
 

 

 هرچاته خپل وطن کشمیردی

 4132مارچ  13نویسنده: عبدالواحد خرم 

 سویدن  –از کابل 

آغازین لکچر آقای جیکی شرما سکریتیرکالج که سخنگوی کالج نیزمیباشد راجع به نظم وترتیب وچگونگی 

نوامبردرصتتالن  4نوعیتتل لبتتا  بتته قاترماقتتا  بتتارنیآ جی ورننتتدآقای کرنتتاوموکرجی کتته قراراستتل 

دربارریاسل جی وری برگتاارگردد متدتی نتیم ستاعل ماتومتا  مراته ارانته کردوتوجته جتدی متدوامین را 

تتتن رادربرمیگیر تتل ونکتتاا 052درحرتتن نظتتم دستتیتین حتتین ماقتتا  جیاتتی باقانی تتای ا  تترا  کتته تاتتداد 

وا  درصور  لزوم دید رنیآ جی وربانرکدام ماا حه قواندنیودونیانطورنیزشتد تیتام جریانتا  را نییتت

باجزنیا  اش رقم زد ماه اکتوبرونوامبرسررنای مربوت قوای م تح نند ،صتحبت ا توستع عتالیترین ماامتا  

،وزرا ،لوی درستیزا  تاسطح رنیآ جی ورتشکیه میدند ،این ا نیه مانای آنرامیدند کته کتالج مدا اته متتی  

حبت ا ،ماقتا  نتا وستررنای یگانه موس ه عالی تاتییی نند وباارزشتترین آ  میباشتد کته درچنتین ستطح صت

داقتتتی وقتتارجی دارد تتتاآیرا  آنتترا بتتافی ا  تترا   تتارس شتتده ازایتتن موس تته دراردوی ا  ان تتتا  چنتتدا  

 مح و   کرندارم .

کنجم نوامبراسل که سطورزیرین رامینوی م ،درشیریناگرمرکزایالل جیووکشییرنندوستا  رستیدیم گترو  

ج ،یتاوراش وداکترچاریتا ماتاو  امورقارجته کتالج قتراردارد بته نرری اسل دررأ  متا قومانتدا  کتال 02ما 

مجرد رسید  به میدا  نوانی کشییرتیاشاکردم که تیپ برقورد،میتدا  نتوانی وسترش اش التی نوتته ماننتد 

میدا  نوانی کابه وسرش چ ه متره کابه بوده دربآ ع کری قیتی منتظرماندم دلیه اش ماتتوم نشتد لبتا  

 میباشد . 55احجاب ولی بدو  چادری درجه حرار  مثبل مردم اعم ازز  ومرد ب

وجیتپ 52رنبری مارا ترش کرد ما انتظارآ  که چی وقتل بته نوتته میرستیم باقتره رستیدیم دراتتا  نیبتر

ازقتوب اردوی 044باا  ترویتنامی دریتم محتتی مابتوب جابجاشتدیم کته ستربازقطاه  52ساقل ننتد نیزنیبتر

آ بتترای قدمتگتتااری توبیتتپ بتتود کتت  Ravi kant Pandeyازلکن ورایالتتل اتراکتتردیا بنتتام  55نیبتتر 

 –بجه باد ازب ر به اشتراش قوماندا  به موزیم متی کشتییر بنتام عبتاد   5ازصرف غاای چاشتانه ساعل 

بنیا  گااری شده حکایه میکرد که  5204ش اد  ر تیم ،موزیم ازتیام بخش ای زندگی مردم این ایالل که در

دگردیتده واز تاریخچته سته درسال ای اقیربته توجته داکترعبتدالکام رنتیآ جی ورکیشتین دوبتاره احیتای مجد



دوره جنگ تتای باکاک تتتا  نگارشتتا  بتته زبان تتای مختتتتپ بتته شتتیوب  ارستتی وعربتتی وجودداشتتل درمتتوزیم 

لباستت ای محتتتی ،میتتوه جتتا  مختتتتپ تبیاتتل زیبا،محاتتوف  وکیتتداوارگوناگو  ،تاریخچتته ایالتتل ،حتتاف  

ماتر  نیتایا گااشتته شتد روشتنی مختتپ جنگ ا وآشوبگری نا توسع کاک تا  که بادأ توسع  تم کوتاه بته 

