
 

 

  ھغھ سیالي چې نړۍ  وا وي

  

  

   د ایکانومیست مجلھ: سرچینھ

  مھ ١٩ م کال د  ٢٠١١ د: نی ھ

  نوروھاب  پاند: ژباړه

  

او ھستوي وسلو پھ لور د پاکستان خطرناکې لیوالتیا د ھند  "طالبانو"، "جھادیانو"د 

  .اندی نې زیاتې کړي دي 

پاکستان پھ غوره پو ې ډیره ناھیلې و وده کلھ چې د  ھغھ وخت پھ  ان ړي تو ھ ھندیانوبھرنیانو او 

 ھم د اسالمي توغمناکو داسې واکمنې ده چې پاکستان. مرکز ایبټ اباد کې اسامھ بن الدن ووژل شو

پاکستانیان پھ خپلھ ددغو پھ داسې حال کې چې .  ړه کوي او ھم یې خوندي ساتېسره ج) متعصبو(

  .واکمنې پاتې راغلي چې عمل وکړي  لیکن، یرغلونو اصلي قربانیان دي د "انوجھادی"

پھ شمال ، پاکستاني طالبانو، مھ ھغو  ان وژونکو چې د القاعدي  روپ پوري تړلي وه ١٣ د م  پھ

دا یرغل د . تنو پھ شا و خوا کې  وان پو ې زده کړې ووژل ٨٠دیز  ار و ې شبقدر کې د یلو

د  باد کېآپھ اسالم . نامھ وشو چې اغیز یې عمومې خواشینې را پورتھ کړهالدن د بدل اخستو پھ  بن

، ئالنھ ورکوپھ کور کې مارانو تھ پ کھ«پھ دې ھکلھ  ر نده کړه  Cameron Munter امریکا سفیر

  »ئبیا بھ چیچل کیږ

پھ وړاندي د امریکا سره  دی چې د سخت دری وپھ اوسن  لحظھ کې پاکستان نیغ پھ نیغھ تیار 

ھغھ پھ . وکړه) جان کیري(رئیس سنا د بھرنیو اړیکو د کمی ې امریکا د دا خبره د ، ھمکاري وکړي

سره یې د ) اشفاق کیانې(ل کر د پوځ سر اکستانپاو د  والړ باد تھآکابل د الري اسالم د  دې وختو کې



 

 

بیا سمیدو دعوه درلوده چې پھ ترځ کې یې د دوه اړخیزو ستونزمنو اړیکو د   لورو  ړیو لپاره مرکھ

ي چې پھ امریکا تھ سپار ر پاتیشونې بیرتھاکستان بھ د پ کارۍ د ھغھ ھلیکوپ پپھ دې لړ کې . شوي

ري ن ھ د امریکا د بھرنیو چارو سکری ھمدار. ایبټ اباد کې د چپاو پھ وخت کې د اور لمبھ شوه

Hillary Clinton ترسره کوي خپلھ لیدنھ خھ لھ سیمې  بھ پھ راتلونکو  و اوونیو کې .  

 ار و و پھ تیاره کونجونو د  یې بھ چې یو کال ړومب ، یکایې چغل ررامھغھ  د اھمیت وړ خبره داده

نو تھ  ر نده کړي چې پھ  ھ بیلھ دې چې خپلو پاکستانې سیاال کمین نیونې پھ مھال کې مدرسو تھ د

پھ . یل کړيکارکول پ، سره ي ـ اس ـ آيآ  ک و پوک پاکستاني پو ېیو  لي بیا د  دلپسې  ر ی

د ، )ایمن الظواھري( د القاعدي د مرستیال لکھ» موخواھمیت لرونکو  خورا«د  بھاحتمالي تو ھ 

د درنو  زارونو د ورکولو  ب ھد رسمي  ډو ھ و پھ  پر ضد )مال محمد عمر( مشرد افغان طالبانو 

پایلو یو لړ پاکستان د  مھ ١٧ پھد م   پھ ډیره بیړه ھوډ لھ مخې د پورتنې لھ دې کبلھ. تابیا کیږي

  .نیولی ج پوړی عملیات کوونکی د القاعدي  Yemeniپوځ پھ کراچ  کې: اعالن وکړ چې

پھ ایبټ  د نمونې پھ تو ھ. ډیر پاکستانیان نھ شي کوالي پی ې ھغھ ډول ووینې چې امریکایان یې کوي

