند خځکه اوسني حاالت د پوځ په 
تدریجي  پهاغیزه خپل اعتبار او ورسته  په ولس کې پای څخه  را  جنرال پرویزمشرف  د واکمني  

 .له السه ورکړيډول 
خوا د بن ټ اباد کې د امریکایي سرتیرو لعه میاشت کې د پاکستان په شمال ایبکال د مي پ ۳۱11په 

د ا یو  ته ٬ دوی واټن درلود څو سوه متره یو څخه دپاکستان د پوځې اکادمي وژل کیدلو ځای  دالدن 
 .شرم ووملي ستر 

الوتکو  هیا بي  پیلوټ د دروڼد امریکایانو لخوا  ځکه  ٬نوري ګوتنیواکې هم  کیږي پوځ   همداسي  پر
له امریکایانو سره  په دغه بریدونو ې په پټه کخو  ٬کوي په عامه توګه  غندنهپاکستان  برید ونو باندې 

 .نه کوياقدام   هیچ پوځ  ندې ا. په هر صورت د دغو بریدونو پروړدی خوله ه یو او  کې جوړو



 

 

 3تر ۳ له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

هیواد د فاع په د پوځ  .ځواک ووستر  د څولسیزو راهیسې پوځ په هیواد کې یواځیني  بي جوړي
تل  په سیاست کېتل  پوځ وسله وال . درلودڅخه نوره هم جګ  اورګانیزیشن   یو ځانګړيد برخه کې

او د لومړی وزیر  تاریخ څخه ډیر  دپاکستان ولسمشر٬ پوځ د پاکستان د نیم  .کويالسوهنه کړي او 
 سفارتونو٬ مهمو ادپه ټولو مهمو چارو اوپریکړو کېدهیو ٬کنټرولويبرخې او چاري  ډیرې اقتصاد 

عوایدو کې خپله  ټاکلي برخه  ملي په  اې  رکت  پی ای د دولتي هوایي شپوځ  ټاکل اود سفیرانو  ته 
 .لري

سربیره پردې  .شوي دهټیټه  را ډول په محسوسونکې  څخه   له ډیره مودي  پوځ اغیزه د پاکستان کې 
ون یاپوزیس سیاسي حکومت د اوحکومت د پخوا په پرتله یواځي چې  اوسني حکومت پریکړه کړي ده 

په  . يرامنځته کړداساسي قانون پر بنسټ  یو عبوري حکومت     مخکې د ټاکنو څخه لږ  ٬کولي شي
دې پر  .پوځ څخه اجازه لري  چې خبرې وکړيپرته له  دواړه  دوی یواځې اوس دې برخه کې 

پرټولو ځ مالي لګښت  او په هیواد کې د پوپوځ  داو  ډیر خلک د دومره لوی  پوځ شتون  سربیره  
 ۱۳۱۱۱۱پوځ   د پاکستان یواځي . ي ديلرل تر پوښتني الندې راوست واک  کچهبي  چارو باندې 
 .سرتیرې لري
ځواکمن سړی په هیواد یو تر ټولورستیز  جنرال پرویز اشفاق کیاني په کې د پوځ لوی دپه تیره کال 

 چې  نه یواځې بهرني ګواښ ٬ځل  په یوه بیساري وینا کې وویل توګه  د پاکستان په تاریخ  په لومړۍ
 . تر دې مخکې ونو سره مخامخ کړي دیهیواد له سترو ګواښ دغه هم  په کور دننه ترهګري بلکې 
 .یو ګواښ وو زوړ دښمن هند د پاکستان شتون لپاره  یواځې

 
 ؟شتهد پوځې کودتا احتمال څومره 

 څخه ګټه پورته کړي او خپلي پوځې وحاالتوګډود ٬ پوځ به له دغې واوښته که حاالت په تاوتریخوالې
له . يلچ څوک پرته له پوځ څخه امن اونظم نشي راوستځکه هې .الس وهني ته به یوه بهانه ومومي

ه موقع ده چې اوسني حکومت ښ دوی ته و غواړي او پوځیانله بلې  او  دي ټاکنې راروانيخوا ې یو
یي  چې نهپوړي افسر یو جګنالین خبلایر د یوي پوښتني په ځواب کې آیګل د شپ .ته کړي یوې خوا

که حاالت له مرکزي قرارګاه کې  وویل ٬ي پوځ په ي ستل  نوم یي واخیستل شي د راوړپنډغو
الزم به  لپاره  د خپل ملي امنیت کوو او کړي دی او جوته خبر ده چې  موږ  فکر . کنتروله ووځي

 . کړوواو عملیات  اقدامات 
 علی  دري له ډیرو کالونو څخه د ولسمشر اصفهقاضي افتخار چو د پاکستان د سترې محکمې

دی چې دري یو سړی هچو .يلزغمشي  دغه دواړه یوبل نه  .کويمبارزه  خپله  زرداري په وړاندې 
ه دندې ګوښ کال مخکې له نیم ایناستيمخکني ځ ف لومړي وزیر  اشر د. ده  د واک خوبونه ویني

 وو. په الره کې یو خنډري  کې دچوهدضدهڅو دمالي فساد  په وړاندې د زرداري ځکه دی   .کړو
نه لیدل لیوالتیاکوم څرک  الېویو کې دقاضایان او جنراالن  ترمنځ  د ومیاشتوکه څه هم په تیرو څ

