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 ګــټـــې مـلي پـټـې

 

 جيمي(».شي پوھه سوله پـه به نړۍ وي، بر�سی مينه په قدرت   د    قدرت مينې د چې کله « 
 )  ١٩٧٢ـ١٩۴٢ونکیليک غزل او سندرغاړی امريکايی:ھيندريکس 

.  وه موضوع مخفـي پورې کالونو ستنيو  ورو د پاې د پيـړۍ ١٩ د نه پيل  له دپلوماسي پټه
 ګټې د ملت د چې شوه وګڼل غوره ځـکـه او �ره، تړاو سره ګټو ملي  د دپلوماسۍ چې کيده فکر  داسې

  .  نشي خبر  دې ولس يانې  . شي وساتله پټه  دې  امله  له

 رامينځـته �رې له دپلوماسۍ پټې د چې  شته تړونونه پټ شمير ګڼ کې سياست ملليال بين په

 . وه) مثال(بيلګه ښه يوه يی    تړون   « کانګرس بـرلين »   د کې  جـو�ی  –   جون په  ١٨٧٨ د  . دي شوي 

 د چې و  شوی رابلل خوا له بيسمارک  فون اوتو صدراعظم جرمني د مھال ھغه  د  کانفرانس دغه 
 په اروپا ختيزې د او   کړي رامينځته سوله ترميځ امپراتورۍ عثماني او  امپراتورۍ روسي 
- استريا فـرانس،جرمني، انګليستان، د کې کانګرس برلين په. راولي ارامي کې سيمه)  بالقان(بالکان 

 سربيا، رومانيې،(نودولتو د بالکان د. و کړی  ګډون استازو  ( ُترکيې(دعـثمانيی    او روسيې ھـنګري، 

  غو نه انګريزانو. وو نه غړي کانګرس برلين د خو وو، راغلي  ھم استازي)يونان او مانتـينـيګرو، 
 روسي دې کې مديـتيرانه او بحيره توره په او وي  بر�سي کې بالکــان  په دې  روسان چې  ښتل 

   . وويني  بيړۍ

 سوله يې  کې کالونو ديرش راتلونکو په  خو ،نـکـړ رامينځته بری   بشپـړ کانګرس برلين  د

 پټ د  . �ړه مينځه له واسطه  په) ١٩١٨ تر ١٩١۴ (جګړې عمومي لومړۍ د سوله دغه.  راوستله 

 را    روسيې او   فرانسې   ،   برتانيې  چې و تړون پيکټ  –  سايکس  د  کې ١٩١۶  په   بيلګه  دوھمه تړون 

 تړون د يلـتـا  د کې    ١٩۴۵  په   وروسته کالونه     ٢٩    . خبر وو نه عربان ړونت  دغه په  .  و کړی مينځته 

 کې تړون په يلتا د  .( و ښار يو کې بحيره توره/کريمـيا سھيلي په يلتا )  و شوي ساتل پټ  مواد  ډٻر 

 دغه په  . �ره  ګډون)  چرچل روزويلټ،او سټالين،(مشرانو  برتانې او  امريکې  اتحاد،  دشوروي 

 ولې.  وشو بحث  اړه په ملتونو ملګرو  د او ختيز،  لرې جرمني،   يورپ، ختيز پولنډ، د کې غوڼډه 
  حــساس    جګړې نړيوالې دوھــمې د  چې و دا يې دليل يو    وو؟ شوي ساتل پټ مواد ډٻـر تړون   ددغه

 يې دلـيـل دوھـم  .( ملــتونه مـلـګري:نظام نړيــوال نوی او ، کپيـټليـزم کمونيزم، فاشيزم، ) وو  شرايــط 

 خپل د  ! وښـئ العــمـل عکــس نـامطلـوب به   ولسونـــه شايــد چې داو يې  دليل دريم   . وې   ګـټې ملي

 د شخصيتونه ديـني او ولسی   ھم  (  ١٩٠١ تر١٨٨٠(خان عبدالرحمن امير به   امله له  وٻــرې د ملت

  منور   امريکې د  .  وښـئ ناچــله   اوليــکه    توافـقـنامه  غه د  چې  راپارول ضد په  توافـقـنامې ډيورنـډ

   لومړۍ له  .  و پلوی کلک دپلوماسـۍ څرګندې د کې امريکا په  (  ١٩٢١ تر١٩١٣  ) ويلسن   وډرا  ولسمشر 