ونو د امریکایې  واکسره  سان آاما پھ ،  ر ندوي دن د شتوالي پھ ھکلھ لږ دلچسپېاباد کې د بین ال

ویږنو د یوي سروي رد پو تنو ږپاو  خھ یوه اون  وروستھ د چ. ډیر اندی من کړي بیاھلتھ و کوزیدل

. چې بن الدن وژل شوی پھ سلو کې دا منې ٢۶تنو لھ جملي  خھ یوازي  ٢۵٠٠پایلو و ودلھ چې د 

بولي او یو شمیر زیات کسان وایې کھ بن الدن مړ دا پی ھ جعلي  پھ سلو کې ۴٩ لږ تر لږه نیمایې

 اکستانبھرنیانو د پ پھ سلو کې ډیر اندی من وه چې ۶٨. پھ ھر صورت ھغھ شھید دی، وي شوی ھم

  . دی تیری کړی پھ ملي حاکمیت

چې د  ار و ې  ایونھ د ھند تر ولکي الندي کشمیر تھ د ایبټ اباد پی ھ  کھ ډیره خوا شینونکې وه 

عادي پاکستانیان پھ اندی ناک . چې  ھ  ارل کیږيده پھ فرضې تو ھ ھغھ پولھ  دا، تھ دينږدي پرا

ره موافقھ نھ ده کړي حالت کې اوسیږي چې ھندوستان تر اوسھ ددوي د ھٻواد د شتوالي د شرایطو س

نھ ده چې د بن الدن د ان ړ  دا د حیرانتیا خبره. ورو ورو را دننھ شيپھ ساده ډول  او  ایې یوه ورځ

موږ پھ لمړې وار داسې ان یرلھ چې «: پوري غاړي تھ کور کې اوسیدونکې د چپاو پھ ھکلھ وویل

  .»  واکې ھندیان یرغل کوي

سرل کر پھ کې برخھ د پوځ مھ وشوه او  ١٣ د پاکستان د پارلمان پھ  ډه غونډه کې چې د م  پھ

د  سرل کر پھ احمقانھ تو ھد پوځ  د ھندوستان. باب مطرح وه درلوده ر توني اندی نھ د ھندوستان پھ

د پلي  غوي  ان ړي  واکونھ د ورتھ پی ور خالف د چپاو نھ وروستھ با ې وویشتي چې د ھبن الدن پ



 

 

د پارلمان غړو تھ  د پاکستان د استخباراتو مشر احمد شجا پاشاپھ غبر ون کې د ھغھ . لري وسکولو 

وس د ھدف د کوبلو  و پھ موخھلاخست د غچوویل چې پاکستان  پوځ نھ یوا ې د ھندوستان پھ دننھ کې 

  . کولی شيھم لري بلکھ پھ وارو وارو پھ ھغوي  زارونھ 

   ؛  ورتوب "جھاد"د 

ونھ  ږویږنو سرپھ پو تنو او  پھ ھکلھد پارلمان غړو د بن الدن ، د  ولو  وا ونو د شتوالي سربیره

د  "جھادیان"خپل پاکستانې احساس داسې  ر ندولو چې  دوي  ایې ویاړ کاوه او یا بھ یې. وه را

، شي کھ دي خبري تھ لھ بلي زاویې وکتل. د کور دننھ بې زھرو ماران دي پھ پرتلھ واقعیتھغوي د 

  .بل پیاوړي ھٻواد تھ خپل  واک  یېیې داده چې یو کمزوری ھٻواد  ینعم

. چنده زیاتوالی  یې او چ کھ وده کوي ٨ ھندوستان نفوس او اقتصاد دواړه د پاکستان پھ پرتلھد 

پل متکې دی او لھ دې الري خ  خھ پھ خیر غو تلو نیانوھ مرستھ او بھرپبل  دچې پاکستان   رن ھ

پھ دې مسابقھ کې یو مرستھ ورکوونکی ھٻواد دی او د امریکا متحده  ھند برعکس، پوځ سمبالوي

پھ   و والړي ډموکراس او پھ پ د اوږدي تجربھ شوي. مل ری واوسېایاالت مینھ لري چې د ھغھ 

د امریکا سره ، یت د شورا پھ غونډو کې  ډون کويد مل رو ملتونو د امن. تو ھ معنوي  واک لري

  . ډالره پھ دفاعې چارو ل وي او پھ کال کې لس ونھ بلیونھکړي لري نږدي استخباراتې راکړي ور

