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  ٢٠٠٨ / ١٢/ 9    تاريخ                                                                              اريک مارګوليس: ليکوال 
  )کاناډا ( ټورنټوسن ورځپاڼه : منبع 

  نثار احمد صمد: ژباړن 
                                                                                          

  د حملې ريښه کشمير دی
  

  د هند د ويشلي واليت په سر اوږدې شخړې د ممبًی ډل وژنه رامنځته کړه
  

اټکل کړی چی د هند او پاکستان لخوا به يو پر ) رند (  د امريکا ستراتيژيکی ارزونکي جوړښتون –واشنګټن ډی سی 
وژنی او سل مليونه نور به هم ټپيان کړی او د مځکی ُکره به په بل اټومی ګوزارونه په اول ټپال کی دوه مليونه انسانان و

  . راډيو اکټيف دوړو سره وپوښی 
دا صرف يوه لسيزه مخکی وه چی هند او پاکستان خپل اټومی قدرت  چی همدا اوس فقط د ماشې وهلو په حال کی تيار 

  . سًی  دی ، څلور چنده زيات کړ 
  

خښميدلی هند لخوا پر پاکستان د حملې ويری دلته په واشنګټن کی ډېره لويه انديښنه د ممبًی د ډل وژنی په انتقام کی د 
بل غټ تهديد هم دا دی چی ښايی اسالم آباد خپلی دوې هغه پوځی فرقې له دې ځايه چی په افغانستان . رامنځته کړې ده 

نو امريکا هم ډېر ژر . ای پر ځای کړی کی د امريکا د جنګ مالتړ کوی ، وباسی او بيرته يې هلته د هند په مقابل کی ځ
  . پر پاکستان فشار راوړ چی د لشکر طيبه د ډلی مشر ونيسی چی هند د دې حملې پړه پر اچولې ده 

لشکر طيبه د شوروی پر ضد د افغان جنګ په وروستيو کی تأسيس شو تر څو د يوې نوی مبارزې لپاره چی هماغه د 
  .  آزادولو په خاطر چی د هند تر واک الندی دی ، نوي جهاديان تهيه کړی برخی د ) ٢/٣( کشمير د دوه پر درې 

  
 راهيسی د هند څخه ١٩۴٧مسلمانو کشميريانو د هماغه . کشمير د هند يوازينی ايالت دی چی مسلمانان يې اکثريت دي 

څه باندی شل . وکېد  کی د هند پر ضد يو پاڅون راوټ١٩٨٩په . استقالل او د پاکستان سره يوځای والی غوښتی دی 
کشميری اسالمی جهادی ډلی ، چی ځينی يې په پټه د پاکستانی استخباراتو د مالتړ وړ هم وو ، په يو ظالمانه ، ناولی 

په دې ترڅ .  هندی پوځيانو او پوليسو سره جنګيږی۵٠٠٠٠٠جنګ کی چی دواړو خواوو بې رحمۍ پکښی کړي ، د 
  .  چی اکثريت يې مسلمانان دي  کشميريان وژل سوي٨٠٠٠٠ الی ۴٠٠٠٠کی 

  
   –چريکی کمپونه 

ما په خپله د کشميری مجاهدينو چريکی کمپونه د پاکستان تر الس الندی درېيمه برخه کشمير کی ليدلي ، چی د مظفر 
نوميږی ، ليکلی هم » جنګ د نړۍ پر بام « آباد په شاوخوا کی جوړ سوي ، او لکه چی ما په خپل هغه کتاب کی چی 

غټ غټ کمپونه د دوو جهادی ډلو يعنی .  د هندی ځواکونو پر ضد د کشميری مجاهدينو عملياتو ته ورسره تللی يم دي ،
 پوری د آی ايس آی يعنی پاکستانی استخباراتو ٢٠٠٢دغو دواړو ته تر . لشکر طيبه او جيش محمد لخوا اداره کېدل 

  . لخوا وسلې او پيسې ورکول کېدې 
  

امريکا  د خپل زاړه . ر لشکر طيبه او نور کشميری جهاديان د ممبًی د بريد  له امله مالمت کړل هند او امريکا ډېر ژ
متحد او زما د پخواني ملګري يعنی د آی ايس آی د پخواني رًيس جنرال حميد ګل نوم هم واخيست چی  وايی الس پکښی 

