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 د پټ ځواک زور

 

خپله لومړۍ  په نړیواله کچه د پټو ټولنو او سازمانونو یرغلیز سیاست د نولسمې پېړۍ په وروستۍ لسیزه کې پیل شو. په
ې راښیي. په نړیواله جګړه په رښتیا هسې نه ده رامنځته شوې لکه چې موږ ته یې په پوهنتونو او د تاریخ په کتابونو ک

موخې راوسپړل شي، « صحنې تر شا ځواک»ي سم دي، خو کله چې د ظاهره دغه څه چې د تاریخ کتابونه یې بیانو
» ړاو لیکي:تهغه بیا په دې تړاو په بشپړه توګه بل انځور وړاندې کوي. داکتر ام . کامران د لومړۍ نړیوالې جګړې په 

 یوالونه انکارېدونکی ثبوت شته چې جګړه مخکې له دې چې پیل شي، د برتانوي اولیګارشي تر کنټرول الندې نړ
اه کول او بانکرانو، څه نا څه دوې لسیزې دمخه پالن کړې وه. ظاهراً د جګړې ستراتیژیکه موخه د المان او روسیې تب

آسیایي ځواک یا د دغې سیمې له هېوادونو څخه د یوه داسې ځواکمن ائتالف د راڅرګندېدو د  –د یوه ځواکمن اروپایي 
نورې  رتانوي امپراتوري وګواښي. سر بېره پر دې د نړیوالو بانکرانوشونتیا له منځه وړل و، کوم چې کولی شول ب

کو پورونو ژورې موخې د پراخو وژنو او ورانیو له الرې د عیسویت کمزوره کول، د پوره وینې توېدنې او د مال ماتوون
هواری او لپاره الر تر اسارت الندې د اروپایي هېوادونو د راوستلو په مټ د هغوی کمزوره کول، د اسرائیل د جوړونې

نړیوال  د یوه فرا ملي)ترانس نشنل( سازمان پنځول وو، تر څو د نړیوالو بانکرانو تر بې رحمه کنټرول الندې واحد
                                                                                                                             (1).«وحکومت )نوی نړیوال نظم( وپنځول شي. نړیوال بانکران په یوه وخت کې هم صهیونیستان او هم فري ماسونان و

ااخلو: د ګڼ شمېر څېړونکو له لیکنو څخه ډېرې اخیستنې شته خو دلته یوازې یو څو رد پورتنۍ ادعا د ثبوت لپاره 
  (2).«له هماغه پیل څخه نه المان بلکې برتانیا تېری کوونکې وه» ښاغلی پرېپاراته په خپل کتاب کې لیکي:

یاد  ري په خپلو ورځنیووزارت معین آبل فې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پیل په وخت کې د فرانسې د بهرنیو چارو د
  (3).«جال خپور شوی و او المان د یوه بنګا په سر شوي غټ مچ په شان ور ننوت» داشتونو کې ولیکل:

میاشتې  د امریکا د ولسمشر سالکار او د روټشیلد اجنت ډګروال هاوس، د لومړۍ نړیوالې جګړې له پیل څخه کابو دوې
کړي، وهر کله چې انګلیستان هوکړه » ویشتمه، ولسمشر ویلسون ته ولیکل:کال د مې د میاشتې پر نهه  ۱۹۱۴دمخه د 

وال هاوس ډګر» د ډګروال هاوس په اړه بیا لیکوال ګاري آلن داسې لیکي:  .«فرانسه او روسیه به المان راایسار کړي
س( بیا هغه)هاود نړیوالې بانکي ورورولۍ د مخې سړی و. هغه ولسمشر ویلسون د نانځکې په شان لوباوه. ویلسون 

تصویبولو  خپل ډېر نېږدې او باوري ملګری باله. هاوس د فدرالي رزرف سیستم په جوړېدو، د عوایدو د مترقي مالیې په
س اغېزه او په لومړۍ نړیوالې جګړې کې د امریکا په ورګډولو کې ستر رول ولوباوه. پر ولسمشر ویلسون باندې د هاو

  (4).«په نړۍ کې حقیقي واکمن تل هغه نه دي لکه چې عام خلک یې ویني د دې ښه بېلګه ده، چې د لوی سیاست

