
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
       Political         سياسی

  مارک شېپن فيل او شاهان مفتی: ليکواالن 
ه : منبع  پا ر ور   ) امريکا ( کريسچن ساينس ماني

  نثار احمد صمد: ژباړن 
  
  
  
  

  ؟ولی ِکلی کشمير دیآيا د افغانستان د س
  

بارک اوباما وايی چی د ده د ولسمشرۍ يو هدف به د کشمير په سر د هند او پاکستان د 
  له اته کلنه چوپتيا پای ته رسویشخړي حل وی ، او د دې مسألې په هک

  
 الرو د  انتخاب سوی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان جن ته د نوو حل–نوی ډيلی ؛ او اسالم آباد ، پاکستان 

ه ، د کشمير په هکله يو نوی ديپلوماتيک تحرک په نظر کی لری چی په دې  ام په تو ميندلو د پر مخ بيونی د يو 
  . د مسألې په هکله د امريکا اته کلنه چوپتيا بدلوی ئ سره د

ورښ پر خالف سم و نه ه د فعلی  و اغلي اوباما استدالل کړی چی پاکستان به د افغانستان سره په  ی  ي  جن
د مجلې سره په مرکه کی وويل » ايمز « اوباما تيره مياشت د . چی د هند لخوا يې تاريخی ناامن رفع سوي نه وی

ه ده، خبری اتری   من اصلی ز ومی سياالنو تر من د د د راتلونکی « چی د کشمير په هکله چی د دغو دوو ا
ی » ادارې د حساسو دندو  ل کي   . خه ک

و د دوی د دا هغه  که په تشويش کی اچوی چی وايی پاکستانی پوځ اوباما غولوی تر  ستراتيژی ده چی هنديان 
يرنو مالتړ وکړی ورښ جرړي د هند او پاکستان تر من د قدرت په هلو . ان خو امنيتی شنونکي وايی چی د افغان 

خه پرته نه سی حل تی دي او هغه د يوې سيمه ييزه الس رس    .  کېدای لو کی نغ
  

ې وايی  خه زينيا ډارمن د ماساچوسي په کېمبريج کی د هارورډ پوهنتون د علومو او نړيوالو چارو د بيلفر مرکز 
ينی کړکيچونه سپک نه سی ، د اوږدې « : چی  دا به ډېره مشکله وی چی افغانستان بېله دې چی د هند او پاکستان 

  » .مودې مثبتی الري ته برابر کړه سی
مفکورې به د جنرال ډېوي پترس يعنی هغه چا د دوکتورينو سره بالکل سمون ولری چی په عراق کی يې د دغسی 

ی شامل دی، ئ د. نظم او قانون د راوستلو پالنه پر ذمه اخيستې وه ولی سيمی لپاره چی افغانستان هم پک اوس د دې 
واکونو لوی قوماندان دی ورښ ضد يو. د امريکايی  ه د يوې سيمه ييزه ديپلوماس  جنرال پترس د   تکتيک په تو

ند او کلک مدافع دی ردي ميز په ناسته کی خبرياالنو ته وويل ١۵ده د اکتوبر پر . ر ن پوس لخوا د يو   د واشن
ه فرصتونه موجود وی« چی د افغانستان د حل لپاره    » .کېدای سی د هند لخوا هم 

  
 تر من د باور يوه فضا ايجاد سی ، او پاکستان د هند يعنی هغه هېواد له هدف بايد دا وی چی د هند او پاکستان

ېدلی دی له ورسره جن ولو ډاډمنه . تاريخی بيری نور نو بېغمه سی چی درې  اوباما ويلی چی د دې کار لپاره تر 
ول سی چی د دواړو تر من وېشلی دی  خو دواړه د هغه پر الره دا ده چی د کشمير يعنی هغه ايالت لپاره يو حل ول

ه وکړو چی د « ته وويل چی » . سي . بی . ان . اس . ام  « ٣١ده د اکتوبر پر . بشپړ تسلط دعوه لری  موږ بايد ه
و هغه  ياليو حاالتو ته ] پاکستان [ کشمير بحران حل کړو تر  خپله اصلی توجه د هند خوا ته نه بلکی د دغو جن

  » .راواړوی
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ايمز په مرک ن سره خبری کړي چی د يو خاص اوباما د  ه کی دا هم پسی زياته کړه چی ما د پخواني ولسمشر بيل کلن
ه سيمی ته ورسي ي په تو کی يې جوړ . استا ندونه هغه غ عنوان و چی د هند او پاکستان د خبرونو د سر  ر دا 