 څرګندې د  ملتونو   ملګرو    راوروسته ١٩۴۶ له   اورپسې ليګ   ملتونـو د    راوروسته جګړې   نړيـوالې 
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) ګلوبYيزٻــشـن(کيدنې نړيوال د راوروسته،)  ١٩٩١ (پای له  جــنګ  ساړه د. وکـړ مYتړ  دپلوماسۍ

  . وميند اھميت دپلوماسۍ اقتصادي  کې پـړاو په

 په کې  ختيـز مينځــني په کې ١٩١۶  په  پيکټ فرانسوا  فرانسوي او   سايکس مارک انګريز

  په استعمارچيانو )   ! کړ کوربه تلپاتی لمبو اورد د يې ختيز اومينځنی   ويستلې و ليکې  نيغې کچه  غټه

 او وې، کارولې ليکې البلـد اوعرض  البلد طول د لپاره ټاکلو  د پولو سياسي د  ھيوادونو د  کې  افريقا

 ١۶ د   ختيز مينځنی عرب  .( تلېوويس کرښې    مسلمان او ھـيندو د کې  ھيند په   کې١٩۴٧ په   انګريزانو 
 په   فرانسويانو او   انګريزانو  . وه برخه يوه امپراتورۍ عثماني د    راھيسې کالونو لومړيو له  پيړۍ 

:  کړ راټيټ ته ساحو  نفوذ خپلو د   ختيځ مينځنی نږدې �رې له تړون پټ   د   پيکت-سايکس د کې    ١٩١۶
 د  انګريزانو د فلسطين او ُاردن، عراق،ماوراء. وغوړٻـده  لمن نفوذ د فرانسې د لبنان او  سوريه  په

 د سره ترتيب په امان او دمشق. وې سيمې المللي بين المقدس  بيت او ھايفه. راغلل �ندې  نفوذ

   .  وو �ندې نفوذ د برتانيې  او فرانسې

 يې ته  مفکورې  اوملي کړه  کوټلې روحيه مذھبي او فرقوي کې عربو په ويشنې ډول دغه

 ١٩١٠ په   . وو نه  خبر عربان نه) تړون پيکټ- سايکس (تړون امپرياليستي   له     ١٩١۶ د  . واچاوه  پاټک

 ضد په امپراتورۍ عثماني د عربان که: وه کړې ژمنه  داسې سره عـربانو  د برتانيې کې   کالونو
 منفي بل وضعې دغې د. شـي ملـت  خـپـلواکی به ھـغــوی کړي، يې رانسکوره او  وکړي پاڅون
 کې پايـله په  او شــو ټکـنی شـعــور روښـانـفـکـر  او  طلب خپلواکي کــې عـربانو  په چې و دا اغـيز

  . شــو نــه بـرخه په نظام ولسواکيز  او ملي واقـعا يې

  او راووتله يهاعYم بلفور ارتر وزير د چارو بھرنيو  د برتانيي د نيټه ٢ په نومبر د ١٩١٧   د

 مـلي »  د لپاره يھـودانو د کې فلسطين په کې اعYميه دغه په. شوه مشھوره نوم په  »اعYميې بلفور«   د

 فلسطيــنيانو د  نـــوم   فلسطــينيانو د کې اعYميه  دغه په. وو شوي خوندي  جوړول) ھـيواد ملي(»کور 
 د کې فـلسطين په کې١٩۴٨ په وروسته  کالونه ٣٧ اعYميی بـلفـور.  راغلی و نــه نوم په عــربانو يا 
 په  اعYميې بلفور د(کې ١٩١٧ په. کړه ھواره �ر ته کولو رامـيــنـځته دولت اسرائــيلــي اوسني 

  نږدې ټولنه يھـودي   او  وه، کړې  جوړه برخه) ٪٩٠ (سلنې  نوي ټولنې  ټولې  د  فلسطينانو ) مھال
 شـپـږ شمير يې مھال    په اعYميې د  خپلواکۍ د اسرائيلو د کې١٩۴٧  په. رسـيدله ته تنو زره  پنـځوس 

  .  و شوی جګ ته تنو   زره  سوه

�ر سولې  د او کيښــود بنسټ  غليمۍ عرب-يھود د اعYميې بلفور  د نظره، له فـلسطينـيانو   د 
 د او وروبخـښه رسميت المللي بين ته خوځښت  صھونيست اعYميــې دغې.  واچاوه  پاټک يې  ته
     اعYميې بلفور د.  کړه برابره زمينه    جوړولو د دولت يھودي د کې فلسطين  په يې لپاره صيھونيستانو 