دایس دوګلس رید دا هم وایي چې څلورو کسانو ولسمشر ویلسون یرغمل نیولی و: هاوس، رابي ستیفن وایز، قاضي برن
رېواړو وو، چې د ولسمشر ویلسون ته له څلورو نېږدې کسانو څخه درې تنه یې یهود» او برنارد باروک. نوموړی لیکي:

رول  یې په یوه یا بل وخت کې، د صهیونیزم او فلسطیني جاه طلبۍ له الرې د یهودانو په توکمیز بېلتون کې مهم
  (5).«درلود

کې پیل شوه ؛ شونې ده چې کیسه جوړونکي  ۱۹۱۴لومړۍ نړیواله جګړه په » دوګلس رید په خپل کتاب کې لیکي:
پاره د چاپېلایر لي چې د بلجیم ورانونه، د پروس د هېواد ملیتاریزم پای ته رسونه او د دموکراسۍ لوستونکي دا بیا یاد کړ

نځني خوندیتوب د جګړې مسئلې وې. د جګړې په پیل کې ایدموند دې روټشیلد ډاکټر وایزمن ته وویل، چې جګړه به م
  (6).«رونکي پېښې رامنځ ته شيختیځ ته خپره شي، چېرې چې د سیاسي صهیونیزم لپاره به د ستر ارزښت ل

ډاکټر وایزمن څوک و؟ بشپړ نوم یې حایم وایزمن او د روسیې په امپراتورۍ کې زېږېدلی دی. په المان کې یې لوړې 
کې د برتانیې تابعیت ۱۹۱۰کې د انګلیستان د مانچستر په پوهنتون کې استاد شو او په  ۱۹۰۴زده کړې وکړې، په کال 
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یستي سازمان مشر او د شلمې پېړۍ د بانفوذو صهیونیستانو له ډلې څخه و. د شلمې پېړۍ په پیل ورکړل شو. د صهیون
کې صهیونیستان په دې باور درلود، چې په اروپا کې د یهود ستیزۍ احساسات کولی شي، دې ته الره هواره کړي چې 

ي ځل لپاره فلسطین ته سفر وکړ. کال کې د لومړ ۱۹۰۷یهودان په فلسطین کې د ټاټوبي خاوندان شي. وایزمن په 
یو دولت د فرمان په ذریعه » نوموړي تل یهودان دې ته هڅول چې فلسطین ته کډه وکړي. لکه چې په دې هکله وایي:

نشي جوړېدلی، دولت د یوه ولس په زور او د نسلونو په بهیر کې پنځول کېږي. ان که د ټولې نړۍ حکومتونه موږ ته 
یواځې د کلیماتو ډالۍ وي. خو که چېرې یهودی ولس د فلسطین د جوړولو لپاره الړ شي، نو  یو هېواد راکړي، هغه به

  (7).«یهودی دولت به په یوه واقعي فاکت بدل شي

مقام  وایزمن د اسرائیلي دولت له جوړېدو سره سم د دغه هېواد لومړی ولسمشر شو او تر خپلې مړینې پورې په دغه
ه تد نړیوالې جګړې په پیل کې وایزمن ته وایي، چې جګړه به وروسته منځني ختیځ  دا چې روټشیلد .کې پاتې شو

ن وغځېږي او د سیاسي صهیونیزم په ګټه به مهمې پېښې رامنځ ته شي، په خپله ښیي چې پټ ځواک جګړه پخوا پال
ګړه جه پوهېده چې کړې وه او دی په خپله د پالن جوړونکو له ډلې څخه دی. که داسې نه وای روټشیلد له کوم ځای

مریکایي اکه مو پام شوی وي د لومړۍ نړیوالې جګړې په کلونو کې یوه بله څېره د اروپایي او  منځني ختیځ ته رسي ؟
کار سیاست د ستیژ پر سر ډېره ځلېږي چې هغه هاوس دی. نوموړی اصالً بانکر او د امریکا د ولسمشر ویلسون سال

ریکا ي او چا نه دی انتخاب کړی. خو دغه سالکار دومره ځواک لري چې د امدی، مانا دا چې کوم رسمي مقام نه لر
ه کې ولسمشر ورته یوازې یوه نانځکه ده. پوښتنه پیدا کېږي چې د دغه په ظاهره سالکار د دومره ځواک راز په څ

