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  2007دسمبر                     شريف بهاند: ليكوال
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ې Eurasienد اروا���
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  . په اند، دا مهمه نه ده، چې موږ تر كوم ډول نظام الندې تيل ساتلى شوزما
  .خو دا ماته تر لمره روښانه ده، چې تيل زموږ له پاره ژونديز ارزښت لري

   بالفورآرتور جيمز              
   : زړې ��ې ���ېۍ�
	�� ا��ژد 

او فرانسې هوډ وكړ،  لومړۍ نړيواله جگړه ال روانه وه، چې د وخت سترو ځواكونو، بريتانيا
په همدې موخه بريتانيا له . عثمانى امپراتورې ټوټې ټوټې او په خپل منځ كې سره وويشي

، هغوي د عثمانى خپلواكې د ژمنې په وركړې يوېخوا د منځنى ختيځ الرښودو ته د
امپراتورې په وړاندې پاڅون ته  وهڅول او له بلې خوا يې د تزارى روسيې او ايتاليا په 

 -Deklaration Picot Sykesپوهاوى له فرانسې سره په گډه پر يوه پټ پالن، سايكس ـ پى كوت 
 Markكس دغه پالن د بريتانيا د هغه وخت د دفاع د وزير د سال كار، مارك ساي. هوكړه وكړه

Sykes او فرانسوى ديپلومات، جورج پى كوت Georges Picot د طرحې پر بنسټ رامنځته او د 
د دغه .  د دواړو هيوادونو د حكومتونو د مشرانو له خوا السليك شو16 كال د مى په 1916

 پالن له مخې؛

  په Dodekanes په ختيځ كې د دوديكانوس Ägäisد مديترانې د سمندرگى د اژې  : ايتاليا •
نامه دولس ټاپوگان ترالسه كړ، چې هغه تر دوهمې نړيوالې جگړې پوري د ايتاليا تر نيواك 

په پام كې و، چې تزارى روسيې به د تركيې ارمنى ). Dodekanes-Wikipedia: وگوري(الندې و 
  سيمه او د ايريوان سويل لويديځه كردى برخه ترالسه كړى،   

، سوريې، لبنان او د عثمانى امپرتورۍ پر سويل د عراق په شمالى برخې: فرانسې •
   سيمه بلل شوې اوAختيځې برخې، چې په دريمه نقشه كې د 

د اوسنى اردن، كويت، عراق او د حيفا د  شأ و خوا پر سيمو، چې په دريمه : بريتانيا •
بايد يادونه وشي، چې، .  د سيمې په نامه ياده شوې، واكمنې ترالسه كړهBنقشه كې د 

نيا او فرانسې، تر خپل نيواك الندې سيمو كې د هيوادونو تر منځ د پولو د ټاكلو په بريتا
 ). او دريمه نقشهWikipedia, Sykes-Picot- Abkommen: وگوري(برخه كې ازاد الس درلود 

                د لومړۍ نړيوالې جگړې په پايته رسيدو سره، نه يوازې دا چې عربو خپلواكې ترالسه 
  Karin Kneisslكارېن كنيسل . ړه، بلكې ان فرانسه په سيمه كې له ستونزو سره مخامخ شوهنه   ك
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 كې د فرانسې او بريتانيا مركچيانو د ايتاليا د سان ريمو په 1920په كال : په دې اړه ليكى
په داسي حال كې چې دوي د تيلو د راتلونكې پر سر يو له بل سره ." هوتل كې سره جرگه شول

د . لي، د متحدو ايالتونو استازي د هوتل په بڼ كې د ورځپانو په لوستلو لگيا ووډغرې وه
 ..." دغو خبرو اترو مركزى ټكى له موصل څخه تر حيفا پورې د تيلو د يوه نل ليك تيرول و

)Kneissl, Karin, 2006 .( ځكه د بريتانيا دولت د خپلو څارگرو له خوا، چې په سيمه كې د
مالومات ترالسه كړي وو، چې د ) دقيق(امو كې په كيندنه بوخت وو، كره لروغونپوهانو په ج

  فرانسې تر اغيز الندې
   

�ن �� ��ې: در��� �����  د ,+�%�! ا�*�ا(�رۍ و�' د &%�$# ــ �!  �ت د 
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  : اخځ
Abkommen-Picot-Sykes/wiki/org.wikipedia.de://http 