 وضعې کرغيړنې  د  فلسطينـــيانو د  . �ره ټکر سره   (  ١٩١۵-١٩١۶ (مکاتبې د مـکمـھان - حسـين د 

  : ولولئ لپاره 

Rashid Khalidi, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for 

 Statehood. 2006; Norman Finkelstein, Beyond Chutzpah: On the Misuse of 

Anti- Semitism and the Abuse of History. August 2005  
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)  کميشنر برتانيې د مصرکې په (مکمھان ھـينري   سر   د   او)امير مکې د (علی ابن   حسين د
  به    کې بـدل په او مYتړکوي دولت عرب خپلواک يو د  برتانيه چې وه  و�ړه  معاملې دې  په  مکاتبه

 - سايکس د وروسته ژمنه متقابله دغه خو.  ودريــږي  ضـد  په امـپراتورۍ عــثماني د   عـربان  يې 

 يوه امپراتورۍ عثماني د عربستان مھال ھغه. شوه  شـڼـډه   �رې   له مغايروشرايطو د  تړون   پيکټ 
 په   برتانيې. و شوی سپارل ته امـير عـرب حفاظت) اومکې مدينې (ځايونو سپـيڅلو د  خو   وه، برخه
 مينځ تر دواړو د خو. لـيـدله ګټه خپله کې ملګرتيا په علي ابن حسين د   کې جګړه نـړيواله   لومړۍ
 نشو تـړون  رسمی مکاتبې

 عثماني کې شاوخوا  په ١٨١١ د   .  و موجود  اختYف کې ګانو موضوع ځينو په او تمـثيلولی

 او ځايونو سـپـيڅلو  د اسYم د    نظام  سعودی يی کې  سھيل په ھيواد د چې و غصه په سلطان 
  السلطنه نائب عثـمانيــي  د  کې مصر په  چې محمدعلي. دی نيولی کې �س په  کنــټرول  زيارتونو

 او شــو وٻـوړل ته مشـراستانـبول کورنۍ   د سعـود  د عبدb  . ورکړه ماتې يې ته کورنۍ  ـودسـع و،

  . شو اعـدام ھـلته

 بر�سې بانـدې  بشردوستۍ په ګټې ملي چې   دادی واقعيت   تريخ اړيکو المللي بين   د  اوسه تر
 پــه حــقـوق الـملــلي بـين. وکړ يرغل ـډبربـڼـ باندې سـوريه په امريکې ،۶ په  اپرٻـل   ٢٠١٧ د !  وي
     پښو له او استـعـالول زور  ضد په ھـيــواد بل يو د. تـنـظيـموي   استعــمال زور عسکري د ډول  کلک

  ځان د   : چې دی مـجاز مــھال  ھـغه اسـتـعمال زور عـسکري د. دی نه مجاز ډول   ھـيـڅ    په  غورځول 

  سوريې چې دی دا  واقــعـيت. وي ګڼلی مجاز شورا  امنيت  د ملـتونو ملګرو د يـا وي، لپاره  دفاع د 

 دغه. رسولې نـشي ته پای جنګ بريــد، څرګند امريکې د سوريه په  . کـړی دی  نه بريـد  ھـيـواد بل  په 

 په شومانـوما د سوريې  د    ترمپ دانلډ ولسمشر که. تمثيلوي نه »ګټې ملي  حياتي «امريکې د بريــد 

    ! کــړي منع وای نـه  رانـنـوتـلو له تــه امريکې يې به ھـغــوی وای، کې  غمـخـورۍ 

 ملګرو د     ته محل پـيـښې د   بايد لپاره پلـټـنې د استعمال د موادو کيمياوي د ماشومانو په سوريې   د

 کنګل شعور ترمپ دانـلډ د چې ـښيبرٻ داسې  !  توغندي امريکې د نه وای، تللی ھيئت تحقيقي  ملتونو 

: چې وو ويلي) ١٩٨١ تر    ١٩٧٧  ) کارتــر جيمي ولــسـمشر   سوانـدي زړه َنسبتا   امريکې   د    و؟ شوی 

  «. ووٻـنـي  ګـټه خپــله پـکې خـواوې  دواړه  چې دا خو  کيــږي، رامـيـنـځته  نه  توافــــق تلــپــاتــی«  

zirakyar1234@yahoo.com 

  ٢٠١٧ اپرٻـل     ١٢ 

  