سترو  چې هغه د نغښتی دی؟ ځواب روښانه دی او هغه دا چې نوموړی تر هر څه لومړی د پټو ټولنو غړی دی او بله دا
نفرانس بانکي کورنیو سره تړلی کس دی. هاوس د خپل پالر په شان د روټشیلد اجنت و. د جګړې په پای کې د ورسای ک

و سلطنتي څانګه یې د نړیوالو اړیک په بهیر کې یې د انګلوساکسوني غوره شویو یو داسې سازمان جوړ کړ، چې برتانوي
نځونه کې په نوم یادېږي. هاوس د دغه سازمان په پ ه یې د نړیوالو اړیکو شورامؤسسه)چاتم هاوس( او امریکایي څانګ

ر مخکښ رول درلود. دغه شخصیت سره له دې چې د ډګروال هاوس په نوم یادېږي خو نوموړی هیڅکله هم نظامي افس
ر ننوتل دي. ایالتونو و د لومړۍ نړیوالې جګړې یوه مهمه پېښه د انګلیستان په پلوۍ، جګړې ته د امریکا د متحده .نه و

 دغه ېښه. » په نوم د برتانوۍ مسافر وړونکې بېړۍ د ډوبېدو له امله رامنځ ته شوه« لوسیتانیا» دغه پېښه په ظاهره د
اوبتل د توغندیز برید له امله رامنځته شوه . بېړۍ له (  ۲۰ -کال د مې د میاشتې پر اوومه نېټه د الماني ) یو  ۱۹۱۵د 

 . . . کسان ژوندي پاتې شول ۷۶۱سورلۍ څخه یوازې  ۱۹۵۹د بېړۍ له ټولټال  .ورپول ته روانه وهنیویارک څخه لې
 (8).« مړه شول تنه یې ۱۲۸تنه امریکایان په دغې بېړۍ کې سپاره وو چې  ۱۵۹ټولټال 

لمان پر ضد اومړی یې د بېړۍ د ډوبېدو په تړاو څو فاکتونو ته پام کول اړین دي: دا برتانیا وه چې ل« لوسیتانیا » د 
میاشتې  کال د فبرورۍ د ۱۹۱۵سمندریزه کالبندي اعالن او عملي کړه ؛ المان کابو څه باندې درې میاشتې وروسته د 

میه د امریکا پر څلورمه نېټه د برتانیې پر ضد ورته بندیزونه ولګول؛ د المان او د دغه هېواد د سمندري ځواکونو اعال
سي او یا بله کې چاپ ته ورسېده او په اعالمیه کې په ډانګپېیلې توګه ویل شوي وو چې هره انګلیپه ټولو مهمو ورځپانو 

خو  بېړۍ چې برتانوي بندرونو ته نېږدې کېږي زمونږ لپاره نظامي نښه ده؛ سره له دې چې بېړۍ مسافروړونکې وه
ې کېدای. په له المانانو څخه پټه نشي پات شپږ میلیونه فیره مهمات هم په کې بار شوي وو او روښانه ده چې دغه مسئله

هر حال، له دې چې زموږ د روان بحث، اساسي موضوع په یادې پېښې کې د پټ ځواک څرک لګول دي، دلته د هغه 
ا ښاغلي مهال د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر او د پټو ټولنو پېژندل شوي غړي، سر ایدوارد ګرې او مونږ ته آشن

ړۍ ګرې: که چېرې المانیان یوه داسې مسافر وړونکې بې» و اترو څخه یوه برخه وړاندې کېږي:هاوس ترمنځ د خبر
مریکا اهاوس: زه فکر کوم چې دغسې یو څه به د  ډوبه کړي چې امریکایي مسافر هم په کې وي ، امریکا به څه وکړي؟

رټېل وبسنه وکړي چې موږ جګړې ته  د متحده ایالتونو عمومي غوسه راوپاروي او دغه کړنه به په خپله د دې لپاره
 (9) .«وهي

 
داسې  بېړۍ له ډوبېدو څخه دمخه د برتانوي سمندري ځواک مشر ونستون چرچل« لوسیتانیا»دا هم یو فاکت دی، چې د 