کال  ٢٠١٠ فاتو لکھ دآپھ اوږدو کې د طبیعې د پاکستان د خوندیتوب د نشتوالي اړوند عوامل د کلونو 

د پر لھ پسې کودتا انو د  لکھ خپل  انتھ د صدمھ رسوونکو اقداماتو او د راوتلو سیالبونو ود خونړی

کال  ١٩۴٧ پھ دا ملک. دا  ول ډیر ژور احساس شوي او دا نوي نھ دي. وجې رامن تھ شويلھ کولو 

زرھاوو مسلمانان او ھندوان  ھغھ ویش چې پھ زرھاوو، کې د ھندوستان د ویش پھ پایلھ کې زیږیدلی

دغو عواملو او اسالم د ملت جوړونې د احساس پھ . پھ کې ووژل شول او پھ میلیونونو بې کوره شول

پر  اي م ر د ویش پرھارونو د پاکستان د ژوندي پاتې کیدو ویره . من تھ کولو کې مرستھ وکړهرا

  . ساتلي

. ر وړل  ھ نظریھ بری ېھ کاپ "جھادیانو"د یو کمزوري ھٻواد لپاره د استازیتوب کوونکو پو ونو او 

پھ کشمیر  قبایل پ تانھ سخت طبعیتې دیخوا  خھ لږ را پھد کٻدو کال پھ وروستیو او د ویش  ١٩۴٧د 

کوم  اي پوري چې ھغوي . بیلھ کړي د ھندوستان  خھ یوه توکړه ارهچې د پاکستان لپ را توي شول

وروستھ لھ ھغې د امریکا پھ . ورسیدل تر اوسھ لږ او ډیر دا ساحھ د کن رول د لیکې پھ نامھ یادیږي

 رهد پ و د بندولو لپا انود شورویکې  پھ افغانستان جنرال ضیا الحق مرستھ د پاکستان پخوانې حکمران

پھ دې وروستیو  د ھغھ وروستې  ای ناستې دیکتاتور جنرال پرویز مشرف. واستول "جھادیان" ھلتھ



 

 

 ھم پري پوھیږي چې سخت دریزي بھ د ستونزو د راوالړولو پھ موخھ او ھر  وک کې دا ومنلھ

  . ھندي کشمیر تھ لیږل کٻدل

پھ لور مخھ  د خرابې او کھ کلھ چاري دي سانھآافرازول ارزانھ او  "جھادیانو"د دا  ر نده ده چې 

کسان وي چې پھ کور  داسې ددوي پھ ډلو کې  ایې. دروازه خالصھ ده کړي د ھغو  خھ د منکریدو

 لي یوواليوي چې د پاکستان د مھم کې د  ډوډیو او فتنې سبب کیږي او یا  ایې داسې  وک او کلي 

لیکن عامھ نظر سنجي . د اسالم پھ نامھ ج ړه کوي "جھادیان" کھ ، يوپھ پاللو کې مرستندوی 

 او د من تھ د کینې  د ملت احساس ھند، چې باد کې پھ  وتھ کړيآپھ اسالم  نېاعجاز  یال کوونکی

فعال مالتړ وکړي  "وجھادیان"غواړي پھ بیړه  ر نده کړي او یا د ھغو  ډیر پاکستانیان. ک دی ډ  خھ

 د بیل ي پھ تو ھ ھغھ یرغل چې پھ، عادي او یا ملکې اھدافو بریدونھ تر سره کويکې پھ  چې پھ ھند

 . تنھ پھ کې ووژل شول ١٧٠کال کې پھ ممبیې کې وشو او  ٢٠٠٨

پھ . نظریھ ازمای ت تھ واچوي امریکا کې پیل شوي  ایې پورتن  ھ پھم ١۶ھغھ محکمھ چې د م  پھ 

چلند چې د ممبیې د یرغلونو  خھ پھ دې  تھور حسین راینادا ر سو پاکستان  شیکا و کې  ارنواالنو

حکومتې شاھد ال د وړاندي . پړ وبالھ، شپږ امریکایان ھم قربانې شولیې مالتړ کاوه او پھ ھغھ کې 

  . وونھ کولھویلي وه چې د اې ـ اس ـ اې افسر مجو اقبال د ممبیې د یرغلونو مادي تمویل او الر 