  
بريتانيا هم د دغه ستراتيژيك توكى . سيمه، موصل كې د تيلو سترې زيرمې كشف كړي دي

زيات سرتيري منځنى ختيځ ته تر كنترول راوستلو په موخه، خپل له يو ميليون څخه ) تيل(
، چې خپله برترې په جگړه كې له اقتصادي )Engdahl, F. William, 2003, S. 67: وگوري(واستول 

له همدې امله د بريتانيا . پلوه د كمزورې شوې فرانسې تر اغيز الندې سيمه كې ثابته كړې
ه، موصل لومړى وزير، د فرانسې له ولسمشر څخه وغوښتل، چې د عراق شمالى سيم

  :بريتانويانو ته وروسپارى او بريتانيا به د هغه په بدل كې
پر سترې سوريې باندې د فرانسې له ادعا څخه، د نورو ځواكونو په وړاندې دفاع  .1

 وكړى،

 د موصل د سيمې د تيلو نيمايي ترالسه شوى عايد به فرانسې ته وركوي، .2

رانسې له وړاندې تك څخه مالتړ  په سيمه كې به د فRuhr او رور  Rheinد المان د راين .3
 ). Engdahl, F. William, 2003, S. 72: وگوري(وكړي 

د سايكس ــ پى كوت د تړون په ژورې څيړنې سره سړى ته دا چوته كېږي، چې بريتانيا نه 
 په وينا، Engdahlيوازې عرب، بلكې ان د ټلوالې غړى هيواد، فرانسه هم دوكه او د انگدال 

او وكولى شول، د سان ريمو د تړون د يوې مادې له مخې د بهرنيو " رڅيو اس دوه ځله خ"
هيوادونو د تيلو شركتونه د منځنى ختيځ په تيره د عراق د شمالى سيمې له هغو څخه بې 

د مديترانې د سمندرگي له الرې، ). Engdahl, F. William, 2003, S. 95: وگوري(برخې كړي 
 د وړاندې كولو له پاره، بريتانويان د نل ليك جوړولو ته اړ نړيوال بازارونو ته د سيمې د تيلو

په . د دغه نل ليك په اوږدو كې د عراق، اردن او سوريې ترمنځ پولې رامنځته شوې" و، چې 
 كې د سيمې ملى دولتونه د ښكيالك په نوې بڼې سره 1920دې توگه اروپايي ځواكونو په كال 

اكې په ترالسه كولو سره، د دوي تر منځه دغه رامنځته رامنځته كړل او د دغو دولتونو د خپلو
سربيره پر دې بريتانيا ). Kneissl, Karin, 2006(شوې پولې په خپلې بڼې سره پاتې شوې 

سايكس ــ  كه څه هم هغه د. فلسطين د يوې دښمنې سيمه په نامه تر خپلې ولكې الندې راوست
، د سارى په توگه د ملتونو ټولنې تر خپل پى كوت د پالن له مخې، بايد يوې نړيوالې ادارې

د ). سايكس ــ پى كوت دريمه ماده او دريمه نقشه وگوري د. (كنترول الندې نيولې وى
 - Balfourد بالفور د اعالميې فرانسويانو او عربي اميرانو له غولونو وروسته، بريتانويانو 

Deklarationه  ډالې كړملى ټاټوبى په توگه د  يهودانو ته سيمه فلسطين  په خپرولو سره د
 له اقتصادي، سياسي، مالي او بريتانويانو تهځكه .  )Balfour - Deklaration: وگوري(
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 : " هانس كرونبرگر په دې باب ليكى. د داسى يو دولت بنسټ ايښودل څرگند وسوداگريز پلوه
رامنځته شي، په خپل منځوي شخړو كې د ډوبو عربي هيوادونو تر منځ بايد داسى يو دولت 

چې هغه د بريتانيا تر قيموميت الندې خو اداره يې د يهودانو په الس كې وي او هغه هم په دې 
" موخه، چې د بريتانويانو اغيز په دغې بې ثباته سيمه كې د تل له پاره سمبال شى

)Kronberger, Hans, 1998, S. 44 .(كړى، سره سره د بريتانيا دولت و نه شو  له دغو هاند و هڅو
ځكه دغه دولت هم د لومړۍ جگړې په ترڅ كې د . خپل ترالسه شوى دريځ په سيمه كې وساتي