 یو کمیسیون ټاکلی و ترڅو د داسې مسافر وړونکې بېړۍ د ډوبېدو سیاسي اغېزې وڅېړي چې امریکایي مسافر هم
 .ولري

ن او هم د عثماني امپراتورۍ له خوا د سولې وړاندیزونه وشول، چې هر ځل یو په لومړۍ نړیوالې جګړې کې هم د الما
کال د فبرورۍ په میاشت کې الماني چارواکو په المان کې د امریکا  ۱۹۱۵شول. د  په بل پسې په ماهرانه توګه سبوتاژ

نه یې وکړه، چې موضوع سفیر جیمز ډبلیو. ګرارد ته د جګړې د پای ته رسولو په تړاو خپلې هیلې ورسولې او غوښت
ولسمشر ویلسون ته ورسوي. کله چې سفیر د یوه تلګرام له الرې موضوع سپینې ماڼۍ ته خبر ورکړ، سپینې ماڼۍ ورته 
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الرښوونه وکړه، چې له ډګروال هاوس سره دې په ارتباط کې واوسي. ډګروال هاوس هېڅکله هم سفیر ته ځواب ور نه 
 .د المان د سولې وړاندیز له منځه یووړکړ. په دې توګه د ولسمشر سالکار 

ز کال د مې په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روبرت لنسنګ داسې ګزارش تر السه کړ، چې  ۱۹۱۷د 
ان یواځې عثماني امپراتوري له جګړې څخه ستومانه شوې ده او کېدای شي چې له برتانیې سره ځانته سوله وکړي او الم

یکه ونیسي، سون، ښاغلي هنري جې. مارګنتاو ته له دې امله دنده وسپارله چې له عثمانیانو سره اړپرېږدي. ولسمشر ویل
، چې ځکه چې نوموړی دمخه هلته د امریکا سفیر و. له دې چې مارګنتاو په خپله یهود و، نو ځکه یې پرېکړه وکړه

اګی اخیستل شوی سیاسي ګوډ» برندایس فلیکس فرانکفورتر له ځان سره ملګری کړي. فرانکفورتر بیا د قاضي لویس 
مشر و . قاضي برندایس لکه څنګه چې دمخه یادونه وشوه د هغو څلورو کسانو له ډلې څخه و، چې ولس« او مرستیال

ه نوم پ« پاروشیم» ویلسون یې یرغمل نیولی و. د دې ترڅنګ نوموړي په امریکا کې د صهیونیزم د پراختیا لپاره د 
یکس فرانکفورتر فل» ځولې وه. د عثماني ترکانو د سولې د وړاندیز د پایلې په اړه آلیسن وایر لیکي:یوه پټه ټولنه هم پن

ه دغې لد پالوي غړی شو او په پای کې یې د پالوي مشر ، پخوانی سفیر هنري جې. مارګنتاو یې په دې قانع کړ، چې 
دې لپاره  دچارواکو داسې وګڼله، چې صهیونیستانو هڅې الس واخلي. د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت 

ثرأ د کار وکړ چې دغه د سولې راوستلو باالقوه ماموریت ناکامه شي، نو ځکه ور څخه ناخوښه وو. صهیونیستانو اک
 (10).«دوی له کړنو څخه دغه شان ناخوښي د امریکایي دیپلوماتانو له یهودانو سره د دښمني ثبوت تعبیروله

نوتل، په پیل رګنده ده، د جګړې له پیل سره الماني ځواکونو د بلجیم هېواد الندې کړ او د فرانسې خاورې ته نلکه چې څ
پرمختګ  کې په بریالۍ توګه مخ په وړاندې روان وو، وروسته جګړه په ټپه والړ حالت ته ورسېده. الماني ځواکونو د

نو هم خپلې کرښې سمبال کړي. فرانسوي او برتانوي ځواکوتوان له السه ورکړ او اړ شول، چې د دفاعي جګړې لپاره 
و انساني دا توان پیدا نه کړ، چې الماني ځواکونه د فرانسې او بلجیم له خاورو څخه شاتګ ته اړ کړي. د دواړو لور

ري مندسد المان د سولې د وړاندیزونو له سبوتاژ څخه وروسته، د المان او برتانیې د  .مرګ ژوبلې حیرانوونکې وې
مي ځواکونو ترمنځ جګړه ډېره خونړۍ او چټکه شوه. المان د روسیې پر ضد په ختیځه جبهه کې یو په بل پسې نظا