  . کړ 
  

و ته د هند د ملی امنيت د سالکارانو د ډلی يو غړي راجا موهن وويل چی بل هي  شی هم په سيمه کی د امريکا 
ی  ادعا کوی چی د هند او پاکستان اړيکی تر بل هر وخت نن سمی سوي دي او د ئ د. دومره زيانمن نه تمامي

پاکستان او هندی کشمير تر من يې د تجارت هغه پرانيستني ته اشاره وکړه چی په دې وروستيو کی من ته راغلی 
  . م نه سو کوالی چی پخوا يې چا هي تصور ه

ه پرمخت ئ د پسی زياتوی چی هند او پاکستان د هغو صحنو تر شا واقع دي چی د کشمير د مسألې په هکله يې 
وی  ه په . کړی او دواړه هېوادونه دې حالت ته رسيدلی چی د نوموړي بحران د آوارۍ لپاره يوه الره ول دا هر 

س کی د پخواني پاکستانی ولسمشر پرويز مش   . رف د رژيم په نړېدو سره حل سول ا
  

  بوش د کشمير د سمولو هدايت ورکړی و 
ه حده د بوش د ادارې فيصله وه چی ويل يې کشمير ته بايد پام وسی  خو د . اغلی موهن وايی چی دا پرمخت تر 

يرل کېده چی امريکا غواړی په د ول وراناوه او داسی ان ې کار سره دغی شخړی داخلول صرف موجوده حساس ان
  . د تروريزم پر ضد په جن کی د پاکستان د مالتړ د حصول په خاطر هغه هېواد خوشاله کړی 

ه امتيازاتو د حصول په غرض د مشکل سره مخامخ کېدی يعنی  ه «موهن وايی په دغسی يو حالت کی هند د  ن
  » .ی د هند سره اړيکی سمی کړینو نه غواړی چ چی پاکستانی پوځ فکر کوی چی امريکايان د دوی پر خوا دي ،

  
ل دواړه په دې هکله خورا محتاطانه ږغېدلي دي  ل . اوباما او د جنوبی آسيا لپاره د ده سالکار بروس راي اغلي راي

ار « مرکه کی وويل چی د ژورنال سره په يوه تليفونی » بهرنيو چارو «  کی د ٢٠٠٧په  ين زه به پر اداره باندی 
ه واخلی ه له دې فرصته    » .وکړم چی هلته د يو پريکړه ليک لپاره په آرامه خو مؤثره تو

درد او خوږ وباله چی پاکستان يې په تيرو شلو کالو کی د تروريزم مالتړ ته « ده په دې مرکه کی کشمير هغه 
من او بدۍ په حقيقت کی ډېر» .ئاړيستلی د روهه دي چی دغی د ه ــ ماهرين پدې  ه ن ولو غ  چی کشمير يې تر 

  . ورکړی دی ئ  د افغانستان په شمول د سيمی امن ته لورــده 
  

نده ده  ر وله په افغانستان کی    سيالي 
خه دوه اړخيزه بې باورۍ هند او پاکستان د کلونو کلونو راهيسی دې ته اړيستلي چی په افغانستان کی  د لويی لوبی 

ه کلک پاته سوی دی. خپل خپل مطلب واخلی  ري په تو خو پاکستان بيا . هند په سيمه کی د افغانستان د اصلی مل
دی  ی چی په هي حالت کی يې هم د هند نفوذ ته نه ورپرې   . افغانستان خپله ستراتيژيک عقبی محوطه 

اليانو سره  د ترخو خاطرو ر١٩٧١دا بيری او وهمونه د هماغه  ه سوي چی هغه مهال هندی پوځ د بن اهيسی را کو
له ديش جوړ کړی خه جدا سی او بن خو د افغانستان لخوا د تاريخی پلوه د . دا مرسته کړې وه چی د پاکستان 

ی الندی افغانستان پاکستان  که بېرولی دی چی ممکن د هند تر نن ې دعوه کولو پاکستان  و پاکستان پر يوې لويی 
  .نور هم پسی وويشی 

   
خه چی بودجه يې د مفهميده اشرف د اسال تون  يړنو د انستيتوت يعنی هغه سروې کونکي جوړ  آباد د ستراتيژيک 

پاکستان په جنوبی آسيا کی يوازينی هغه هېواد دی چی په سيمه کی د هند د « پاکستان حکومت ورکوی ، وايی چی 
  » .بشپړ تسلط په مابين کی ورته والړ دی

