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 ؟دریم نړیوال جنګ
 

چه په هغه که  ماهرینو تر منځ یوه اختالفي موضوع ده ولی پیښیدل یی حتمی خبره ده پوځیدریم نړیوال جنګ د 
ځواکمند او اتمی هیوادونه غواړی یو  ۍد نړ چېبه د نړی اتومی هیوادونه ګدون ولری، دا په داسی حال کی دی 

 .په هغه کی به نړی ویجاړه او بشری نسل به له منځه والړ شی چېداسی جنګ ته نږدی شی 
 

په هیروشیما  ۱۹۴۵امریکایانو په  چېفضا په یاد ولری ،کوم   اوس هم هغه له وحشت او دهشت څخه ډګه اریخت
سمانه اتمی بمونه وورول او په نتیجه کی یی دوهم نړیوال جنک پای ته ورسیدل. البته له هغه آاو ناګاساکی کی له 

او ادامه یی پیدا کړه، اتمی هیوادونه اتمی ځواک نور هم  و نه دریدل کامله توګه په اتومي فعالیتونهورسته هم 
مونږ د دریم  چېدا خپله دا ښایی  چې يوکړ يهم اتمی تجرب  پیاوړی کړی او همدارنکه ځینی نور هیوادونو

 .نړیوال جنک په لور روان یو
راتلونکی وژونکی او  چې يکی اکثریت نړیوال پوځی ماهرین په دی نظر د ۍپه نړ چېدا په داسی حال کی دی 

مخرب جنګ په نړی کی به د هستی بتیو د زیاتیدولو ،اما تیلو او اوبو د کښمت په سر به وی او د هغه خطرات به 
دا پیښه به په ټوله  چېد دوهم نړیوال جنگ څخه به څو چنده زیات وی نو شک نشته  چېدومره لوی او عظیم وی 

 .ینی هیوادونه ډیر ځواکمند او ځینی به له منځه والړ شیپه نتیجه کی به یی ځ چېنړی تاثیر وکړی 
 

 : په هغه باندی به دریم نړیوال جنک خپل مستقیمه اغیزه ولری چېالندی هیوادونه هغه دی 
 

ی، او همدارنکه د زیاتو مهاجرینو سره الس او ږیی نفوس زیاتی چې په اوسنی وخت کیهغه هیواد دی  :هند
ً  چېګریوان ده  په تیره کی د  چېډیر نفوس او بی ځایه شوی کورنی خپله باعث د کمبود د منابع کیږی . اګر  یقنیا

، دا هم باید ووایو ونکی اقتصادی رکود به څو چنده ویهندوستان هیواد د اقتصادی رکود سره مخ شوی ولی راتک
په راتلونکی جنګ کی به  ګډون هند د هند ملی ځواک په نړی کی په دریمه درجه ځواک پوځ بلل کیږی ولی د  چې

 . د دغه هیواد اقتصاد او همدارنکه پوځ ته سخت تمام شی
په حالت کی قرار لری او همدارنکه په افریقایی  ګپه عراق او سوریه کی د جن کال را پدیخوا ۲۰۱۴له  :فرانسه

په  چې، همدا علت دی کی خپل جنگی عملیات پر مخ بیایی هیوادونو کی هم د اسالمی جهادی تنظیمونو په مقابل
په سوریه کی د خپلو ملی کټو د ساتلو لپاره له هستوی  چې، او لری نه ده نسه کی هم چاودنی او بمباری کیږیفرا

السد  فرانسه به د بشر چېتیره ورځ د فرانسی د بهرنیو چارو وزارت په ډاکه کړه  چېکار واخلی لکه ځواک څخه 
 . لخوا د کیمیایی وسلو د استعمال په صورت کی چوپه خوله پاتی نشی

 چې په امریکا حمله وکړی نو یقنیاً  چېاو که کله هم د شمالی کوریا رهبر کیم جون تصمیم ونیسی  :کوریا جنوبی
ومړی هدف به یی جنوبی کوریا وی ،ځکه په اوسنی وخت کی امریکا له جنوبی کوریا څخه د شمالی کوریا په ل

 .وړاندی نظامی مالتړ کوی
یل سره دښمنی لری نو کله چه متحده ایاالت د ایران په هستوی ځواک او ئدا هیواد د امریکا او اسرا: ایران

 .نړی له دریم نړیوال جنګ سره مخامخ شی چېمرکزونو باندی حمله وکړی نو لری نه دی 
ی ئسیاآاو همدارنکه ډیر  ه به درې چنده زیاته شی، د تیلو بیبه اقتصادی مشکالت رامنځ ته کړی دریم نړیوال جنک

 او له منځهکمی  ذخیریهیوادونه به خپل د تیلو واردات د خلیجی هیوادونو څخه پوره کوی او نتیجه کی به د تیلو 
 . یش وړلی

ً  له کوم بل هیواد چېدا هیواد ډاریږی  :بریتانیا ی ئد روسی څخه به ورباندی هستوی حمله وشی او تل  خصوصا
ً  خپل نظامی ځواک د تیار سی په حالت کی درولی، ورباندی اتومی حمله وشی نو بیا دا ځواک نشی  ولی که واقعا