ناروغھ زغم د ھندوستان  خھ د اندی نې کولو پھ پایلھ کې   روپونو "جھادي" کھ چیري د پاکستانې

پھ ھکلھ  ھ ویل کیدلی  د اخالل اچونکې کړو وړو بیا پھ افغانستان کې د ھغوي رامن تھ شوی وي

او پھ ھغوي امریکا تھ الره ورکوي چې د کراچ   خھ خپل دري برخې جن ې افزار ولیږدوي  شي؟

یر عادي  زارونو ملتیا غپھ وړاندي د ډرون د سختو  ساحو کې د سخت دری وبیا پھ قبایلي  خپلھ

د حقاني پھ  یر د القاعدي سره تړلي ، تر اوسھ افغان طالبانو تھ مالي ل  ت بیلويھمدارن ھ . کوي

د  مکنیو ) اکستان کې اوسیږي او افغانستان کې د ورانکارۍ فعالیتونھ کویپھ پ( چې  روپونھ

افغاني خبرو اترو د مقاومت تھ ھ وي او بیا وایې چې پھ ھغو زور راوړي چې د  یرغلونو پھ ب ھ

  . پروسي سره یو  اي شي

ددې پتھ ل یدلي چې د افغان باغیانو د فعالیتونو د زیاتیدو تر  ټ د اوس پھ بربنډ ډول پھ کابل کې 

د  چې ل ولي وو یرغلونو  رک ١٢٢۴۴ تیر کال کې د  یړونکو پھ. پاکستانې آي ـ اس ـ آي الس دی

پھ نږدي اړیکھ کې دي موږ ھغوي چې د یاغیانو سره «. ډیروالی  یېل پھ پرتلھ پن ھ چنده کا ٢٠٠۶

راغلی میاشتو کې زیاتوالی  ١٨ تیرو  ان ړي تو ھ پھ فعالیتونو کې پھ وایې چې د آي ـ اس ـ آي تھ



 

 

اکستان دا نھ منې چې لیکن پ. د یو کتونکې لھ خوا وړاندي شوی چې پخې اړیکې لريرپوټ  دا. »دی

  .مرستھ کوي  "طالبانو"دوي پھ فعال ډول د 

چې ، وایې کي ھغويبل. دوه مخې ديي دا ھم نھ منې چې دوي د امریکا سره پھ خپل چلند کې ھغو

م ر دا . دوي د امریکایې ج ړي د مالتړ پلوي دي؛ دا نھ منې چې د یو  بر  واک د منې خپلھ کړي

 ھ د تو پاکستانیان پھ ډان  پٻیلې. دوي دې د امریکا ھیلې پھ افغانستان کې ومنېددې مانا نھ لري چې 

  .  ھ بل ډول ملي   و تھ پھ کتلو بوخت دي ودلتھ خپل، لپاره ـ د ھند د خطر پھ بھانھ بیا بیا

یو ډول نظم ،  رن ھ چې امریکا زیاتھ ھیلھ لري چې اسالمي سخت دری ې پھ خپلھ ولکھ کې راولي

ھ غواړي برعکس پاکستان ن، او د خپلو سربازانو د بیرتھ ستنیدو الره  ودر بیامومي ین  کړي 

او  سره عنعنوي مل رتیا د ھندلھ یوي خوا د تاجکو قومې  روپ چې  پھ کې چې ان دولتپیاوړی افغ

  .ووینې لږ پھ غو ن موقف کې، يواک کې د برالسي لرلو ارمانجن دپھ لھ بلي خوا 

د افغانستان پھ  ھغھ. بریالی سفر درلود کابل تھمھ  ١٣ د م  پھ Manmohan Singh صدراعظم د ھند

یونیم بلیونې مرستې پھ اھمیت و ړیدو چې د ھغې لھ برکتھ  پارلمان کې د ھندوستان د اغیزمنې

ھغھ . او د دواړو ھٻوادونو تر من  اړیکې پالل شوي د بری نا مزي غزول شوي، جوړ شوي سړکونھ

پھ را من تھ کٻدو یې خوشالي » س راتیژیکې مل رتیا«نوري مرستې لوز وکړ او د  میلیونې ۵٠٠د 

  . ر نده کړه 

مې لوبي پھ وروستې پړاو د کو« پھ افغانستان کې ھند: چارواکې وویل حکومتې یو لوړ پوړي ھندي

دا ډول . ويھٻواد  »خپلو پ و والړ«پھ  او» من الری«یو چې افغانستان موږ غواړو ، »کې نھ دی