  . لری 
جنرال ګل .  ال شواهد او ثبوتونه نه دي وړاندی کړی هند ټينګار کوی چی پاکستان ګرم او مقصر دی ، خو تر اوسه يې

د ده اصلی ُجرم دا دی چی د طالبانو مالتړ کوی او د سپټمبر د يوولسمی . يو پاکستانی هېوادپال دی او تروريسټ نه دی 
  . حمله يوه غولونه بولی 

دی او د هغه پيسې د ) ډيوالی ( پاکستان مفلس . پاکستان د امريکا فشار ته تسليم سو او د لشکر طيبه مشر يې ونيوی 
  . پاکستان همدا اوس د امريکا په روپيو سره پايی . مشرف د ديکتاتورۍ پر مهال غال سوي دي 

  
خو امريکا د سپټمبر . ی قضيې په توګه مالتړ کوی اکثريت پاکستانيان د کشمير د خپلواکيزه مبارزې څخه د پاکستان د مل

د يوولسمی تر حملې وروسته ټوپک د پاکستان سر ته ونيو او مشرف يې تر دې فشار الندی راوست چی په افغانستان 
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کی د امريکا د جنګ ننګه وکړی ، د کشمير خپلواکيزه غورځنګ خوشی کړی او د پاکستان د ملګرو يعنی طالبانو څخه 
  . په توګه وغندی » تروريسټانو « سر شی او هغوی د الس په 

هند تل دغه کشميری پاڅون ، که څه هم چی د هند د فاسد واک پر ضد يو رښتيانی . امريکا او هند ډېر خوشاله وو 
  . بللی دی » تر پولی ورتېرېدونکی تروريزم « پاڅون دی ، د پاکستان څخه 

  
نن د ولسمشر آصف . مله وخښمېدل او مشرف يې يو امريکايی غالم وباله پاکستانيان د دې دوه اړخيزه خيانت له ا

زرداری نوی حکومت هم د امريکا تر فشار الندی هماغه تګالره مخته بيايی او ورځ په ورځ مخ پر تحقير او تنفر 
  . درومی 

 هم نه د پاکستان تر نفوذ جنراالن او آی ايس آی هيڅکله. پاکستان اصأل دوه حکومتونه لری چی هغه ملکی او پوځی دي 
الندی افغانستان پريږدی او نه هم د کشمير د جهاد له پايښته تېريږی  او دغو دواړو ته د حياتی ملی ستراتيژيکو ګټو په 

  . توګه ګوری 
  

 پوځيان اجاره کړي دي تر څو د پاکستان پر شمال لويديځ سرحد باندی يې د طالبانو د ١٣٠٠٠٠واشنګټن د پاکستان 
د حيرانۍ خبره نه ده چی دا پوځيان د دغه مأموريت څخه کرکه لری ځکه . و يعنی پښتنی قبايلو پر ضد  وجنګوی ملګر

همدا نن واشنګټن غواړی چی خپل . يو وخت پاکستانی وياړلی او سرلوړی پوځ نن هغه دی يو اجير ځواک سوی دی 
  . کرايه کړی پاکستانی پوځ په افغانستان کی هم جنګ ته وليږی 

  
   –بنسټ پال کېدنه 

په واشنګټن کی يو څو کسه په دې پوهيږی چی پاکستان ځکه ورځ په ورځ مخ پر بنسټ پالنه ځی چی واکمنان او پوځيان 
  . يې د خپل ملت د غوښتنو پر ضد کښېکښل سوي دي 

س تر يوې خبری اوری چی هغوی د نفو» ماهرانو « خو واشنګټن برعکس يوازی د غربی سوو اشخاصو او کيڼ السو 
سلنی هم لږ دي لکه احمد رشيد ، چی مسلسل واشنګټن ته د ترخو حقايقو پر ځای هغه څه وايی چی هغوی يې اورېدل 

  . غواړی 
  

د کشمير دغه ورسته او خوسا شخړه چی په اټومی وسلو مجهز هند او پاکستان يې يو د بل پر ضد سيالۍ ته درولي ، د 
 نو ځکه د لويديځو ځواکونو لپاره بايد د همدې خطرناکی چارې حل د هر څه په سر .ممبًی د ډل وژنی تر شا قرار لری 

  پای. کی وی 
  