کال نه وروسته المان  ۱۹۱۷یتوفسک تړون پر روسیې باندې وتاپه. له ل –بریالیتوبونه لرل، چې په پای کې یې د برست 
کې دوید لیود جورج د برتانیې صدراعظم شو.  ۱۹۱۶په کال  .په لوېدیځه جبهه کې هم تعرضي جګړې پیل کړي

ه پورې د خزانې یا مالیې وزیر و. کله چې نوموړی صدراعظم شو، د خپلې دندې پ ۱۹۱۵څخه تر  ۱۹۰۸نوموړی له 
نه وکړه لومړیو دوو ورځو کې یې د برتانوي پوځ له لوی درستیز، فیلد مارشال روبرتسن څخه د فلسطین د نیولو غوښت

ه موافقه سره له دې چې د پوځ لوی درستیز له دغه پالن سر .هیله یې څرګنده کړه، چې عثماني امپراتوري ړنګه شي او
رې دغه کار نه کوي او داسې استدالل کوي، چې د فلسطین د نیولو لپاره لږ تر لږه دوې یا درې فرقې په کار دي. که چې

ا څخه وباسو. خو له داسې پالن سره چې د پټ ځواک له خو وشي موږ به اړ شو، چې دغه فرقي د فرانسې له جبهې
اره کار وړاندې شوی و مخالفت کول ګټه نه لرله او د صدراعظم له غوښتنې سره سم د عثماني امپراتورۍ د ړنګولو لپ

 .پیل شو

 وي پوځفرانسدلته دې ته پام کول اړین دي، چې برتانیا په داسې حال کې خپل سیاست ته بدلون ورکوي، چې د خپل او 
رکړي، خو سربېره یې، له خپلو ټولو مستعمرو څخه په لسګونه زره سرتېري اروپا ته ولېږدول، تر څو المان ته ماته و

رانسې فنه یوازې دا چې د پام وړ بری یې ترالسه نه کړ، بلکې په فرانسوي جبهه کې دومره ناوړه وضعیت وو، چې د 
ره له ې کړ. روسیې ماته وخوړه او د بولشویکانو په راتګ سنیمایي پوځ د جګړې د فشار له امله په بلوا الس پور

ه اضافي نړیوالې جګړې نه ووتله. له دې سره المان دا شونتیا ترالسه کوي، چې د برتانیې او فرانسې پر ضد جبهې ت
ن ماځواکونه واستوي. په تاریخ کې د لومړۍ ځل لپاره د برتانیې د سمندري ځواک برالسي بده ګواښل کېږي. د ال

د المان  سمندري ځواکونه د برتانوي ټاپو شاو خوا ټول سمندرونه د جګړي په خونړي ډګر بدلوي او جګړیز نوښت عمالً 
یوې  په دغه شان وضعیت کې له برتانیې څخه څو زره کیلو متره لېرې په منځني ختیځ کې د جګړې د .الس ته لوېږي

یز جوړ نه راځي. دا سمه ده چې په منځني ختیځ کې د سو نوې جبهې پرانیستل له هېڅ سیاسي او نظامي منطق سره
ژیکې سیمې کانال او د فارس د تیلو خوندیتوب د برتانوي امپراتورۍ لپاره حیاتي ارزښت درلود. خو دغه دواړه ستراتی

 .په بشپړه توګه د برتانوي ځواکونو تر ولکې الندې وي

شتوالي سوال پیدا شي. په دې تړاو باید په لنډ ډول وویل شي، شونې ده چې په منځني ختیځ کې د عثماني امپراتورۍ د 
کلونو په جګړې کې د ماتې خوړلو راهیسې پیل  ۱۸۷۸او  ۱۸۷۷روسیې سره د  چې د یادې امپراتورۍ ځنکندن، له

 کې انګلیس ته په دې نیت وسپارله، چې د تزاري روسیې په وړاندې یې ۱۸۷۸شو. عثماني امپراتوۍ د قبرس اداره په 
کې انګلیس  ۱۸۸۲مالتړ وکړي. مصر سره له دې چې تش په نوم د عثماني امپراتورۍ تر واکمنۍ الندې و، خو ان په 