متحدو ايالتونو له دولت او د دغه هيواد له خصوصي بانكونو څخه د جگړيزو تجهيزاتو او 
تيلو د واردولو له امله زيات پوروړى شوى و، چې يوازې د متحدو ايالتونو د خصوصي 

 .Engdahl, F: وگوري( ميلياردو ډالرو ته رسيده 25،1 د پور ونډه Morganبانكونو، مورگان 

William, 2003, S. 85 ( پورې انگلستان ته د امريكايي 1915 څخه تر كال 1913له كال " او 
 او د متحدو ايالتونو دولت د) Engdahl, F. William, 2003, S. 85" (  وه68صادراتو وده ٪ 

 پر  د يوه نړيوال اقتصادي ځواك په توگه رامنځته او كېبهير په لومړې نړيوالې جگړې
تيلو او   لكه د طبيعي اومه توكو بيا د منځني ختيځ د، پاڼگې او په تيرهي الرونړيوالو سمندر

 د لومړې نړيوالې جگړې له پايته رسيدو وروسته .د كنترول ادعا وكړه زيرمو،  پرگازو
غوښتنې په وړاندې څه نا څه يو لسيزه په ښكاره او پټه بريتانويانو د متحدو ايالتونو د دغې 

خو باالخره دغه هيواد د خپلې اقتصادي كمزورتيا له امله بله الر نه . توگه مبارزه وكړه
د همدې المَل پر بنسټ د . درلوده، پرته له دې چې د امريكايانو دغې غوښتنې ته غاړه كېږدي

تازي سره جرگه شول، چې د منځنى ختيځ  د تيلو دواړو هيوادونو د تيلو د سترو شركتونو اس
د دغو خبرو اترو السته راوړنه د هغو د زيرمو د بيا ويش، بيې . په اړه خبرې اترې تر سره كړي

د تيلو سترو شركتونو، په " د دغې هوكړې پر بنسټ . او د توليد د ونډې پر سر يوه هوكړه وه
  : لكه يې، چې د هغو له ډلې څخه پنځهاصطالح اووخويندو

اوسنى اكسون  (Standart Oil of New Jerseyستاندارد اويل اف نيوجرسى  •
Exxon( ، 

 ،)Mobilاوسنى موبيل ( Standart Oil of New York نيويارك ستاندارد اويل اف  •

 ،)اوسنى شورون (Standart Oil of Californiaستاندارد اويل اف كاليفرنيا •

 او  Gulf Oilگلف اويل  •

 : امريكايي او دوه نور يې لكه Texacoتگزاكو  •

  او Royal Duch – Shell شل –رويال داچ  •

اوسنى بريتيش پتروليم  (Anglo - Persian- Oil فارس د تيلو شركت – انگليس د •
BP(، بريتانوي وو، د نړۍ د تيلو د بازارونو كنترول تر السه كړ )وگوري :Spillmann, Kurt, R., 
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 او د ا د حكومت او د متحدو ايالتونو د دولت له خوا تصويبدغه هوكړه د بريتاني). 2006
 ,Kronberger" ( په نامه ونومول شوه) ريد الينRed – Line – Abkommen(سرې كرښې د تړون 

Hans, 1998, S. 50.(  
 له تنگې څخه نيولى د فلسطين، سويز كانال او يمن Dardanellenد داردانل " دغه سره كرښه 

 اردن، عراق ،د خليج له لورى د تركيې، سوريې، لبنان، سعودي عربستانڅخه تيره د فارس 
او همدارنگه وگوري  Engdahl, F. William, 2003, S. 120( تاو وه  را" او د كويت په شأ و خوا

  ).څلرمه نقشه
  د سرې كرښې تر منځه ستراتيژيكې سيمې: څلرمه نقشه

 
  :اخځ

html.1Oel_popUp/HTML/de.oelberatung.www://http 

  
د سرې كرښې د ) اوو خويندو(د دغې هوكړې له تصويب سره سم د تيلو نوموړو كنسرنو 

گازو د زيرمو انحصار ترالسه او په دې توگه دوي ته، د سيمې د اومه توكو د سيمو د تيلو او 
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د تيلو كنسرنو پرته له دې چې د تيلو د زيرمو لرونكو . زمينه برابره شوه) لوټولو او چور(تاالن 
هيوادونو له واكمنو سره د هغو د توليد د وندې او بيې په اړه كومه هوكړه وكړي، په ډيره 