زیاد برای ما ا زود درنرجیپ ساقل نند که درقطاا   اردوی مایوب اسل دو ا  ر ، یم م تووب امنیتتی 

به شیوب دریورقراردارد ،نوا قیتی سرداسل درکنار کوه در یم محه زیبا که دارای درقتا  وباغچه بتود 

زمشتتانده  تی تتا وستتریال ای ننتتدی ازنیتتایا  تتتم کتته موقایتتل داریتتم سرک ا،ستتاقتیان ا ، مشتتابه کابتته انتتد ا

به نیایا گااشل کته بته ا  ترا  تحیته  5241اکثرأجیا  وکتیا   ارسی داشل وقرابی نای جنگ را از 

آ  مشکه بود دراین نیایا  تیی زیرنام اسام وبااستراده ازاتراب قوردستاب وناتره تکبیتروک اکبرکاک تتا  

شتتروک کتترده استتل بخشتتیده شتتده 5241ی )کشییرکاک تتتا  ا ازتتترف ننتتد درتجتتاوزرا باوجودکتته منطاتته  اتتت

مبارزا  ضدنندی تحل رنبری جنتراب اکبتر کته تترتا  وق تارا  ننگرتتی را بته شتیوب جنایتا  بیشتیاری 

غیران انی ازترف کاک تا  صور  میگیرد درنردوکشییر صور  میگیرد که واقاأنیتایا ایتن  تتم استام 

امی نرم تتیا  را کتانا داده وتتونین بته عاایداستامی ازجانتب متدعیا  استام را بدنام ساقته وغرور است

میباشتتد کتته ترکیتتم آ  قیتتتی مشتتکه استتل زیتترا بنتتام ج تتاد ،شتترعیل ،واستتامیل بتته اعیتتاب ناشای تتته ای 

غیران انی دراین مناتق گتروه نتای تنتدرو دستل زده انتد .وجانتب نندوستتا  را جنتراب راجندرستنگ اداره 

از توانیندی قوبی اداره جنگ برقورداربوده که دراین  تم راجع بته وی گرتنتی نتای زیتادی  کرده اسل وی

سرآغازبرقی تحرکا  و االیت تای تخریبتی بته  5222نی ل ساب بود ،به نرصور  وضایل دراینجاقوب 

 55شکه انررادی وگروکی بوده که توسع قطاا  اردوی جیتو و کشتییر قتاموش گردیتده قتوب اردوی نیبتر 

 ینجاموقایل دارد که لوانای مربوت آ  درسرحدا  کاک تا  م تاراسل .درا

 

 کاک تا  سه بار بانند جنگیده که کاک تا  شک ت ای بزرگی را متحیه شده اسل که عبار  اند از :

 درموضوک جیو وکشییر .5241-5241ساب  -5



 نیزدرموضوک  و  .5295ساب  -0

 اک تا  .درمورد آزادی بنگته دیا ازک 5215ساب  -3

درکشییراشتت اب شتتده کتته مرکتتزآ  بررآباداستتل بتتاری بختتاتراجرای ویتتزه انگت تتتا  درشتت ر میرکتتور ستتاب 

میادی ر ته بودم که واقاأ نردوکشتییرزیبا ودارای نتوانی گواراانتد درنردوکشتییرکنج وقتل نیازبته 0221

ه میشتتود .م تتاجدی زیتتادی تتتایم آ  قوانتتده میشتتود وصتتدای آاا  باآوازبتنتتد ماننتتد شتت رنای ا  ان تتتا  شتتنید

 یادمردم کشییرم تیا  اند .جنراب باتیا گرل :  ردا نزدیم به سرحد کاک تا  حرکل میکنیم 12وجوددارد 

 یاتتتد بتتته کاک تتتتا  تاتتتتق دارد لوحتتته ای بنظتتترم قوردکتتته ا  تتترا  ننتتتد 42 یادکشتتتییر بدستتتل ننتتتد و 92

ده انتد درااورا  وکتتوب تبتی تاتی مجانتدین بخاتر توحا  جانای کته ر تته انتد نتام ا  ان تتا  را نیتز تتاکردا

ومخالرین حکومل محتی به زبتا  اردو و ارستی ،ج تاد ا  ان تتا  ،ج تاد اکبروغیتره نوشتته نتای زیتادی بته 

مشانده رسید .این سرزمین میوه جتاتی شتیرین وقاوصتا ستیب قتوب دارد نتوا اش ماننتد کابته وول توالی 