الندې کړ، له مذهبې خطبو نه پرته چې د عثماني پاچا په نوم وې، نورې ټولې چارې یې له لندن څخه اداره کېدلې، د 
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عسکر یواځې د سویز کانال د امنیت ساتنې لپاره ځای پر  لومړۍ نړیوالې جګړې نه دمخه دېرش زره د برتانوي هند
 .ځای شوي وو

پراتورۍ بې ځایه به نه وي، چې د عثماني امپراتورۍ له ځینو نور کمزورتیاوو څخه په دې ډول یادونه وکړو: دغې ام
ت سره وو، له نشهېڅکله خپل پراخ صنعت نه درلود؛ پوهنتونونه او تخنیکي ښوونځي چې د صنعتي انقالب لپاره اړین 

ې؛ په دولتي برابر وو؛ د باسواده او روزل شویو کدرونو نشتوالی؛ د ارتباط نیولو خوار او ابتدایي وسایل؛ خرابې الر
رکزي د ورځې شعار و؛ سیمه ییز چارواکي تر ډېره جنګساالران وو او د م« بخشش » ادارو کې د پراخ فساد شتون، 

شتوالی؛ درنې ني علماوو او فیوداالنو له اصالحاتو سره مخالفت کاوه؛ د منځنۍ طبقې دولت کمزورتیا ته لېواله وو؛ مذهب
ه داسې څه نه وسلې، بېړۍ، د اورګاډو واګونونه او پټلۍ په ګرانه بیه په اروپا کې اخیستل کېدل، خو عثمانیانو په خپل

ه وپایي کریډېټ ورکوونکو سره پتولیدول چې د دغو توکو ونج )عوض( شي، نو ځکه دې ته اړ شول چې له خپلو ار
جوته  په هر حال ، له دغو څرګندونو څخه موخه دا وه تر څو دا .زیان رسوونکو شرایطو موافقه وکړي او داسې نور

ورۍ د شي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې د برخلیک ټاکلو لپاره د فرانسې جبهه برخلیک ټاکونکې وه او عثماني امپرات
                                             .غېزه وکړي، یا دا چې په منځني ختیځ کې د برتانوي امپراتورۍ ګټې وګواښيدې جوګه نه وه چې هلته ا

عثماني  دلکه څرنګه چې دمخه مو یادونه وکړه، کله چې دیوید لیون جورج د برتانیې صدراعظم شو، د فلسطین نیول او 
ترالیا، رو څخه لکه: اسامپراتورۍ ړنګونه د خپل سیاست لومړیتوبونه ګرځوي. د دې موخې لپاره له خپلو ټولو مستعم

ین نیول او نیوزیلند، برما، هند، ویست اندیز او جنوبي افریقا څخه یو ځواک راټولوي او خپلې ټاکلې موخې چې د فلسط
 د                                                .د عثماني امپراتورۍ پر تابوت باندې د وروستي میخ ټکوهل وو، الس ته راوړي

ټ د پ» کړو چې ولې داسې وشول؟ ښه به دا وې چې دې لپاره چې بحث پای ته ورسو او دې پوښتنې ته ځواب پیدا 
ګړه د تر سرلیک الندې بحث، تر ټولو غټ ټکي یو ځل بیا را یاد کړو. داکتر ام. کامران ویلي و، چې ج« ځواک زور

ه یې د برتانوي اولیګارشي تر کنترول الندې بانکرانو دوې لسیزې دمخه پالن کړې وه د نورو موخو تر څنګ یوه موخ
ړې په پیل ي دولت د جوړونې لپاره الرهوارول و. وروسته له دې نه یادونه وشوه چې ایدموند دې روتشیلد د جګاسرائیل

ي او شکې د نړیوال صهیونیستي سازمان مشر، داکتر وایزمن ته ویلي وو، چې جګړه به وروسته منځني ختیځ ته خپره 
 .ته شي د سیاسي صهیونیزم لپاره به د ستر ارزښت لرونکې پېښې رامنځ

یځ دا چې د برتانیې حکومت ولې د دې پر ځای چې د جګړې اروپایي محاذونو ته پاملرنه وکړي، بر عکس منځني خت
ه تکې د جګړې نوي محاذونه پرانیزي او پر دې پوره باور لري، چې د امریکا متحده ایالتونه به هرومرو جګړې 