 په زياته پيمانه راايستل او نړيوالو بازارونو ته به يې د خپلو قيمتونو د سياست ارزانه بيه او
د دغو كنسرنو دا ډول . له مخې، چيرته په ارزانه او چيرته هم په ډيره لوړه بيه وړاندې كول

سياست، له يوېخوا د زيرمو لرونكي هيوادونو واكمن دې ته اړ كړل، چې د خپلو زيرمو د 
په خاطر د يوه ګډ دريځ د غوره كولو په لټه كې شي، چې د دوي په غوښتنو تاالن د مخنيوي 

كې ترټولو دمخه د زيرمو د اومه توكو له پاره د عادالنه بيې غوښتنه او ان د يوه سازمان 
  . رامنځته كول شامل و

له بلې خوا د تيلو لگښت كونكي هيوادونه په دې لټه كې شول، چې په متحدو ايالتونو او 
نيا پورې د نه تړلتيا په خاطر يا له نورو هيوادونو سره د خپلو اړتيا وړ تيلو په برخه كې بريتا

 كې د 1922چې ښه بيلگه يې د شوروى اتحاد او المان تر منځه په كال  تړون السليك كړي،
 او يا هم خپل د) Der Brockhaus, Bd., 11, 1998, S. 298: وگوري( په نامه تړون دئ Rapalloراپالو 

له همدې امله د المان چارواكو خپل څانگيز پوهان دې . اړتيا وړ تيل له نورو الرو ترالسه كړي
وهڅول، چې د تخنيكي وسايلو په مرسته د سون داسي مصنوعى توكي تر السه كړي، چې د 

اوسمهاليز اقتصاد د المان : " ځكه د المان د واكمن، ادولف هيتلر په اند. تيلو ځاى ونيسي
نو ځكه .  چې د سياسي خپلواكۍ غوښتونكى دئ، له تيلو پرته د تصور وړ نه بريښيله پاره،

د المانى ماشين د سون توكي بايد يو واقعيت وبلل شي، ولو كه هغه زياتې سرښندنې ته 
له همدې امله د ډبرو له سكرو څخه د هايدروجنو ترالسه  كول يو اړين عمل . اړتيا هم ولري

د همدې هاند و هڅو په ترڅ كې المانى كيميا پوه، ). Yergin, D., 1991, S.425" (بلل كېږي
په دې بريالى شو، چې د ډبرو سكاره په 1913 په كال Friedrich Bergiusفريدريش برگى يوس 

مايع تبديل او له دغې مايع څخه د سون داسي توكي ترالسه كړل، چې د تيلو په ځاى ور څخه 
 كې د كيميا د څانگې د 1931ه پاره، برگى يوس ته په كال د همدې كشف  ل. گټه تر السه كيده

  .  نوبل جايزه وركړ شوه
څنگه چې المان په خپله خاوره كې د طبيعي تيلو له زيرمو بې برخې او په لومړې نړيوالې 
جگړې هم د هغو د نشتوالى له امله له ماتې سره مخامخ شوى و، نو په دې هڅه كې شو، خپله 

د همدې اړتيا پر بنسټ و، چې په . لو په توليد سره څه نا څه اقناع كړياړتيا د مصنوعي تي
 كال كې د سون د دا ډول توكو ورځنى توليد لس ميليونو ليترو ته ورسيد او دغه ونډه 1940

لكه څنگه چې ). Kronberger, Hans, 1998, S. 54: وگوري(پورې دوه برابره شوه 1943تر كال 
 تيلو په اقتصادي او سياسي ارزښت پوه او هغه يې د صنعت د مخكې يادونه وشوه، هيتلر د

اومه توكو يو ډير مهم عنصر او د خپلو راتلونكو پالنونو د پلى كيدو له پاره يو اړين شرط 
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نو ځكه د دوهمې نړيوالې جگړې په ترڅ كې د مصنوعي تيلو د توليد ترڅنگ د تيلو د . باله
د دغې . ول د نوموړى تر ټولو مهمه ستراتيژې وهطبيعي زيرمو الندې كول او د هغوي كنتر

 كې د ختيځ په لورى خپل ستر يرغل 1942موخې د ترالسه كولو له پاره الماني پوځونو په كال 
د دغه يرغل موخه د قفقاز د سيمې له الرې د ايران او . په نامه پيل كړ" د آبى رنگه عملياتو"

