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 ۵۲/۱۱/۲۰۲۲                         احسان هللا ارینزی 
  

 نړیوالی ټولنی 

 مه برخه څلور 

 دي؟  شی څه ټولنې نړیوالې ج:
  او   ټولېدو  د  هېوادونو  ټولو  د  نړۍ  د  پاره،  له  حل  د  ستونزو   نړیوالو  ټولو  د  چې  دي  جوړښتونه  هغه  ټولنې  نړیوالې
  په  .وی تخصصي  چې  کېږي جال  څخه  ټولنو هغه  د  امله همدې  له او  لري  واکونه ډېر  ټولنې داسې لري.  وړتیا جرګې

  واکونه  ځانګړي  چې   ټولنې   هغه  او   لري   واکونه  عام  چې  ټولنې  هغه   کېږي:  وېشل  برخو  دوو  په   ټولنې  نړیوالې   توګه  دې
 .لري

  جوړه   ټولنه  ولسونو  د   او  پیل  کې  پای  په  جګړې  نړېوالې  لومړی  د ،هڅې  لومړنې  جوړېدو  د  ټولنو  نړېوالو  داسې  د
 .[1وي]  خاونده  شخصیت  حقوقي   بشپړ  د  او  نړیواله   دې  مانا  رښتیانی  په   چې   وه  نه   ټولنه  داسې   هېڅ   مخکې  دې   له   شوه.

 

 : لري واکونه عام چې ټولنې نړېوالې هغه
 

 :ټولنه ولسونو د - الف
 

 :اړتیا جوړېدو د
 

  کې   تاریخ  په  اړیکو  نړیوالو  د  ،ووسترا  ته  منځ  تړون  )وستفالې(  کې،  پېړۍ  ۱۷  په  چې   سیستم،  انډول  د  ځواکونو  د
  ګټې   بهرنئ  خپلې  هېوادونو  اروپایي  هم،  کې  موده  همدې  په   خو  شو؛  پاته  واکمن  اروپا  په   پېړۍ  دری   چې  و  ګام  نوی  یو
  ژبه   بله   په   یا   انډول  ځواک  د   امله  همدې   له   تپلې.  هېوادونو  کمزوره  په  الرې،  له  تړونونو  او   جوړولو   د  ډلګیو  سیاسي  د

  او  ستونزو  له  وي؛  غاړه  په  ځواکونو  سترو  د  یې  مشرتوب  چې  یووالی،  دولتونو  ټولو  د  کې  فدراسیون  یوه  داسې  په
  پراختیا   هېوادونو  ځواکمنو  او  ومونده  مانا  نوی  انډول   ځواک   د   چې   وخت  هغه  بیا  تېره  په   کېده.  پاته   نه  خوندي  پرته  وینو

 ستونزې   سیاسي  نوی  کې  نړۍ  په  ووېشه،  کې  مینځونو  پخپلو  یې  هغه  او  وکړ  یرغل  یې  پولنډ  په  له،وبل  روا  غوښتنه
 .[2شو] خوځیدو په توپان جګړې  نړیوالې لومړې د او وزېږېدې

  اصول  حل   ییز  سوله  د   النجو  نړیوالو  د  چې  وې  شوې  هڅې   داسې ،هم  مخکې  څخه  ۱۹۱۴  کال  له   صورت  هر  په
 ته منځ امید همکاریو  ییزه  ډله د پاره، له مخنیوي د جګړې د کې غونډه په سولې د هه()ال د چې لکه کاندی. پیاوړي
  حل   د  مسایلو  سیاسي  د  غونډو  پخوانیو  خو  بولي؛  بنسټ  جوړېدو  د  ټولنې  نړېوالې  یوې  د  هڅه  همدا   کسان  ځینې  راغی. 

 تر   ان  شوې.  وه  نه  هوکړه  هېڅ  ارهپ  له  جوړېدو  د  ټولنې  نړیوالې  یوې  د  مینځ  تر  ځواکونو  سترو  د  او  درلوده  نه  دنده
  یشو  جوړه   پاره  له   حل   ییز  سوله  د  النجو  نړېوالو  د   کې،   ۱۸۹۹  کال  په   چې  محکمه(  نړېواله   )قضاوت  د   چې   دې
  یوه  په هیڅکله غونډېدل، پاره له )حکمیت( منځګړیتوب د ،به کې  وخت په اړتیا د چې درلودل یې قاضیان څو او وه

 .شوه نه بدله محکمه رښتیانی
  تړونونو   او  بهیر  غونډو  وروستیو  د  خو  کېږي؛  کتل  سترګه   په  ارمان  ییز  سوله  یو  د  ته  غونډې  )الهه(  چې  هم  څه  که

 موافقی خواوو دواړو د حل النجو د او ساته خوندي ته ځان حق جګړې د کې وخت په  اړتیا د هېوادونو، چې وښوده
  په ژمنلیک، سولې د )الهه( د  امله  همدې له کې(، وخت په حکمیت د هېواد درېیمګړي )د درلوده اړتیا ته هوکړی یا