گشتتتتتل وگتتتتتاارمیکن نی تتتتتل ،چ ارم ز،ک تتتتتته قتتتتترم و ستتتتتارباس بتتتتتوده بتتتتتدو  جاکتتتتتل ضتتتتتخیم وکرتتتتتتی 

،آلو،شرتالو،انگوروغیره اش مانند مناتق اکرشده میباشد باقواند  کتیتا  اردوو ارستی درمتوزیم م توولین 

 ازمن قدردانی قاص کردند .ومردم کشییر مردم م یا  نوازی اسل 

شتتانزده تتتن دیگتتر تن تتا تبتتق کتتا  ا  راستتترالیای دگتترواب انتتدری اشتتتراش نکتترد ن تتبل بتته قومانتتدا  ،یاورو

اینجانب ازاینکه م تم بودم توجه کشییریا  بیشتربود درتی چ ارروزاقامل متواتر عبتاد  ،آاا  وحرکتا  

 اسامی به مشانده میرسید .

گی میکردیم توریکه قبا عر  شد درنراتا  یم نررقدمتگاروجوددارد ه زندآ  م یا  قانه اردو که در

ردد ،کار  دعو  شب قباآماده ،سیروسرر ،کا  وکروگرام نیته چیزآمتاده وتیام مشکا  به موقع حه میگ

استل .درتیتام ستررنا شتیوه زنتدگی نظتامی اعتم درقتوای بحتری ،نتوانی ،زمینتی وستاحا  متکتی نندوستتا  

ودرا ریاتتا واروکتتا چنتتین استتل .اگرصتتاحب صتتاحیل شتتدم ایتتن شتتیوه زنتتدگی را دراردوی ا  ان تتتا  تایتتیم 

دم درمااف  قود نگاشته به سایل آریایی ارساب وتحل یم بروشتور ماننتد ستررآمریکا قوانم بخشید اگرنش

بتته چتتا  میرستتانم نیتتین اکنتتو  وقتتل نیتتازقرتن استتل درشتت ر شتتیریناگربه صتتدنا صتتدای آاا  وغت تتته نتتای 

 بزرگ برکااسل که نندونا وعی وی ا را قوشایند نی ل ولی من لا  میبردم .



 

ی قتدر  دیتن قتودرا داشتته باشتد متن کته م تتم ونزدقداونتد گن گتارم بتاآ  نتم زیرا نرکه تتاش دارد نیایشت

رجتتوک بتته قتتالق کتتاش دارم کتته مراعروکنتتد محتته موقایتتل متتا درتیتته ستتبز بنتتام بتتادامی بتتاس کینتتل یادمیشتتود 

 50کیاده موقایل داشتل ولتوای  52ازمحا  که دیداربه عیه آمد بنام باره ماکه یم ول والی میباشد  رقه 

رقه درمنطاه حوری که باغا  سرسبز وچنارنای انبوه درآ  دیده میشود قاترا  تتازه ای بترای متا  این  

بتتوده منتتاری یادگتتاری قتتاترا  جنتتگ ،گتتارنیوزیو  نظتتامی درمنطاتته شتتریپ آبتتاد ،منتتارکیروزی درمیتتدا  

 وازدحام میدا  نوانی شیریناگرمطالب عیده ای مضیو  ما اسل . 55کوچم درمحوته قوب اردوی 

ی دولینته دراتا  که زندگی میکردیم درودوازه چوبی م تحکم داشل اما  چنتا  نتوا درآ  ستردبودکه بختار

 ل آب آشامیدنی اش مانند آب ک یا  وقرغه که به نه به مشکه دسل زده میشتود جتوگیری ازسردی نییتوان

یکنتد کته اتتراف آ  ،نوانی این منطاه درتاب تتا  ن تیم گتوارا بتوده ودریتای کرقتروش ازمیتا  شت ر عبورم

باغتتا  کرازمیتتوه جتتا  درقتتتا  ک تتن ستتاب چنتتار ماننتتد منتتاتق ا  ان تتتا  ستتیب وچ تتارم زاش مش وراستتل 

زندگی درکشییر ان ا  را نییشه بشاش وتنومند نگه میدارد اما تاجب برآ  دارم که مردما  این منتاتق بته 

دگا  اصتتتی ستترزمین کوچانتتده شتتده جتتای اینکتته ستترید وستتبزینه باشتتد چ تتره ستتیاه انتتد تاورمیشتتود کتته باشتتن

 ویااینکه کشته شده اند ،یان ه گیری بایه آمده مانند ایالل گوا .