يژندل شوو طبيعي زيرمو كنترول ترالسه كول عراق په لورى پرمختك او د هغوي د تيلو پر پ
خو الماني پوځونو په خپلو ټولو سرښندنو او د مدرنو وسلو او تجهيزاتو په لرلو سره، د . و

ان ويل . جگړې په ترڅ كې د تيلو د كمښت او نه ورسيدو له امله له خنډونو سره مخامخ شول
په ورځو ورځو ځاى پر ځاى والړې وې كېږي، چې الماني شوبلي به د تيلو د نشتوالي له امله 

نو ځكه د باكو . او د دوي لوژيستيكي سمبالښت به د اسونو او اوښانو په مرسته تر سره كيده
كه زه د باكو د تيلو د : " هيتلر ويلى و. په لورى د دوي پرمختك له ماتې سره مخامخ شو

 ,Spillmann" (ې بايلل اعالن كړمزيرمو په الندې كولو بريالى نه شم، نو دې ته اړ يم، چې د جگړ

K., R., 2006 .(  
كه څه هم دوي د جگړې په . په شمالى افريقا كې هم الماني پوځونه په ورته برخليك اخته شول

پيل كې سترې برياوې ترالسه كړې، خو د افريقا په شمال، الجزاير او ليبيا كې د متفقينو د 
 پلوه په تيره د تيلو له ستونزو سره مخامخ ځواكونو په پلي كيدو سره، دوي له لوژيستيكي

د دوي د ټلوالې غړى هيواد، ايتاليا جنگي بيړيو په دې بريالۍ نه شوې، الماني . شول
 Rommel د المان د پلو ځواكونو قومندان، مارشال اروين رومل. پوځونو ته تيل ورورسوي

Erwinو زړه ور كسان پرته له شوبلو تر ټول" چې، :  د تيلو دغه كمښت ته په نغوتې سره ويلى و
و بې گټې دي، شوبلې او مرمي په جگړه كې، چې جبهې تجهيزاتاو عالي شوبلې پرته له ډيرو 

و يليې تل د بدلون په حال كې دي، هيڅ گټه نه لري، كه هغه د نقليه وسايلو او د پوره اندازه ت
   ).Kronberger, Hans, 1998, S.56-57(" په مرسته په خوځښت رانشي

د تيلو د دغه ارزښت له امله د المان الرښود، هيتلر په دې هڅه كې شو، چې د خپل پوځ دغه 
خو د . بنسټيزه ستونزه په هيواد كې دننه د مصنوعي تيلو د توليد په مرسته له منځه يوسي

سيالو ځواكونو، په تيره د متحدو ايالتونو د جگړه ييزې ستراتيژې بنسټيزه موخه د جگړې 
". دښمن وسله وال پوځ له تيلو څخه بې برخې كړي د"كې په دې كې نغښتې وه، چېپه ترڅ  

د المان د مصنوعي تيلو پر صنعت په پر له پسى توگه هوايي يرغل دوام " همدا المَل و، چې 
د دغه هوايي يرغل په لړ كې د مصنوعي تيلو صنعت تر  ). Yergin, D., 1991, S.450" (وموند

په دې توگه د هغه  يجاړ او د المان د پوځ ستونزه ال نوره هم ژوره اوزياتې اندازې پوري و
  .جگړه ييز ماشين له كاره ولويد
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سربيره پردې دوهمې نړيوالې جگړې دا په ډاكه كړه، چې تيل نه يوازې په اروپا كې د هغې 
ستراتيژيكه موخه او هڅونكى ځواك بلل كيده، بلكې په ختيځ  په تيره د ارام سمندر په 

د المان د ټلوالې بل غړى هيواد، چاپان هم د جگړې په پيل كې . بهو كې هم ورته رول درلودج
لكه چې دانيل . په ډيرې چټكتيا سره د اسيا په سويلى برخه كې خپل اغيز ته پراختيا وركړه

چاپان د خپل درې مياشتنى تيرى په ترڅ كې د اسيا د : " يرگين د هغه د برياوو په باب ليكى
 ټولې بډايې زيرمې په ځانگړى توگه د تيلو زيرمې، چې د هغوي په خاطر يې ،تيځسويل خ

  ). Yergin, D., 1991, S.459"(جگړه پيل كړې وه، تر خپل نيواك الندې راوستې
د چاپان جگړه ييز ماشين پر مخ روان و او پر له پسي برياوې ترالسه او د راتلونكو عملياتو په 