 .شوه پیل جګړه نړېواله لومړي او نیوه ونه مخه بحران د  کې ۱۹۱۴ کال
 کال تر دواړو دې درلود. نه وس  ساتلو د سولې د کې  نړۍ په  سیستم، همغږی د اروپا د او کنګرې ویانا د شان همدا

 کړه.  ډاګه  په  ماته  کنګرې  د  پېل  جګړې  نړیوالې  لومړې  د  خو  وه؛  ولېنی  مخه  پېښېدو  د   جګړو  نړیوالو  د  پورې  ۱۹۱۴
 د   هم  وو،  کړی  زیانمن  ډېر  اور  جګړې  د  چې  هېوادونو،  شان  په  فرانسې  او  برتانیا  د  کې   موده  کلنه  څلور  په  جګړې  د
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 کولو  وضع  په  محدودیتونو  د   پاره  له   پېښېدو  د  جګړې بلې  د  کې   نړۍ  په   یې  هم   او کوله  هڅه   رسولو   ته  پای   د  جګړې
 .[3کاوه] ټینګار

 پېل  کار  ډلې  هڅونې  د  ته  سولې  یا Peace Inforce to League د ،کې  )امریکا(  فالدلفیا  په  کې  ۱۹۱۵  کال  په
 [ 4و.] والړ ته شا یې Taft Howard William تافت هوارد ویلیم ولسمشر پخوانی  ایاالتو متحده امریکا د چې کړ
 اروپایي  شمېر  یو  او  ایاالتو  متحده  امریکا  امله  همدې  له  ورسېده.  ته  پای   جګړه  نړېواله  لومړې  کې  ۱۹۱۸  کال  په

 عملي  څه  یو  پاره،  له  خوندیتابه  د  امن  د  او  ټینګښت  د  سولې  نړیوالې  د  چې  کړې  پېل  بیا   هڅې  لومړنئ  هغه  هېوادونو،
  ۱۹۱۹  د  پاریس  د  شول.  السلیک  تړونونه  نور  سولې  د  کې  کلونو  ۱۹۲۰  او  ۱۹۱۹  په  او  )ورسای(  د  وکړي.  اقدامات
 لومړې  په  ژمنلیک  )ورسای(  د  چې  شوه تصویب )میثاق(  کړنالره  ټولنې  ولسونو  د ،وروسته  میاشتې  دوه  څخه  غونډې
 .وه شوې یادونه یې کې برخه

 

 :طرحې پاره له جوړېدو د ټولنې ولسونو د
 

 چې  کړې  وړاندې  طرحې  خپلې  افریقا   جنوبي  او  فرانسې  برتانیا،  امریکا،  کې  درشل  په  جوړېدو  د  ټولنې  ولسونو  د
 :کیږی وړاندې دلته یې ونهلنډیز

 

 :امریکا – ۱
  د  سولې  د   ځانونه  دوی  کړې.   پېل  هڅې   کلکې  سولې  د   کې  ۱۹۱۵ کال په ،ټولنې  مصلحانو  ټولنیزو  د   کې  امریکا  په

  په   تافت  هوارد  ویلیام  ولسمشر  پخوانی  ایاالتو  متحده  امریکا  د  نومېده.  هڅونه   ته  سولې یې  طرحه  او  بلله   ټولنه  پلویانو
 :درلودې برخې څلور طرحې دې درلوده. ونډه ستره کې خوځښت سیاسي دې

 حل،  النجو حقوقي د خوا له محکمې نړېوالې د         ·
 کول، وړاندې مسایلو غیرحقوقي د ته شوری منځګړیتوب         ·
 ضمانتونه، اجراییوي پاره له عملیتوب د پرېکړو د شوری منځګړیتوب د  او محکمې نړېوالې د         ·
 [ 5.] جوړېدل کنګرې د کتنې بیا او  جوړولو قانون د کې برخه په حقوقو نړیوالو د         ·
 سره بهیر دې له کې  سر لومړي په ، Wilson Woodrowویلسن وودرو ولسمشر، وخت د ایاالتو متحده امریکا د
  د  نظام  امنیتي  ګډ   د  کې  وینا  خپله   په   ته  سنا  امریکا  د   یې،   کې  جنوري  په   ۱۹۱۷  کال  د   خو  و؛   نه  لیواله   کار   ګډ  د

 ییز ماده ۱۴ خپل ته کنګرې  یې کې جنوري په ۱۹۱۸ کال د او  وکړه ننګه ډلې هڅونې د ته سولې پاره، له جوړولو
  جوړېدو   د  ټولنې  عمومي  یوې  د  ولسونو  د ،کې  ماده  څوارلسمه  په  وړاندیزونو  دې  د  ویلسن  ل.کړ وړاندیزونهمخکې