ازلحاب توری تی ومنابرزیبا ایالل گوا وازلحاب اسامیل ،کاکیزه گی تاریخی بود  وکون تانی بود  وادی 

اینجتتارا ببیننتتد بتته مزایتتای کشییرستترزمین نتتامور وقابتته دیتتدنی استتل .کیشتتن ادمن بتته دوستتتا  ایتتن استتل کتته 



عیرشا  ا زوده میشود ازاینکته کتوه ،تیته درمیتا  اش دریتای کتاش ،سترک ای وستیع ،باغتا  کرمیتوه وچیتن 

 زارنا دارد بدین لحاب ب ترین اسل .

نتتای نیالیتتا وکتتوه ه اوگار استتکایتتند ،درنندوستتتا  کشتتییروکتوریا ، دربریتانیتتا بافحاتتیدرا ریاتتا آبشتتارو

محه قوبی ترریحی اسل . درکشییرمیتوا  روزانه کنج وشا بتار غتاا قتورد زیترا زود  درسرحد تبل چین

حتته میشتتود آب تتایا لایتتا وشتتراف استتل درجریتتا  یتتازده متتاه بتته چنتتین تحتیتته دستتل یتتا تم کتته اکثرستتخنرانا  

،م وولین وقوماندانا  به شکه واضح وغیرم تایم کیرامو  م انه دینی صحبل میکردند وازاسام برداشل 

د م تتتیانا  ننتتد وآنتتا  کتته درماامتتا  بتتزرگ ماننتتد ماتتاو  رنتتیآ جی ورآقتتای حامتتد نتتتاوردرستتل ندارو

کتتاری  قراردارنداناتتاری ووزیرامورقارجتته ننتتد آقتتای ستتتیا  قورشتتید وچیتتپ من تتترایالل جیتتو وکشتتییر

 ضایپ را درزمینه د اک ازدین اسام کیشبرده اند .

 

رنیآ ارکا  اش تور  جنراب  Cur Mit singh AVSM.VSMدگرجنراب  55قوماندا  قوب اردوی نیبر

کیتتاده  50نتتام داشتتل وقومانتتدا  لتتوای Major General jakbir sing cheamaجتتگ برستتینگ چییتتا 

 بریدجنراب آر کی سینگ نام داشل که لوای اش درحوری موقایل دارد .

 511وبتا بوتتا   5493ینیتار بتا م 5922با نییتاب  0250، با کاک تا   3312با چین  4229نند بابنگته دیا 

 کیتومتر سرحد دارد .

موقایل سه شبانه روزه ای ما دربادامی باس اسل باداز ب ر شا نوامبر کا  بازدید مابتد بزرگتی ننتدونا 

یادمیگردید ر تم ماراقاف اراده ما دراین مابد بردند .باف  Shankracharyaدربتند ترین ناطه کوه که بنام 

گاشل ازدنا وصدنا زینته کته بته نرمترد وز  بافشتد  کتاری مشتکه بتود کیتره وتیترتو  شد  بافی مابد با

نیراه اجتازه داده نییشتود ولتی بیچتاره گتا  ماتاتد بته ایتن زیتار  میرونتد ، ستنگ ارا میبوستندومیگویند ایتن 



کیشتانی ساب قبه اینجاموجود بوده اسل ، کندید)ماا توضیحا  راجع به تاریخچه مابد داد وبته 3222سنگ ا 

نریکی تیم ما قاب زد وبدسل شا  ت یه تاری ب ل ، دعا قواند من ا  تری ماتری وبرازیتتی کته م تتم و 

عی وی بودیم درحاشیه قرارداشته ونظاره گربودیم ،زیار  چیا  قیتی زیادبودنتد ا  ترا  ننتدی باوجودکته 

ر میکردنتد ، قتانم راستیکاچوبی دربافشد  حتی بدو  جراب ر تند آب ا بافی شا  ریخته شد دعانا را تکرا

وداکترچاریا نیزباما بودند آن تا ازبافشتد  نر ت ا میکشتیدند امتا عایتده ومتانب چیتزی دیگتری استل ، بتافی 