په توگه دوي پالن درلود، چې د هند د سمندر له الرې د لويديځ په د بيلگې . اړه يې فكر كاوه
لورى پرمختك او په روسيه يا منځني ختيځ كې له الماني پوځيانو سره يو ځاى، او متفقين 

ځكه . خو چاپانيان په خپل دغه پالن كې بريالي نه شول. د باكو او ايران له تيلو بې برخې كړي
د سارى په . په جگړه كې له ستونزو سره هم الس او گريوان وودوي د پوځي برياوو سره سره، 

توگه امريكايانو به له ارام سمندر څخه د شأ تك په وخت كې، د دغې سيمې د تيلو پيژندل 
نو چاپانيان به دې اړ شول، خپل د اړتيا وړ توكي، د سترو تيل . شوې زيرمې ويجاړې كړې

) تداركاتى(ه سمبال كړي، چې د هغو د ليږدولو ليږدږنكو بيړيو په مرسته له نورو سيمو څخ
الرې به د متحدو ايالتونو د سمندري ځواكونو په تيره د هغو د مدرنو اوپتالونو له خوا تر پر 

له دغو پوځي عملياتو څخه د امريكايانو او د هغوي د . له پسى يرغل الندې نيول كيدې
ډو الندې كول و، چې له هغو ااو د هغو ..  . د خپلو تداركاتي الرو ساتنه موخه سټيزهب"ټلوالې
  ). Yergin, D., 1991, S.461" ( چاپان ته د تيلو بهير پري كړى وكړى شيڅخه

خو د هاواي په شمال لويديځ كې . په دې توگه چاپان د سون د توكو له كمښت سره مخامخ شو
 لورى ته بدلون  د ټاپوگانو پر سر د جگړې پيښو په ارام سمندر كې د هغېMidwayد مېدوى 

له دغې ماتې وروسته چاپان دفاعى حالت غوره او بنسټيزه موخه يې له نيول شوو، په . وركړ
تيره له تيلو لرونكو سيمو لكه ختيځ هند او د سوماترا له استانواك او داسي نورو سيمو 

خو په جگړه كې د چاپان تر ټولو ستره كمزورتيا په سمندري جگړو كې د . څخه دفاع وه
سربيره پر دې امريكايي سمندري پوځيان په دې . تحدو ايالتونو د اپتالونو په وړاندې وهم

بريالي شول، د دوي د سمندري ځواكونو د جگړې د پالن شفر هم كشف او جگړه ييز عمليات 
د چاپان د سمندري ځواكونو دړې وړې كيدل د فليپين . يې له پلى كيدو مخكې شنډ كړي

.  په نامه د ټاپوگانو پر سر جگړه كې ال په ښكاره توگه روښانه شولLeyteختيځ ته د اليته 
چاپانيان په دغې سمندري جگړه كې د تيلو د كمښت له امله له ماتې سره مخامخ او خپلې 

  ). Yergin, D., 1991, S.459-476:وگوري(ډيرې بيړۍ هم السه وركړي 
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ځكه د هغه په له السه وركولو . ې وخو سره د هغه هم چاپان د فليپين د بيا نيولو په هڅه ك
سره، نه يوازې په خپله چاپان په نيغه د سيالو ځواكونو د هوايي بمباريو تر گواښ الندې 

د چاپان او د هغه د اسيا د سويل ختيځو د الندې شوو سيمو ) فليپين(راته، بلكې دغه هيواد 
انگړى ستراتيژيك ارزښت تر منځه د اړيكو او همدارنگه د بيړۍ چلولو د كرښې په توگه ځ

خو چاپانيانو د سون د توكو د نشتوالى له امله، خپل دغه عمليات په وار وار . درلود
په دې ترڅ كې دوي وكولي شول، د اليته پر ټاپوگانو د يرغل په موخه خپل سمندري . وځندول

 پيل شوه، د ټاپوگانو پر سر جگړه. ځواك له بيال بيلو سيمو په يوه مركز كې سره راټول كړي
خو چاپاني ځواكونو په ناڅاپي توگه شأ تك وكړ، چې وروسته بيا د هغه المَل د سمندري 