 پای ودېقانوني مددوی په دې برخه کې  بیا په یوه خوله شوي دي چې د اوسني حکومت اوس  یده ٬ک
دغه سیاسي  ٬زاړه دي  ف په وړاندې دمالي فساد تورونه ډیرراجا اشر .جوړ کړيیو خنډ  ته

دا ټول   . اما دا  اوسني  اوخت داسي ښیي چېد ډیر پخوا محکمې ته درول شوي ویچارواکې بای
 .وایي صدیقي  باد کې خبلایر  طعهآاسالم  ٬سره پالن شوي ديله یو بل  شیان 

 .پوځې کودتا احتمال ډیر لږ دی چې دیوې  ډیري نور څارونکو په څیر په دې اند دی  د لکه  دی
واک ته ورساوه .په همدي  یي څورلس کاله مخکې شوي چې جنرال مشرف  کودتا ورستي پوځې 

. ونه  او اخبارونه رامنځته شوي ديډیر تلویزوی .ه قوي مدني ټولنه رامنځته شوي دهیواوس  منځ کې 
. م چې پوځ  په کودتا الس پوري کړي. زه باور نه کودوی د ازادیوځواک څخه ویریږي دپوځیان 

چې د تکنوکراتانو څخه یو حکومت رامنځته شي او دغه دی . د دې ډیر احتمال شته  صدیقي وایي
 .يبه  د پوځیانو په خوښه عمل کو حکومت

 



 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 دی  سره مخامخ نوکیچوکړ ژورو  بیسارو  سترو هیواد له 
. دډیر وخلکو نیوکې پرځای ديه وړاندې د ګوټد دغي اوسني  ټاکل شوي حکومت پتر ډیره بریده 

اري ټوګه لوړ . خوراکې ټوکې په بیستره شويدډیر بزښت   ورسته را د حکومت له ټاکلو څخه حالت 
دوه . ډیرې خلک نشي کولي چې کمښت  سره مخامخ ديله او تیلو   ٬ غازخلک دبریښنا شوي دي٬

د  .نه لري ګرمولو لپاره غاز نوکورځکه دوی د  ٬کړیږيخلک  له یخنیو څخه  .وخت ډوډي وغوري
ډیزه ډیر خلک سختاو  ړاندې تاوتریخوالېنور پرابلومونه لکه ترهګري ٬د لږکیو په و سیره ردې ب

د کراچې کې بوخت دی٬و جګړشخړو او  افغانستان سره په له خپل بي ثباته ګاوندې هیواد  شوي دي .
لو کړکیچونه د وسدوی  لخوا. دڅیرلي شوي دي  واک  پر سر سره د سیاسيپه بندري ښارکې خلک 

ونو  دغه او سیالب ٬ زلزلېوبو کمښت٬طبعیي ناورینونهد څښاک ا .په کارولو سره پرمخ بیول کیږي
 .هیواد په سره اخیستي دی

اهر القادري د پوځ حاالتو کې پاکستانیانو ته  ډیره بي تفاوته ده چې طنازکو  په داسي  ناوړه 
 .که څه هم دی دغه تورونه ردوي ٬دیپوځ سړی د . یا دی لخوحمایت کیږي

یو پوځې حکومت بهتره دی له چې سه کیږي اوس برال کې دا نظر یه  ونوپه فکرډیرو پاکستانیانو  د 
مهمه نه ده چې طاهرالقادري په خپلو ویناوو  پاکستانیانو ته  اوس  .ولسواکۍ یا دموکراسي څخه یوې 

 دی دیو لبیرال  .مالتړ کويڅخه ( بلسفیمي قانون) کې  په پاکستان  داسالم  دسپکاوي  له قانون یا د
ب و منتخ٬ دی یلسواکۍ په پرانسیبونه والړ نه دیی په خپله د و د ٬اسالم پلوي هم نه کويازاد 

 . کوي ي خبرېو نقیصادضډیرې یا روحاني  . دغه مال حکومت  سمدستي لمنځه وړل غواړي
کړ حکومت  پر وړاندې قهریدلي ک٬ په مالي فساد کې د خپل ژوند او راتلونکې په اړه د خلکو نهیلي

خپل راتلونکې ژوند حاالت دتر څو خلک   ٬هر څه ته مال وتړيلک خ دا ټول کفایت کوي چې  ٬خلک
نه  . وړو حاالتو مسوولیت پرغاړه واخليڅوک به د دغې ټولو ناهیچ څوک نه پوهیږي چې  .سم کړي

خلک چې د لومړي وزیر د نیولو پر ضد کوم به هغه خلک چې انقالب غواړي او نه به هغه 
او د  ډول سولیز په  ٬هر څه شوني دي پاکستان کې  .واخلي الریونونه کوي  دا مسوولیت پرغاړه

 امکان  شته    یخوالېرله پسي دایمي نارامي تاوتتر پر  څخه پرته دحکومت بدلیدل او ېتاوترخوال
 .دی

 پای
 

 
 کې ومړي وزیر بیړنیو حاالتقهریدلې الریونکوونکې او ل ٬یز یا کړکیچ کېرپاکستان په کر

 
 