افغانستان  کھ تیر تھ  غلند نظر واچوو  ر نده ده چې. سبب شوی موقف ھم د پاکستانیانو د بې باورۍ

 اختھ دی؛ پھ یوازي  ان یې پھ مل رو ملتو کې د د من  د پاکستان سره پھد خپل تاریخ پھ اوږدو کې 

پھ . ھ رسمیت نھ پیژنېاوس ھم د پاکستان رسمې پولي پ، پاکستان د غړیتوب پر خالف رایھ ورکړه

پھ تیره بیا بلوچان او ھمدارن ھ پ تانھ بھ زیات را فعال شي کھ د  ن  د ، پاکستان کې بیلتون پالي

او پھ افغانستان کې لوي قومي پ تانھ پھ پاکستان کې لوي اقلیت . پاي وموميیې ج ړه روانھ دروازي 

ایستل شوي پھ  مکوپ تنو قبایلو پھ  چې د » ډیورنډ لیکھ«افغان حکومت ھی کلھ د . دی ډیره ک 

  . نھ ده وتلي نظریھ تر اوسھ د چا د مغزو  خھ »پ تونستان« او د خپلواکپیژندلي  ده نھ رسمیت

پخوا  خھ  لھ ھغھ .او د ھغھ د  لوال پھ  یره کې را ایسار نھ شي لھ دې ویریږي چې د ھند ستانپاک

د پاکستان د آي ـ . غو تونکو تھ پھ مرستھ کولو مالمتويد ایران او افغانستان دالري بلوچ بیلتون  ھند

اس ـ آي یو مامور یوه تیوري وری لې ده چې پھ افغانستان کې د ھندیانو د سړک جوړونې کار پھ 



 

 

تر  و لھ دې موادو  خھ ، د زیات مقدار چاودیدونکو موادو د پو ولو لپاره یوه بھانھ دهحقیقت کې 

کال کې د اسالم  ٢٠٠٨ ھغوي پھ احتمالي تو ھ پھ، کې   ھ پورتھ کړي تان د پاکستان پھ د ننھریسترو

  . داسي فعالیتونو یو جز بولي چاودنھ د ھو ل کې Marriott اباد پھ

اغیزي  ندل  يد خپلکې  د ل ولو پھ موخھ پھ افغانستان» ستراتیژیک عمق« د پاکستان لھ دې کبلھ

 د ھندھلتھ ر  و داده چې ھغوي باید پھ یوه ساحھ کن رول ولري ت ینعد ستراتیزیک عمق م. غواړي

او یا ، قینې کړلی شيی خوندیتوب ن ا ومي وسلوآسرتیرو او ، د خپلو مشرانو سره د ج ړي پر مھال

پھ خلیج کې د ھندیانو د السوھنې د  چېغاړي تھ ډاډمن  لوال ولري بلی پھ ساده تو ھ د خپلي پولي 

ویشلي افغانستان او ، کمزوريد یو  بلھ الره داده چې  ایې پاکستان. وکړيسره ور ایسارولو مرستھ 

. د لیدو مینھ ولري منونکې پ تانھ استازي د واکمن یو د  یا ھم یو  لي بیا لږ تر لږه پھ یوه برخھ

وس بیا ولیدل شي چې ا، تھ ډیر لیوال نھ دي "طالبانو" ینې جنراالن بیا وایې چې دوی  ھمدارن ھ

  . نور  ھ پسې ل یا ديدوي 

  ؛وسلھ بند او ډارونکی

 هد خلکو د ډارولو پھ موخھ پوځ را والړ دا ویره، میزه دهآمبالغھ  ویره د پاکستان د پای تپھ اند  د ھند

کال  ١٩٧٠ پھ ن داچېآ. دې مطلب تھ پھ اشاره ھند وایې چې ھی کلھ تیری کوونکی نھ وو. کړي ده

دا . ی وواوږد کړخې کولو د اسانتیا پھ موخھ الس پاکستان د دوه برھند د  لھ یو  ھ  نډ وروستھ کې

د ، زړه ب نونکو تیریو ملکیانو لھ خوا پھکې د پوځ ) اوسن  بن الدیش(  کھ چې پھ خ ی  پاکستان

 .کړهداسې  امونو اوچتولو تھ زمینھ برابره زورونو او د کډوالو سترو ډلھ ایزو بې  ایھ کٻدنو  ھغوي

