
 !اینجا آغازیافت حکایت از                         
 !توان ندارد نشی بلکه صدراعظم پاکستان بیش از یک م             

 
 :۱م پنجبخش پیوسته بگذشته فصل دوم 

* " ودلبند ما کشور دوست وبرادر " عزل دمحم نوازشریف صدراعظم بود که خبر دوسه روز پیش

 .پاکستان را شنیدیم 
http://www.dailymotion.com/video/x5vcfvy 

باثر فیصله محکمه عالی دراین میان آنچه که مغائر با عرف چندسال قبل به نظر آمد برکناریی وی  

یکی . بوده است  نگهبانان قدرت نیز کامأل مشهود یپاکستان بوده که علت استفاده این ابزار از سوی

 ارتش پاکستان  روش حصول مبالغ میلیارد ها دالربوده که این  علل مهم و کامأل مشهود توصل بهاز

علیه تروریزم بدست می  ایاالت متحده امریکا و جامعه جهانی  بنام مبارزه از سوی  طی چندین سال

تأسیس  اززمان  دموکراسیو  اسالمغالبأ ارتش پاکستان هرچند میدانیستند که سردادن شعار.د نآور

دراین بازار مکاره بنام نقض حقوق کشوری بنام پاکستان مضحکه ای بیش نیست با آنهم  ازبیم اینکه 

بشروعدول از  دموکراسی  شیردهن های دالر بسته شود تصمیم بر این شد تا طوری وانمود شود که 

 ارتش این کشور درامر تغییر حکومت هیچگونه دخالتی ندارد

 
اما  از آنجائیکه قوای قضایه پاکستان به عنوان یک رکن  مستقل دولت به پرونده های حقوقی و جنائی  

  PANAMA PEPERSموسوم به شهروندان با هر سطح که باشند رسیدگی می نمایند لهذا پرونده 

تعلق که بیشتر به عنوان یک پرونده حقوقی محسوب میشود و با دمحم نوازشریف صدراعظم پاکستان 

دارد  دریک محکمه  با صالحیت قضائی مورد بررسی قرار گرفت و به اثر حکم محکمه ء متذکره دمحم 

 نوازشریف صدراعظم پاکستان برای پیش بردن وظیفه نخست وزیری فاقد صالحیت اعالم گردید 
http://www.dailymotion.com/video/x5vcjqx 

رئیس پارلمان آنکشور بحیث نخست وزیر یا صدراعظم و تا انتخاب نخست وزیر پاکستان آقای صادق 

 .موقت ایفای وظیفه نمایند 

 !حکایت از اینجا آغاز شد              

http://www.dailymotion.com/video/x5vcfvy
http://www.dailymotion.com/video/x5vcjqx


ودر اوج جنگ سرد و جهاد مجاهدین جوانی که در عنفوان آقای نوازشریف هیچکسی نه میداند که چرا 

افغانستان در برابر ارتش اشغالگر شوروی برای نخستین باربحیث صدراعظم ایالت پنجاب پاکستان 

 یکی از جنراالن کارکشته آرتش پاکستان دمحم ضیأ الحق دیکتاتور نظامی پاکستان را همراهی کرد 

 
اتیژیک پاکستان را که  در ماورأی افکار پس از مرگ جنرال ضیأ الحق دکتورین نظامی و عمق استر

چنین نگاه ساده لوحانه مینگرد وچنانچه قبل از با قرار دارد گروه های مذهبی و سیاسی  کشورپاکستان 

نائل آمدن به مقام صدارت عظمی پاکستان  دریکی از مصاحبه های که با دکتر شاهد مسعود 

 : بود که  ابراز داشته طی سخنانش  ژورنالیست معروف پاکستانی در لندن انجام داده و
http://www.dailymotion.com/video/x5vbc7v 

ژورنالیست معروف وبرجسته  پاکستانی با دکتر شاهد مسعود این گفتگوی بسیار مفصل نوازشریف 

نرا به عنوان سند معتبر سیاسی ومعلوماتی خدمت شما عزیزان انجام داده بودواین قلم کلیپ بسیارکوتاه آ

، کار حاکمان آرتش هیچگونه درسی نه میگیرد جنراالن وچگونه به کشوری برگردم که :تقدیم داشت

شما برای من .....تغییر الزم است با حمایت ملت ودفاع از پاکستان است ، شما نگهداریی سرحدات 

و شصت میلیون  شهروند پاکستان چقدرارزش قائل است ؟ چه کسی در  یکصد حاکمیت به  رأی  بگوئید

پار لمان جرئت خواهد کرد که برای حاکمان از تغییر بگوید ؟ میدانید که صالحیت برکناری مجلس 

آیا پاکستان دردست سه تن از جنراالن برحال مملکت که عضویت شورای امنیت ملی را دارند میباشد ؟ 

 منشی  کیاز  شیبارکنم و بروم ؟ حکومتی که درآن  صالحیت یک صدراعظم با چنین حکومتی من ک

صدراعظمی که اجازه یک . نیست ، بلکه منشی هم نسبت صدراعظم دارای صالحیت بیشتری است 

این از بدبختی های کشور پاکستان است که در طول تاریخ آرتش نقش داشته و نوشتن هم ندارد ،  رسط

 نیز توانمندی هاوجایگاه  خاصی برخوردار است  ISIآرتش پاکستان همزمان سازمان اطالعات 

 
 

معرفی سیاست خارجی افغانستان در برابر همسایه های افغانستان  از گفتار های جناب حامد کرزی داروغه سابق ارگ که حین  *

   کلیماتی چون دوست جگری و دلبند بکار برده بود

  ه دار تکمیل خواهد شداین مبحث در چند بخش بصورت دنبال :۱ 

http://www.dailymotion.com/video/x5vbc7v