ه سی  ل بيا دغسی ورپې د دغسی مخنيوی لپاره يې د خپل نماينده پوځ په . نو د پاکستان پوځ نه غواړی چی يو 
ياليو شبکې جوړي کړی دي  ه د جن په افغانستان کی د پاکستان مالتړو مجاهدينو شوروی اتحاد يعنی د هند . تو

ری وشړ رول واخيست او هغه يې د هند پلوه شمال اوروسته د پاکستان مالتړو طالبانو د هېواد ک. ئمل تالف د ئن
اوه  ر خه راو ساالرانو د تسلط    . جن
ړه اوس هم دوام لری ه اچولې ده او د ولسمشر حامد کرزي يعنی ٧۵٠هند هلته . دغه نماينده ج  مليونه ډالره پان

ولو . ئلوه د مليونو ډالرو ژمنه هم ورکړې چی خورا هند پ۴۵٠هغه چا حکومت ته يې د نورو  هند د افغانستان تر 
ری دی ام . غ مل ارونو يعنی جالل آباد او کندهار کی د يو لمسونکي  رمه دوو  دغه هېواد د پاکستان پولی ته 

رۍ هم خالصی کړي دي  ه خپلی کونسل   . په تو
ه استعما رۍ د خپلو اډو په تو ی دغه کونسل ان لوی ، خو په عامه يې پاکستان ادعا کوی چی د هند استخباراتی 

ی هغه دا دي چی هند د پاکستان په بلوچستان ايالت . کوم شواهد نه دي وړاندی کړي انی کي ه ادعا کاره چی  په 
تونکو ته مالی کومک ورکوی   .کی بيلتون غو
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ن کی د خپل يو سفر پر مهال وويل چی  د  [ هند غواړی« د پاکستانی حکومت امنيتی سالکار رحمن ملک په واشن
  » .او بلوچستان بې ثباته کړی] پاکستان قبايلی سيمی 

تيا وی خو خورا به ل وی ايی دا ر نی ختي د انستيتوت يو شنونکًی . شنونکي وايی چی  ن کی د من په واشن
ی ، خو دا په هي وجه « ماروين واين باوم وايی چی  ه مرسته ورکول کي خه يو  ياليو ته به د هند  ايی جن

ندویدوم ر ه نه ده لکه پاکستانيان چی يې    » .ره غ
  

خه ډډه کوی په شخصی لحاظ د دې خبري سره موافق دی او وايی چی  ودنی  د « يو پاکستانی ديپلومات چی د نوم 
خه هم زيات نه  ه سلنی  ولی ستونزی د پن ايی دلته د  پاکستان د لويدي محاذ پر اوږدو په ناامنيو کی د هند الس 

  » .وی
نده  ر وری« اغلی واين باوم وايی چی پاکستان په  الره د خپل ادراک په هنداره کی    » .خپله افغانی او هندی ت

  
ياليو په جوالی کی په کابل کی د هند سفارت په يوه بمی چاودنه سره والوزاوه چی  .  کسان يې ووژل۴١جن

ی امريکايی استخباراتی شبکو وويل چی دوی شواهد لری چی پد دې ان آی اس (  کار کی د پاکستان استخباراتی 
  . الس درلود ) آی 

  
ې وايی چی  خه مېرمن ډارمن ی« د هارورډ پوهنتون  نو تر کومه . حتی همدا نن هم پاکستانی پوځ هند يو تهديد 

الری د اغيزمنتوب په خاطر  د تاريخی وخته چی دا رويه بدلون مومی ، مشکله ده چی پاکستان دې د خپلی بهرن ت
خه پر شا سی ياليو د دې پياوړی سرمايې د استعمالولو    ».پلوه د جن

   
رکندی سوي چی په دې رويه کی بدلون را پيل سوی دی ی را  که پاکستان نن د ډيرو هغو . خو اوس داسی ن

ای ورکړی و ی چی يو وخت يې د پاکستان د شمال په باجوړ او سوات کی  ي ياليو سره جن اما قصد هم د اوب. جن
ړندی کړی او پاکستان ته يو واضح پيغام ورکړی   . دا دی چی دغه بهير پسی 

ايمز ته وويل چی  په جبه زار کی ننوتلي اوسو، خصوصأ په داسی يو مهال کی ] هند کشمير [ ولی بايد موږ د « ده 
خه د ولو ستر تهديد همدا نن د افغانستان د پولو  و دا شېبه رارسېدلې چی موږ بايد په ؟ زما په خيال نوره نئچی تر 

ه دوی ورته متوجه کړو   پای »  .بالقوه تو
 

 