سنگ سیاه آب ریختند وگه نا کاشیدند ، کوب دادند وبه غاری دیگرر تند که درآ  نیتز بزرگتترین متار ستنگ 

نتده استل وشتاید گزنتدی برستاند ، ستازماندنی امتوررا جنتراب سیاه را حتاه زده وتاورمیکنی کته ایتن مارز

  باتیتا ع تتده دار بتود وی کتته نیاتتنری قتوبی متتا استتل ماننتد تتتور  جنتراب انیتته کیتتور سترگرو  عیتتومی متتا

نردومانبی ن تند وا  رویتنامی که نم مانب شتا  استل درکروگترام ست م  اتالی داشتل ودربرگشتل گرتل 

 :مانای دعانارا نر ییدم .

شل نیزبدو  مشوره وموا اه قبتی درکشتی نای کوچم ودریم جزیره کوچم که آب عییتق داشتل دربرگ

که ازبرف وبارا  تشکیه شده در کشتی نای کوچم سوارشدیم که دارای تخل آسوده وبه میته راحل بخا 

قامتل روکیه نندی با دوچرخ کوتتاه اقتا نیتوده انتد وازآنجتا کته نتوا قیتتی ستردبود بته محته ا 922ولی ازما 

دقیاتته رستتیدیم رنتتیآ  02دربتترف  52برگشتتتیم .قبتته ازب تتر شتتا نوامبربوستتیته نتتتی کوکتربتته ستتوی  رقتته 

اوکراسیو   رقه مارابه جت ه قود دعتو  کرد.درتیتام جت تا  متا قومانتدا  کتالج نیزاشتتراش دارد ، جنتراب 

یتتادآوری کتترد ،  گنتتدناری درمتتورد  االیت تتای تروری تتتی کتته ازکشتتورنای استتامی گویتتا حیایتتل میگردنتتد

اعتتترا  کتتردم کتته نتته نیتته کشتتورنای استتامی از االیتتل مثبتتل مدرستته نتتا دربتترما صتتحبل کتترد کتته یتتم 

ول والی زیبای کشییراسل ولی  االیت ای منری مدرسه نای کاک تا  را درجوارسرحدشا  تابتیح وازا ضته 

کاک تتانی بتوده توضتیحا  داد گروه باشنده این محه که قوانا  انرجارکارلیا  کشییر بته کیتم تروری تتا  

 که این شخص دستگیروبادأ توسع حکومل نند اعدام گردیده اسل .

بتته  5255بتته شتتیریناگرودر 5242را کتته ابتتتدا درستتکندرآباد بتتوده ودرستتاب  52موصتتوف تاریخچتته  رقتته 

وم انتد اینجاانتااب کرده ماتوما  داد ،ازر ل وآمد روزنای دوشنبه مردما  نردوکشییر که اکثرأ قویا وقت

 توضیحا  داده که دیگر روزنا سرحد ب ته میباشد کشییرچه درنند وچه درکاک تا  زیبا اسل .

را اکثرأ سیم نا تشکیه میدند ، بادازب ر بوسیته بآ تی دوساعل به منطاه  52رنبری قوب اردوو رقه 

رحدکاک تا   اصته دارد کیتومترازس 51کیاده رسیدیم که  50حوری ازمیا  کوه نا ودره نا به قرارگاه لوای 

کیتتومترراه دارد درعتر  راه کتوه نتا ، دره نتا ،سترک ای کختته باریتم  50این لوا م وولیل تامین امنیتل 

ودربتندترین ارتراعا  قانته نتای آنتن چتادرکوش توریکته در تتم نتای ننتدی نشتا  داده میشتود ایتن منطاته 

استتل درب تتیاری لوحتته نتتا وتختتته نتتای  مشتتابه بتته جبتته ال تترا  ،ستتالنگ نتتا وقنجتتا  ودوشتتی ا  ان تتتا 

 جوارسرگ به زبا  اردو و ارسی )قوش آمدیدا به چشم میخورد .