 .د اتومی حملی څخه ځان وساتی چېکولی 
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د ایران د  چېخپله هستوی ازموینه وکړه امکان لری  کی د لومړی ځل لپاره په سوریه کی  ۲۰۰۷ په :یلئاسرا
  .خره متحده پاتی شیآپراخیدلو نفوذ د مخنوی لپاره د امریکا سره تر 

 

د دریم نړیوال  چېله خپلو همسایه هیوادونو سره چندان ښی اړیکی نلری نه دومره لوی دی  چېدا هیواد  :پاکستان
 .خپل اقتصاد ورباندی ورغوی چېنګ په ترڅ کی روغ پاتی شی او نه هم دومره اقتصادی ځواک لری ج
 

لری، ولی دولت  هد نړۍ ترټولو مهم او ستراتیژیک برخه جوړه وی او همدارنکه بیال بیلی معدنی کانون :افغانستان
ن سره هم یو مشترک سرحد چېله  چې. دا هغه هیواد دی هیوادونو باند تړلی دی  ویی فاسد او تر ډیره حده په نور

ً  لری. رې لویو هېوادونو امنیت ته ارتباط لری، همدارنکه د د ن، روسیې او هند،چېد افغانستان امنیت د  چې نو یقینا
 .د دریو لویو هیوادونو د فعالیتونو څارل بلل کیږی  امریکایانو شتون هم په افغانستان کی

 

بریدونو د سنیانو  وروسته له هغه چې امریکایانو عراق پریښود، د هیواد اقتصاد با ثباته شو خو د شیعه گانو عراق:
ی په ئسور  یې ستونزې رامنځته کړلی ډیری سنیان د عراق او سوریې پولې ته مجبور شول او دلو  په مقابل کی

داعش او نور جهادی تنظیمونو ته یی زمینه  چېاغیزمن ګډون وکړ. او همدا عالت وو   جنګ کی یی فعال او
اقتصاد نور هم پیاوړی او سوریه په خپل کنترول کی راولی او د تیلو د څاګانو څخه خپل   عراق چېبرابره کړه 

 . کړی
 

ن د متحده ایاالتو سره چېداسې حال کې چې   ، پهیی په جنګ کی د روسی سره نږدی شیدا هیواد به د سور ن:چې
د دی هیواد  چې، بل دا د لپاره یو ستره اقتصادي ضربه وين د اقتصاچېلویی سوداګریزې اړیکې لري او دا به د 

 . اکثریت برخه د سمندر سره تړلی ده نو کیدای شی د سمندر له الری ورباندی اتومی حمله وشی
 

مقاومت وکړي او خوندی پاتی   په وړاندی  نړیوال جنګ  د هغو هیوادونو څخه ده چې کوالی شي د دریم :روسیه
روسیه د دریمې نړیوالې جګړې لور ته  شی. د روسی مداخله په اوکراین او د سوریی په جنګ کی دا ښیي چې

حرکت کوي. پوتین تیره اونۍ په مسکو کی کنفرانس ته وویل چې روسیه د هر ډول اټومي وسلې سره د مبارزې 
 .ټوله نړۍ ویجاړه کړي  توان لري، او د اتومي وسلو لویی زیرمې لري کوم چې کوالی شي په ورته وخت کې

ادامه  چېکاله کیږی  ۷دې ږمخالفینو تر منځ رامنځته شوی، ن پلویانو او ، چې د حکومت د: داخلي جنګسوریه
 . لری او په ترڅ کی یی نیم میلیون خلک تر اوسه پوری وژل شوی دی

رته چې سوریه د مختلفو هیوادونو ترمنځ د چې، ورته والی لری  نړیوال جنګ ته دریم د دې هیواد داخلي جنګ هم
له بل سره ښکر په  اتومی هیوادونو د یو د سوریه په سر چېلری  او همدارنکه ډیر امکان جنګ ډګر کرځیدلی دی

 ښکر شی .
 

د سیمه ایزو ځواکونو نظامی قدرت څخه دی او تل یی  چې  : شمالي کوریا د کیم جون اون په مشرۍشمالی کوریا
 چېال جنګ ګی داسی داخله کړی نړی دریم نړیو چېد دریم نړیوالې جنګ لپاره شعارونه ورکړی او غواړی 

 . شمالی کوریا په کی خوندی پاتی شی
 

، هیوادونو لکه روسیه چېد نړۍ تر ټولو لوی اقتصاد او د جنګ ترټولو لوی قرباني وي. له هغه ځایه   امریکا:
 جګړه کی په دریمه نړیواله  چېشمالی کوریا او ایران خپل لومړنی هدف متحده ایاالت کرځولی دی نو ویالی شم 

 .ډیرو اتومی بریدونو شاهد اووسو به موږ د
 

جبرانول به یی ډیر دروند او  چېنو د امریکا اقتصاد او همدارنکه د نړی اقتصاد ته به سخت ضربه ورسیږی 
د دریم نړیوال جنک په صورت  چېد امریکا اوسنی ولسمشر یو ځلی ویلی وو  چېسخت کار وی.نو لکه څرنکه 

 . راشی به اقتصاد ته سخت ضربه ورسیږی او د نړی په وروسته پاتی هیوادونو په قطار کیکی به د امریکا 
 

 پای
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