  .  وباله) Yergin, D., 1991, S.469" (د سون د توكو نشتوالى" ځواكونو يو قومندان 
 په نامه له بمب غورځونكو الوتكو گټه Kamikazeله دغې ماتې وروسته چاپانيانو د كامېكازه 

دغه الوتكې به، سيالو ځواكونو ته د زياتې ورانې د وراړولو او د سون د توكو د . سه كولهتر ال
سپما په موخه له ځانوژنكو پيلوتانو سره يو ځاى، د دښمن پوځ په تيره د هغوي د جگړه ييزو 

د چاپانيانو دغه ډول پوځي عمليات هم د سون د توكو د كمښت له . بيړو پر سر وچول شوې
برعكس د چاپان پر مهمو ښارونو د سيالو . سره مخامخ شو) محدوديت(كسيا امله له تن

د دغې ناوړه او زړه بوږنونكې وضعې سره سره، . ځواكونو بيسارو هوايي بمباريو دوام درلود
كه څه هم امريكايي مشران په . بيا هم دغه هيواد خپل مقاومت ته دوام او تسليميدل يې ردول

په حال كې دئ، خو د چاپانيانو ) زوال(وځي ځواك د له منځه تلو دې پوهيدل، چې د چاپان پ
تر منځه د جنگې روحيې د كمزورتيا كومې نښې نښانې نه تر سترگو كيدي، بلكې داسي 
. بريښيده، چې دوي ټول له وطن څخه د دفاع په خاطر، ځانوژونكو بريدونو ته ځان چمتو كوي

 زيان د مخنيوي او د جگړې د پايته رسيدو په نو امريكايان  د خپلو مالي او د پوځيانو د
. موخه، په دې فكر كې شول، چې خپله نوې وسله، اتومي وسله، پر چاپان استعمال كړى

 كال د اگست په شپږمه پر هيروشيما 1945هماغه و، چې امريكايانو لومړى اتومى بمب د 
Hiroshima او د همدې كال د اگست په نهمه پر ناگازاكې Nagasaki  استعمال كړ او دوهمه

  .نړيواله جگړه په ډيرې زړه بوږنونكې بڼې سره پايته ورسيده
په لنډه توگه سړى ويلى شي، چې پر المان، چاپان، ايتاليا او داسي نورو هيوادونو د 
متفقينو د برى المَل، له ځينو استثناوو پرته، ترټولو دمخه په دې كې نغښتى و، چې دوي 

رڅ كې خپل پوځي ټولگي، چې د نړۍ په هر برخه كې په جگړه اخته وكولي شول د جگړې په ت
داسي بريښيده، چې تيلو د جگړې په ډگر كې تر وينو زيات . وو، د سون په توكو سمبال كړي

د هغو دغه ژونديز ارزښت ته د بريتانيا د بهرنيو چارو پخوانى وزير داسي . ارزښت درلود



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 10 

خو  . ډول نظام الندې تيل ساتلى شوكوم ده، چې موږ تر زما په اند، دا مهمه نه: "نغوته كړې و
   .)Yergin, D., 1991, S.245(  زموږ له پاره ژونديز ارزښت لريهغه روښانه ده، چې تر لمرهدا ماته 

د دوهمې نړيوالې جگړې تر ايرو الندې سرو سكروټو څخه دوو سترو ځواكونو، چې د بيال 
د دوي هر يو د خپلې ايديالوژې پر بنسټ د دې . ته كړبيلو ايديالوژيو پلويان وو، سر راپور

غوښتونكي وو، چې د هغې په رڼا كې خپلې ملى گټې خوندى، اغيز ته پراختيا او خپله 
نو ځكه د دوهمې نړيوالې جگړې له پايته رسيدو سره جوخت، د دواړو . برترى ثابته كړى

نځه د نړۍ پر پاتې برخه، په تيره سيستمونو، سوسياليستى او پانگه وال نظام، د ټلوالو تر م
د تيلو پر زيرمه لرونكو سيمو، پټه او ښكاره سيالې پيل شوه، چې هغې د تيلو پر نوى نړيوال 

دا چې له دوهمې نړيوالې جگړې وروسته د تيلو نوى نړيوال  نظم څه ډول  . نظم ستر اغيز درلود
 ېد تيلو نو" وې، په بله برخه كېاو د هغه په اړه د وخت د سترو ځواكونو ستراتيژې څه ډول 

  .تر عنوان الندې  وڅيړل شي" قشې نېنړيوال
 پاتى نور بيا

  