نرتتتم نتتوامبر کتتآ ازگتته گتتااری بتته مناریادگتتاری )قتتاترا  ستتربازگم نتتام ا کتته دریتتم چاتتوری توستتع قتتوب 

دییی تترین احداث گردیده ویم ساحه نته چنتدا  بتزرگ امتا ب تیارزیبا بتا انبتوه گته وگتبرگ تا وقت 55اردوی 

درقت تتای چنتتار کتته قومانتتدا  نیتتز درآ  شتترکل کتترد مراستتم احتتترام بتته جاگااشتتتیم ودرق تتیل تحتتتانی اش 



مابدکوچم بنام مابد آبتی کته ا  ترا  ننتدی بشتیوب قومانتدا  آنجتا ر تنتد ومتا ماتروف تیاشتای بتاس شتدیم 

م تتا ه دربتتآ  عاربتتم ستتاعل ده بجتته قبتته ازب تتررا نشتتا  میدنتتد ازآنجتتا حرکتتل وباتتدازتی یتتم ستتاعل

رستیدیم   kع کری با تدابیرامنیتی شدید به سوی شریپ آباد ر تیم وبه قرارگاه قطاا  مخاوص کیاده بنام 

 01و 52درکشتتتتییر ایتتتتن قتتتتوب اردو دارای  رقتتتته نتتتتای 

 5استتتل کتتته درستتتکتورنای  k و vوقطاتتتا  متتتنظم 

کآ ازمراسم گته گتااری ماروف  االیل اند  52و1،1،

م تتتتتووب گتتتتتارنیزیو  گتتتتتاارش قرانتتتتتل کتتتتترد  دگتتتتترواب

وبادأرشتتته ستتخن را قومانتتدا  گتتارنیزیو  تتتور  جنتتراب 

با تتتده گر تتتل .وی از االیت تتتای گتتتروه  تتتتح ک توستتتع 

ب الیجانتدین ز ی بوش لشکری تیبه ،ج یا محیتد وحت

این  0253یاد آوری کرده وقوشحاب برآ  بودکه درساب 

یتم  0250 نوک  االیت ا کانا نیوده وکشییررا درستاب

میتیو  سیاح بازدیدکرده اسل ، سواف  بیجا ومتداقا  

بی موردکه عادتی بدی برقی نااسل مترا ق تته ستاقل 

ستاب ستوابق اقامتل درشتریپ آبتاد را دارد ، شتریپ آبتاد محته عتالی ازناطته نظترآب ونتوا  05.این قطاا  

ین کشییر که آنرا به کتتی ردکتردم اسل جنراب دوستار ا  ان تا  را مت م به اعیاب تروری تی کرد درسرزم

که بحث قیتی تتوفنی شتد ومتن قرته شتدم درجتواب گرتتم : کته عیتکترد تالبتا  مجتزا از اراده ستی میتیتو  

ا  ا  اسل ، قانه نای م یرراه دردوترف سرش ، بیل الحجا  ، کالج نا سرک ای زیبتا منتاتق بادرقتتا  

 کوش ودارای یم نوک دیزاین . بام ای منازب سرخسرسبز مانند ایدییبوری سوید  

 

ستخنرا  ازرشتتدتاتیم ، ترقیتا  اقتاتتادی وتاتییتی یکجتتای ک تترا  ودقتترا  وکیک تتای کرستونه قطاتتا  بتته 

امورصحی توجه به سیور  ورزش یادآوری نیم کرده وازموجودیل کارقانه جا  کوچم ماننتد قیتاتی 

را تشکیه میدند درصالن جت ا  چتای ، ودسل دوزی به اشتراش  ااب زنا  بخشی اساسی کار گارنیزیو  

کیتتم وکتچتته دوامتتدار آورده میشدوتوضتتیحا  بتته روی قریطتته بزرگتتی ع تتکری نشتتا  داده میشتتد درکتتتاب 

قاترا  شا  عتاوه برقومانتدا  ازنگارنتده بته نیاینتدگی ازمحاتتین دعتو  بایته آوردنتد تتاچیزی بنوی تم 



نتنم بتود بته آدر  کشتییردر  کتردم قابته یتادآوری واین دعو  شا  را کایر تم سخنا  جالب وادبتی کته درا

ل ازچوب تای چنارنتای قتدییی اقنتیم وازمحاوف  قودمحته یانتی ستاسل که صالن تاام قوری آنادرا

مرد فغر ،قد بتند وقوش اندام درمورد  Sk . saini .ysm.vsmاسل .قوماندا  قطاا  متاکره  بودهکشییر

قتع کنتتروب سترحدی صتحبل کترد چنتدا  موآتق وم تتند بته وضایل ا  ان تا  وعرا  وجنگ تای جتاری و