وخو کې ولټول صهیونیستانو او نورو پټو ټولنو( په پالنونو او مرادانګي، د دې ټولو پوښتنو ځوابونه، د هغه پټ ځواک )
ب ګڼل شي چې لومړۍ نړیواله جګړه یې پالن کړې وه. په دې تړاو د بارون ناتان مایر روټشیلد دا خبره هم ښه ځوا

انیې پر رتزه د دې پروا نه لرم، چې کوم ګوډاګی د انګلیستان پر تخت کښېنول کېږي، تر څو د ب» کېدای شي چې وایي:
یسو پهغې امپراتورۍ واکمني وکړي، په کومه کې، چې لمر هېڅکله هم په کې نه پرېوځي. هغه څوک چې د برتانیې د 

 .«سمبالونه کنټرولوي، برتانوي امپراتوري هم کنټرولوي او زه د برتانیې د پیسو سمبالونه کنټرولوم

 پای

 
 : اخیست ځایونه
1 – www . mujahidkamran.com/articales.php?id = 49. 
2 – Guido G. Preparata : Conjuring Hitler : How Britain and America Made the third 
Reich. Pluto press , 2005. P.14. 
3 – Ibid . P. 24. 
4 – Gary Allen . None Dare Call It Conspiracy. 
2013 edition published by Dauphin Publications Inc., P. 52. 
5 – Douglas Reed. The Controversy of Zion. 
Bridge House Publisher Inc. P. 242. 
6 – Douglas Reed. Far and Wide. 
First printed 1951. Angriff Pr June 1, 1981; 
Part 2, chapter 2. 
7 – Chaim Weizmann ( 1989 ) 
The Letters and Papers of Chaim Weizmann : 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmujahidkamran.com%2Farticales.php%3Fid%26fbclid%3DIwAR1a-mySsNDiL_kCPWibXq2xqRnhAfGYnRKzzj5rlX39MeUIfVWFXvTXsr0&h=AT3j3d3Ry6vqZ0LVLO6HA9uh9xQucEpX05j6l8ccC_pWhOZh5DI3F9wPFT3VKbHUQVq091QpYNXSJzVLmYXZJC2vZ7OgX8fKebd1zCujB8flBU9gA22fjaArSL21Rie0_6bCg3exAnY68iLh44_t&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23p4u0fbm9kiI4QuV6nx4xdw8PDXHdrYWfRRkZOaWLjqIWVu3X1KuXpqG4pxc_gh4x_JNegcZhbrCV_C9QnulWwlpoeC8m34qbL9hHFCi1Dc23tGkS5lr1VOWPQNAqZdCdIenF5Aq9IWqVtQ


  

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

Aug 1898 – July 1931. 
Transaction Publisher . P.301. 
ISBN 978 – 0 – 87855 – 279 – 5. 
8 – www.spiegel.de/einestages / der – untergang – der – Lusitania – a – 948087.html 
9 – A. Ralph Epperson. The Unseen Hand : An 
Introduction to the Conspirational View of 
History. P. 258. 
10 – Alison Weir. Against Our Better Judgement: 
the hidden history of how the U.S. was used 
to create Israel . 2014. P.9. 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Feinestages%3Ffbclid%3DIwAR3hTbxRcp2CVVjoj5O_cuYyyuHZOxvsGXJZCVVElEeSs6KYxOk-F2BOUNU&h=AT33RHy28PAnSDqpQsJvr8Xngafc0GQI_1G-N0jfHOJOWDIiOImOxuO5eOyi5ORbTpIMgKvbu2NSLxH_LhF3-lcZ4dz7d8ZSiAApz1lds6eE5L4iBho5PXGJCQNi6KsQnDhfY6fldgfs77oSA-Bo&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23p4u0fbm9kiI4QuV6nx4xdw8PDXHdrYWfRRkZOaWLjqIWVu3X1KuXpqG4pxc_gh4x_JNegcZhbrCV_C9QnulWwlpoeC8m34qbL9hHFCi1Dc23tGkS5lr1VOWPQNAqZdCdIenF5Aq9IWqVtQ