جې اکبر ھندي بلیغ ، ام. بې ثبات  ول  د ھغوي پھ خپلھ لیونتیا کې پرتې ديد پاکستان د ، ھندیان وایې

ژر ، لنډو وایې چې پاکستان یو خطرناکپھ  د نوي کتاب لیکوال ژورنالیست او د پاکستان پھ ھکلھ

سرک ھ  ود ډیر پوځ، پھ عمده ډول ھغھ. دی »دولت ازھرجنې جیلې یا مرب«ماتیدونکی اود 

پاکستان د تضادونو پھ «زیاتوي  ھغھ. مالمتوي نو د نیولو پھ اړوند چې خپلھ برالسې وساتېتصمیمو

د  کړه وړهباید ده تو ھ دا منطقې کوي چې د بقا لپاره ھ عمپداسې یوه  ول ھ کې خوٻیږي چیري چې 

  .»یرغمل وي ووموسسو د اړتیا

 خھ  ھغو پو یانو ان د  پاکستان نھ شي کوالي، زیاتوي چې ډیری نور لیبراالنو پھ  ډون د پاکستانې

موږ وسوسې «یو لھ دوي  خھ  ر نده کړه چې . د ھندوستان لھ لوري بیرول شوي دي ې چېډنو  

یو  د ھند. »د نوري نړۍ  خھ  انونھ بچ کړوویره لرو چې  رن ھ ، او روحي رن  نیولي یو

ھ کې ھ خوا د دولت چلونې د اړتیا پھ کچلچې پاکستان تر اوسھ د پوځ  ج پوړي امنیتې مامور وویل



 

 

زبیخي او د عامو خلکو پروا نھ د دولتي بودجې د شپږمې برخې شیره  دا د نړۍ اووم لوي پوځ. دی

  .يکو

د خپلو اتومي وسلو د پرمخت   پاکستان  ھ ډول اوس راش  دا و یړو چې، کول بھ کافې ويدا ھیبت 

، السھ ووت د خ ی  پاکستان پھ سر وړي تو ھ کلھ چې ېککال  ١٩٧١ دا پرو رام پھ. ې دیپھ ل ھ ک

د  کې او خوا ورکونې د مھال پھ شا ماتې ړومبن د لھ لوري  د ھندتھ  پاکستاننې عی. رامن تھ شو

کھ چیري ھندوستان بمب جوړ «: پھ ډا ھ کړهوزیر ذوالفقار علي بھ و  پخوانې بھرنیو چارو د پاکستان

لیکن خپل بمب جوړولو تھ ، تې شووږي بھ پا، لپاره واخھ او پا ې وخوروھ د زرو کلونو موږ ب، کړي

  .»وبھ السبری پیدا کو

چې پھ غیر عادي او امکان لري ، پوري اتومي وسیلې ولري ١٢٠ خھ تر  ٧٠پاکستان  ایې اوس د 

 د کال ١٩٩٩ د نې پھ غرب کې پھ دې باور دي چې ی. زړه  ھ کړيحالتو کې دھغې استعمال تھ 

دا ج ړه . هي وپیل کړھم پاکستان د ا ومی کوپړی لرونکو مزایلو تیاري  ج ړي پھ نیمایې کې کار ل

یرغل کړی وو  یې برخھ د پولي پھ ھغھد کشمیر  اود ھند پر خالف د پاکستان لھ خوا پیل شوي وه 

  .چې د س نالونو پھ وسیلھ کن رولیږي

ھی وک پھ دې کې شک نھ لري چې د ھند لھ لوري د اندی نو پھ  رداپ کې را یر شوی پاکستان ډیره 

 سیستمداخلي تصادفي احتراق د  ا ومي کوپړۍ د ھغھ ھٻواد. زیات  ھ پھ الس راوړيھ ھ کوي چې 

جامده او سختھ طبقھ لري  زیاتو غني شوو یورانیمو  خھ چې کیلو  رامھ ٢٠تر  نھ ١۵ د، لري

د چینایانو کیلو  رامو پھ شا او خوا کې یورانیم تولیدوي او  ١٠٠ کې دپاکستان پھ کال . وړي شويج

تولید د پیل کیدو لھ وجې د نورو د داسې . د ھغې ھستوي جوړ ت پھ چ ک  غزول کیږي پھ مرستھ