کاسخ ا نبود ، درعر  را ه م جد باب وشراقانه احید وغیره مطالب به  ارسی واردو نوشته شتده بتود کته 

جیته ر ل وآمدو گشل وگاارما دوساعل را دربرگر ل م یتانی درگتارنیزیو  ازنتر لحتاب قیتتی نتا عتالی 

 یاتدا 02 یاتدا آ  م تتیانا  و)12میتیو  ا نرو  دارد که )50وکشییر )سازماندنی شده بود .ایالل جیو 

ا سربازکشتییری قتدمل میکنتد جتتب وجتاب متردم کشتییر 1222)نندونا تشکیه میدند .درقوب اردویآنرا 

مانند جتتب وجتاب ا  ان تتا  مشتکا  زیتادی دارد والتدین شتا  بته قتدمل آن تا بخاترماتاش قیتتی قرستند 

یارغریب اند باتادادی ازدریورا  کشییری درجریا  سرر مار ی شدم کته بته متن یتاد ن تند .مردم کشییرب 

روکیه ا مااش 9222داشل به انگتی ی نوشته اند که ما غریب ن تیم به ما کیم کن .مثادریورمحیدشریع )

ه چتروکیته ا کرایته قانته مییتردازد درحایاتل  ارقتود بتی امنیتتی استل 5522دارد وسه  رزند نابتال  نکتاا )

 ا  ان تا  باشدوچه بنگته دیا یاکشییر

چیزی جالب این بود زمانیکه توسع نتتی کتوکتر ازحتوری بته بتادامی بتاس متارا کیتوتتا  میرستاند  ازنش تل 

عالی شا  بدو  تکا  قوشم آمد وتشکرکردم ،آن ا گرتند: ماقونندی نان تیم بجواب گرتم : ا  ان تا نیتزچنین 

محتته ازاستتام وا  ان تتتا  بنابررستتالل کتته داشتتتم عاقانتته ،بتتاتایق درنرصتتحبل ،نش تتل را اجتترا میکننتتد 

ومنطق سالم د اک کردم وقود را راحل اح ا  میدارم اما ندان تم که اتشه نظامی م اود ستانکزی درلبا  

نیتتدردی متترا ازعاتتب قنجرمیزنتتد وتتتور  جنتترا ب کیتتاده عزیزاحیتتد  رانتتی مرستتتیاب مااونیتتل تاتییتتا  

ب قتتوب وار  گااشتتتن بتته کارکردنتتا و االیتتل عیتتتی ام بتتا حر  تتای ناستتنجیده وبتته وکرستتونه عتتو  استتتابا

دورازحایاتتل متترا مییتتایرد وتاجتتای تتتور  جنتتراب ستتخی آصتتری نیزدرشتتکاکیل قرارداشتتل کتته وی را بتتا 

ری ازمتن توصتیپ مدیرتدری ی کالج آقای ستییربه دنتتی بوستیته ای تیترتو  وصته ستاقتم کته ایشتا  بته آصت

 زیادکرد. 

ازبازگشتتل ازشتتریپ آبتتاد شتتتاب زده بتتا یونیرتتورم )نییشتته متتتبآ بتتا یونیرتتورم بتتودیم ا بتته ستتوی جت تته کتتآ 

ا ر تیم که آقرین جت ه سترری اردو میباشتد قتاترا  جت ته ای صتبحانه قتوب 55قرارگاه قوب اردوی نیبر)

اب گته کتاب بریتد جنتر 0250به یادم آمد ، نیانری دگرواب محید صتالح ازستاب  5325اردوی ککتیا درساب 

ستتینگ ا گرداننتتده مجتتتآ استتل کتته ک تتل متتدیریل اوکراستتیو  قتتوب اردوی را با تتده دارد وی قیتتتی عاقانتته 

تبتق  یاتته نامته متته 5241و 5241وم تند صتحبل نیتود وازتا تییا  اراضتی جیتو وکشتییر درستال ای 

ای  حکومتتتل محتتته ) جیووکشتتتییرا حتتترف زد دراتتتتا  جت تتته بتتته چنتتتین جیتتتته 5259متحتتتد وانتخابتتتا  

گه کتاب  االیت تای قتوب اردو One Nation for all Indiansازگرتارگاندی به زبا  انگتی ی چشیم قورد :