 وساتي. خپلواکي سیاسي او ځمکني هېوادونو کوچنیو او لویو  د چې و کړی یادون
 کوچنیو  او  سترو  د  یې  هدف  چې  شي  جوړه  ټولنه  یوه  داسې  ولسونو  د   مخې،  له  تړونونو  رسمي  د  باید  وایي:  ماده  دا

 [ 6.]وي تضمین او ساتل بشپړتیا ځمکنئ او خپلواکئ سیاسي د هېوادونو
 د   چې  وکړه  یې  ژمنه  او  ومنل  وروسته  بدلونونو  او  سمونونو   کمکیو  له  اصول،  ویلسن  ښاغلي  د  مشرانو   ینو متفق   د

 [7] .ونیسي کې لومړیتوبونو خپلو په جوړول، ټولڼې نړېوالې یوې د پاره، له ټینګښت د امنیت او سولې نړېوالې
 

 :برتانیا – ۲
 Lord فیلیمور  الرد  د   پاره،  له   جوړلو  د   طرحې   د  ټولنې  ولسونو  د  یې   کې  ۱۹۱۸  کال  په  چې   و  دولت  لومړنی  بریتانیا

 Phillimore امریکا  د   ډلې  فلیمورد  الرد  د   کړه.  جوړه   ډله  یوه  دیپلوماتانو  او  پوهانو  حقوق  مورخینو،  د   مشری  په 
  ې طرح  نوې  د  وه.  کړې  برابره  E.M.House سالکار  لوی   ویلسن   ولسمشر  د  چې  کړه  بډایه   طرحه  هغه  ایاالتو  متحده

  بریالیو   جګړې  نړېوالې  لومړې  د یوازی  ، (  Society Nations of League ټولنه  یووالی د ولسونو د  ) مخې  له
 .کېده بلل کنفرانس دایمي سفیرانو د هېوادونو بریالیو د  او شوای اخستې برخه کې جوړولو په ټولنې دې د ،دولتونو

  هېوادونو   اروپایي  نورو  بیا  او  فرانسې  لومړی  کې،  میاشت  وروستنې  په  کال  همدې  د  ویلسن  وودرو  ولسمشر  امریکا  د
  هکله   په  طرحو  د  برتانیا  او  امریکا  د   سره  مشرانو  له  هېوادونو  دې  د  یې،   هکله  په  جوړېدو  د  ټولنې  یوې  د   او  الړ  ته

 [ 8] . کړې خبرې
 

 :فرانسه – ۳
  د چې غوښتل او بلل پېغورونه تاریخي ته ځان زیانونه، او ماته جګړې د څخه جرمني له کې ۱۸۷۰ کال په فرانسې
 .کړي خوندي ګټې ملي فرانسې د او محدوده  ځواکمني پوځي جرمني

 

 :افریقا جنوبي – ۴
 جنرال افریقا جنوبي د  وروسته، لږ  څخه سفر له ویلسن ښاغلي ولسمشر د ایاالتو متحده امریکا  د ته اروپا او فرانسې

  یوې   داسې   د   خالف  په  برتانیا  او   فرانسې  د   کې،  وړاندیز  خپل   په Smoth Christin Jan اسموت  کریستن  جان
  څه   که  ولري.  غړیتوب  پکې  هېوادونه  ټول  او  شي  جوړه  خوا   له  دولتونو  ټولو  د  چې ،وکړ  وړاندیز  جوړېدو  د  ټولنې
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 پروګرام   د  برتانیا  د  چې ،وړاندیز  ایاالتو  متحده  امریکا  د  کې  غونډه  په  سولې  د  خو  وموندل؛  پلویان  ډېر نظر دې   چې  هم
  په  اپریل  د  وړاندیز  دا  . (۱۸  د   جنوري  د   ۱۹۱۹)شو مطرح توګه  په  میثاق د  ټولنی ولسونو  د  و،  شوی   برابر  مخې   له

 [ 9راغله.] ته مینځ ټولنه ولسونو د توګه دې په او شو تصویب کې ناسته وروستی په غونډې  د سولې د  ۲۸
 

 
 .۶۳ ص غفوری، محمد دکتور المللی،  بین سازمانهای  [1]
 .۶۴-۶۳ ص غفوری، محمد دکتور المللی،  بین سازمانهای  [2]
 .۶۵ ص غفوری، محمد دکتور المللی،  بین سازمانهای  [3]
 ۲۸ ص هاند، جعفر محمد سازمانونه،  نړیوال او ۴۵ ص سمون، نظیم محمد سازمانونه، نړیوال  [4]
 .۶۶ – ۶۵ ص غفوری، محمد دکتور المللی،  بین سازمانهای  [5]
 .      ۶۶ ص غفوری، محمد دکتور المللی،  بین سازمانهای  [6]
 .      ۲۸ ص هاند، جعفر محمد سازمانونه، نړیوال  [7]
 ۴۵ ص سمون، نظیم محمد سازمانونه، نړیوال  [8]
           ۶۸ ص غفوری، محمد نور دکتر المللی، بین های سازمان   [9]
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