وړاندیز کوي چې  Pervez Hoodbhoyپاکستان  ھستوي فزیک پوه . وسلو نرخونھ بیخې رالویدلي

اد کې د  ې ری او یا پھ اسالم ابھستوي کار ول وملیونو امریکایې ډالر ١٠د  تاسو کوالي شی تقریبا«

  .» ل  تما    لوي  ایستھ

نې عی، العمل وي بلي غاړي د دوه نوي پرمختیاوو پھ وړاندي یو عکسھغھ د  ایې  راختیادغھ نوي پ

د ملکې موخو  ھند د امریکا سرهکال کې  ٢٠٠٨ پھ پاکستان پھ معنوي لحاظ ھلھ زیانمن شو کلھ چې

، دغھ تړون نھ یوازي داچې امریکا او ھند سره نږدي کړل. لپاره د ھستوي انرژۍ تړون بشپړ کړ

لري  ینعبلکھ ھند پھ نړیوال مارکیټ کې د یورانیمو د تر السھ کولو لپاره الره پیدا کړه او دا ددې م

پاکستان پھ وارخطایی سره ان یري چې ھند . و تکل وکړيچې ھغھ بھ ډیر ژر د نورو ب یو د جوړول

  .ھستوي وسلي تولید کړي  ٢٨٠بھ پھ پرلھ پسې تو ھ ھر کال 



 

 

ھند لھ لمړي سره  خھ دا موقف خپل کړی چې د ھستوي . بل بدلون د دوکتورینو او لیږد پھ ھکلھ دی

نونکو  واکونو د درلودلو برعکس پاکستان د کمزورو نظم م. بھ نھ وي» لمړی استعمالونکی«وسلو 

لھ وجې دا نھ مني چې د ھند پھ وړاندي د ھستوي وسلو د کارولو  خھ ډډه وکړي او اوس داسې 

نوموړي ھٻواد نوی  تیره میاشت. الي شيامکان یقینې کړ »لمړي استعمال« امونھ پورتھ کوي چې د 

کیلو متره وا ن وھلی شي او د ج ړه ایزو  ۶٠ دا توغندی، پھ نامھ و ازمایلو Hatf IXتوغندی د 

دوه توغندي د لیږدونکې وسیلي د پاسھ پھ تیوبونو کې وړل کیږي او د لنډي خبرتیا . موخو لپاره دی

نیمھ کن رول کیدونکې وسیلي دي د لویو ، پړی وړي ديوددي توغندیو ک. وروستھ ویشتل کیږي

چاپیره د وران  پی ولو او وړان و  ر ر پھ چاډد ج ړي او د د لھ من ھ وړلو توان لري  انکونو 

  .محدوده ساحھ لري  اچولو

 کال کې مطرح ٢٠٠۴چې پھ  دوکتورینو  خھ Cold Start ایې د ھند د ، پاکستانې جنراالن وایې

دا دوکتورین د پاکستان پھ وړاندي یو بشپړ جزا ورکوونکی ، ددوي تاکتیکې وسلي خطر ومومي شوي

د بې ثبات  د پاکستان د تاکتیکې ھستوي وسلو بې اغیزي کیدل .  تھ کويغیر طبیعې حالت را من

د ډاډ من شي چې ا ومي وسلي  تیري ھ ې  ولي ددې لپاره وي چې کتونکي.  کانونو سره مخ کوي

ھ باید ا ومي کوپړۍ او د لیږد سیستمون، د بې الري افسرانو پھ الس ورنھ شي تانو او د پوځرئیسترو

د ھغو  خھ کار اخستل باید د ، ید پھ اسان  ونھ کارول شيااو ھغھ ب خوندي شي ان ړي  اي کې 

ډا ډول قوماندانې باید د بیال بیلو ،  ھ اړتیا ولري) د نظر یووالي( ندان  د واک لرونکواملي دفاع د قوم

  . پھ سر کې وي جوړه وي د دري واړو واحدونو د مشرانو  خھ چې لمړی وزیر یې، وزیرانو

د قوماندي او .  رونو تھ د تاکتیکې ھستوي وسلو نږدی تعبیھ کول نوي زیانونھ زیږولی شيد ج ړي ډ

یرغل پھ وړاندي  کھ چیري د ھند د غیر مترقبھ. زیتوب کوونکې وياکن رول تړونونھ باید نرم او است

یې دوي بیلھ دي چې خپلي ا ومي وسلي یا لھ السھ ورکړي او یا ، د ج ړي د ډ ر افسران مخامخ شي