ا تتتتن 555بتاتتتداد ) 52ا ودرستتتاحه  رقتتته 450بتاتتتداد ) 01را عتتتالی گتتتاارش داد وگرتتتل : درستتتاحه  رقتتته 

ن ا تروری تتا  تت29بتاتداد ) 0253تتن ا ودرستاب 505بتاتداد ) 0250تروری تا  بته قتته رستیدند ودرستاب 

تن کرسونه درقوب اردو صحبل کترد وا زودکته بتنتد  502222ازبین ر تند قوماندا  قوب اردو ازموجودیل 

 34 یاتد درتاترف چتین، 05ترین رقم را درسطح ج ا  این قوب اردو دارا میباشد تاریخچه کشییررا کته 

  یاد مربوت جیو وکشییر اسل .45 یاد مربوت کاک تا  و



قدییی ومش ورصو ییزم بوده که ازاین لحاب درج ا  اسام ش ر   راوا  دارد کشییر بته  کشییر سرزمین

قوبی ا ،زیبای ا ، ومدرنیزه بود  اش عالم گیراسل اما رنبر قوب اردو گرل : صو ییزم اسا م درگاشته نتا 

  گر ته وبه ، صتح آمیزوبدو  تااب بود اما شوربختانه اکنو  ازآ  راه انحراف صور بی آزاریکطریاه 

 یاد نندو  0 یاد م تیا   21دراین سرزمین  5452سوی رادیکالیزم وبنیادگرایی ل زیده اسل درسال ای 

 یاد سیک ا زندگی میکردند .آنزما  زین الاابدین کادشاه منطاه بوده ورنبرقتومی بته استم رحیتل عتتی  5و

 ربوده اسل .کشییری مانند محید عتی جناح کاک تانی ازش ر  ومحبوبیل برقوردا

 5241بختتاترآزادی وبخشتتید  ق تتیل اراضتتی کشتتییربه کاک تتتا  وجنگ تتای  5241وی ازستتاباه جنگ تتای 

درم تتوته کشتتییر توضتتیحا  داده توریکتته  وقتتأ عتتر  شتتد ستتومین جنتتگ کاک تتتا  وننتتد درستتاب  5295و

 بخاترآزادی بنگته دیا بوده اسل .5215

استتل زیتترا درآ  ستتوی مرزنتتا بطتتوری مثتتاب  ستترحدا  متتا بتتا کاک تتتا  یتتم مشتتکه بتتزرگ بتته دولتتل ننتتد

درکشاوراتراب قوردساب را لبا  نظامی کوشانده ودرسرحدا  میرکورومظررآباد می آورند تاعتیه حکومل 

تربیل نظامی شده وبجنگند اج تاد زیتادی کشتته شتده گتا  را درکنتار دریتای کشتییر درنیتین  تتم بته نیتایا 

 5155ومتررا دربرمیگیترد وبتنتد تترین ارترتاک م توولیل امنیتتیکیت 344گااشتند .ساحه م وولیل قوب اردو 

  یل میباشد .

درم انه سیاسی ازسیدعتی گیانی نام برده شد که مرد ک ن ساب وسیاسل مدار برج ته ای کشییربوده 

میتیو  انالی جیو وکشییررا به مثابه کشورم تاه 50ورنبر حاب حریل میباشد وی آزادی واستااب 

ب گاشته موصوف باسریرکاک تا  در دنتی ماقا  نیوده که ازوی استاباب گرمی نیوده اسل میخواند درسا

که  وتونای شا  به مار  نیایا قرارداده شد .گرتنی اند که گیانی ازترف حکومل کاک تا  تیویه شده 

می وکوب بدسل می آورد وباضی اوقا  میتینگ ا وتظانرا  را عتیه حکومل محه سازماندنی وبه راه 

اندازد وازکول ای بدسل آورده مادارکیی آنرا به مردم توزیع میکند ومتباقی را به جیب قود می اندازد 

وازوضایل بدی اقتاادی م تیانا  کشییر سوء استراده اعظیی سیاسی میکند .ناگرته نباید گااشل که آقای 

کشییر د اترولوحه جا  گیانی حیایل ب یاری ازکشورنای م تیا  دنیا را دارد ودرمحا  مختتپ 

 کشورنای مختتپ عربی وایرا  به وضاحل به مشانده میرسد .  

 



 

 یکی از مناطق سرسبز دره کشمیر هندوستان