پر پولھ نا اپې یرغل باید د ډیري غ ې او مر ونې پی ې پھ تو ھ و ارزول ، وکاروي بلھ الره نھ لري

  .شي 

   ؛د ډزو پر  اي خبري کول

 پھ دې نږدي وختونو. دا یو عمومي  اي دی ؛پھ پولھ باندي د ستونزي شتوالی تیوریکې مشکل نھ دی

دا لي دا . ولھ د ډزو لھ کبلھ یو ھندي سرباز مړ شوپھ پ کې د کشمیر پھ برخھ کې د ھند او پاکستان

. د دیپلوماتیکو ھ و پھ من  کې قرار لريدواړه  عمل ډیر ونھ ارزول شو  کھ چې ھند او پاکستان

  . الر وونھ کړيالزمھ ل تھ د مسالي د  یړلو وخپل امنیتې مسو Mr Singh لیکن د ھند لمړي وزیر



 

 

د ھند پھ ھغھ برخھ  ن یمستر س. پاکستان سره کړکیچ لږ شيپھ ھند کې  ینې کسان ھ ھ کوي چې د 

ې دا ھغھ غواړي چ، کې نړۍ تھ ستر ې خالصې کړي چې اوس د پاکستان پھ قلمرو کې را ې

مخالفت   وندونھ شمیر او یو لړ ناري وھونکي اپوزیشن دده پھ حکومت کې یو( شيستونزه لیري 

ل یوسف رضا  یالنې تھ یې کار واچولھ او خپل سیا پھ »د کرکیټ دیپلوماسي«سږ کال  ھغھ. )کوي

اوبو او ، د سودا رۍ ھغھ. بلنھ ورکړه چې پھ نړیوال کرکیټ کپ کې د ھند او پاکستان لوبھ و وري

 ایې دا خبري د  و میاشتو پھ دننھ ، م ضد مسالو پھ ھکلھ دوه اړخیزه خبري اتري ھ ویرئیسترو

  .وشي رنیو چارو د وزیرانو پھ کچھ کې د بھ

یر لورتھ دا د کشم. د پاکستان پھ ملکې خوا کې ھم داسې مینھ تر ستر و کیږي چې خبري دې وشي 

 نواز شریف چې د مخالف  وند مشر دی پھ.  ایې دا موسمې وي، کراري مالومیږي  و میاشتې

 وکړي او د م  سولي موافقھھغھ دې تھ نږدي شوی وو چې د ھند سره د ، کال لمړی وزیر وو ١٩٩٩

پھ نامھ »  منلوي د«د پاکستان ھلتھ وده کوالي شي چې ، ړورتوب وکړ او ویې ویلمھ یې ز ١۶ پھ

اعالن  پھ جنجالي تو ھ یې د پوځ پھ بودجھ کې د کم ت راوستلو. د ھند د ډارولو  خھ ډډه وکړي

  . وکړ

، هدیپلومات تھ ویلي ونھ  ال  خوړونکی جنرال کیاني پھ دې وروستیو کې پھ اسالم اباد کې یوه ابد  وم

پوځ لږ . ھغھ پھ دې ھکلھ ډیر لږ  ھ کړيپھ حقیقت کې اما . یکړد ھند سره د سولي د ھ و مالتړ  ما

معما ژوندۍ وساتې او پھ دې تو ھ  پل امتیاز او پړ ه مینھ لري چې د ھند د  واښ رتر لږه ددې س

  .سیدلي بودجھ خوندي کړي 

یوازي موافقھ  ودل  ایې پھ ساده ډول ، خبري کول. ې ديپھ  ان ړي تو ھ دیر شیان خواشینونک

پھ امریکا کې د پاکستان پخوان  سفیر جنرال محمود علي . تھ وھ ويکولو  تان بلي بیرحم رئیسترو

. داسې احساسوي چې پو ې بې امنیتې ډیره غ ھ ستونزه ده دوران  چې د سولي د خبرو مالتړ کوي

. يوک  بې زړه توب پھ نظر کې ډیر اجزاوي امنیتې. ږ الوزونھ کوم چې مو زه فکر« ھغھ زیاتوي

لږ چانس برابر شي ھند بھ ھغھ را ھ ک، ند بھ ھی کلھ پاکستان ونھ منېدوي فکر کوي چې ھ

  . »يوپرزو


