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  بريد خپروونكي خ
  

پښتو ژبه كي د سياسي علومو او علمي سياست پوهني په اړه د علمي په   
 د دي تشي ډكول او پوره كول د ټولو پښتنو ه، له ډېره وخته موجوده دكتابونو تشه

 له نېكه مرغه زموږ د تكړه ليكوال او خوږ ژبي مترجم .ليكوالو او څېړونكو دنده ده
خته پام سوى دئ، او په دې برخه كي ئې دا ډاكټر محمدصديق ظهير دغي خال ته له و

  .دوهم ترجمه كړى اثر دئ چي د سياست مينانو ته ئې وړاندي كوي
په لومړي ځل په كال ) پوليټيكل ساينس ته يوه كتنه(د دوى مخكنۍ ترجمه   
 د زياتو  د شايقينو وړ وګرځېده اوۍ خپره سوه، چي د عالقمندانو د خوښش۱۳۸۷

د .  كال كي د دوهم ځل له پاره چاپ او خپره سوهش۱۳۸۸ په غوښتنو په سبب
 په عمومي ډول د سياست  ترجمې دواړيير صاحب مخكنۍ او دغهښاغلي ډاكټر ظه

پوهني د اصولو او نورمونو سره لوستونكي آشنا كوي، او په دې برخه كي سياست د 
د د دغو دواړو ترجمو څخه پر عامو خلكو سربېره . يوه علم په توګه راپېژني

ې توګه د سياسي علومو پوهنتونونو محصلين هم ښه استفاده كوالى سي، په ځانګړ
  . ئې مطالعه كول يو مبرم ضرورت دئو تهمحصليند پوهنځي 

، غه پرمحتوى اثر مباركي وركووموږ په خپل وار ښاغلي ظهير صاحب ته د د  
  . غوښتنه كوواوږده، سوكاله او نېكمرغه ژونداو د لويه خدايه دوى ته د 

  
  مطيع اهللا روهيال

  د عالمه رشاد خپرندويه ټولني مشر
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  يادونه
  

پوليټيكل (مخكني كتاب  محمدصديق ظهير ښاغلي ډاكټر د ما
: چي وايي متل راوړى وو، يو پښتو ته په مؤجزه ليكنه كي د) ساينس

 په دغه متل كي راتلونكي ته د. )لونه ئې پاخه سوهه مي وسوه دېواخونه ك(
يوه پښتانه كور لولپه  د. غښتلى احساس پروت دئ خورا اميد هيلي او

خوني  زړه اواروي چى د مصيبت په دې هيله پر دى دا سوى دئ خو
ارمان همداسي  هيلو دي د ضد پر نامېنديو د. دېوالونه ئې پاخه سوي دي

 .پياوړى اوسي

درانه  خورا) فاجعې(بخولي  لسيزو څلورو تېرو باندي د افغانانو پر
  خورافرهنګ او ژوند پر مېنه، پر افغانانو د دې مصيبتو. مصيبتونه دي

كېدالى سي  څېړنه هغه وخت ښه ترا دې اثراتو د. ژوري اغېزې كړي دي
ته (څه كښېني  يو ايشناوه ولوېږي او چي اوسني حاالت له خپل څپاند

 تعليم يافته افغانانو او منورو اغېزې الندي د تر ائبودې مص د). نشين سي
په نړۍ كي به  يوه ستره كتله له خپل پلرني ټاټوبي څخه بېځايه سوې ده او

 د خو. مخ خالي وي څخه دي يو افغانانو نه وي چي له دغو اوس داسي هيواد
خپل پلرني  دوهمه مېنه هم پر په دا افغانانو نېكمرغۍ ځاى دئ چي دغو

تالفۍ له پاره ئې  د هغو د كړي نه دي او ي باندي راغلي مصيبتونه هېرټاټوب
زه چي ئې  ئې رسولي دي او په ثمر خپل وس زيات تالښونه پيل كړي او تر

په جرئت سره  ژبنۍ برخه كي كوم نتائج ګورم نو اوس په فرهنګي او
فرهنګ ته  ژبي او كي پښتو څو لسيزو چي په تېرو ويالى سم چي هغه كار
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په دغه موده كي . كي ئې سارى نه ليدل كېږي پېړيو څو ى دئ، په تېروسو
چاپ په پساله سمبال  د علمي كتابونه تاليف سوي او او ګټور يادوني وړ د

ژباړل  زمان علمي آثار و  عصرنينن څخه د ژبو نړۍ له ژونديو د. سوي دي
 افغانانو ووطن مين پر او متعهدو هغو وياړنه د دې علمي برياوو د سوي دي او

په برخه ده چي بې له كوم مادي امتيازه ئې خپله انرژي، خپل فوق العاده 
 دغو. دغي وياړلي چاري ته وقف كړى دئ خپل قلم و او مصروف ژوند

  !ټېټېدل بويه درناوۍ سر ته د هيوادپالو افغانانو
. څخه دئ افغانانو وياړلو له همدغو محمدصديق ظهير ښاغلى ډاكټر

. دي سره اوس افغاني علمي ټولني اوموسسات پوره اشنا كار اوده له نامه  د
 په نامه خورا) پوليټيكل ساينس( فرهنګ ته څه موده وړاندي د ده پښتو
هغه په تعقيب يوه بله  دئ اوس ئې د دا وړاندي او) ترجمه( اثر دروند

 ډاكټر ژباړي په انتخاب كي د د. چاپ له پاره تياره كړه اكاډميكه ژباړه د
دى وچ . ده ستايني وړ ډېري پاملرني او سليقه د علمي صالحيت او رظهي

 و ي عصرننن ژباړي له پاره ټاكي چي د د هغسى اثر. والنده نه سره ګډوي
 اثر يقين دئ چي دا بشپړ زما. ته جواب وويالى سي زمان علمي غوښتنو

 رونو او له منسوبينو علمي موسساتو او پوهنتونو د بل يو به ئې هم لكه ها
  .كي زياته مرسته وكړي مطالعاتو هغوى په اكاډميكو سره د مينه والو

همت دې . مباركي وايم دې نوي اثر صاحب ته د ظهير زه ډاكټر
  .ډك اوسي همداسي له برياوو او دې اوږد غښتلى، قلم دې پياوړى، ژوند

  !په هيله زياتېدلو د آثارو زياتو ال زېرمه باندي د افغاني فرهنګ پر د
  

  دمعصوم هوتكمحم
   كاناډا-يل اوكو

  ع۲۰۱۱جنوري  مه د۱۶
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  يو څو خبري
  

رۍ په ينكړى دئ او هورې مي د انج ما يو څه وخت په جاپان كي تېر
څانګه كي د تحصيل پر څنګ د جاپان د تاريخي او كلتوري جوړښت او 
همدارنګه د بېساري چټك اقتصادي او تخنيكي پرمختګ په هكله هم څه 

يوه موضوع چي ما ته ډېره په زړه پوري وه هغه د جاپان . ي ديناڅه لوست
سمي نكله چي جاپانيان د نو. وپه دې بېساري پرمختګ كي د ژباړي رول و

پېړۍ په وروستيو كلونو كي له تقريباً درې سوه كلني انزوا څخه راووتل او 
د نړۍ د پرمختللي او د جاپان د وروسته پاته ساينس او تخنيك څخه 

  .  ول، نو په دې فكر كي سول چي څه بايد وكړيخبر س
مشورو وروسته  پر وطن او قام مين جاپاني مشران له ډېرو سالوو او

دې نتيجي ته ورسېدل، چي په غرب پسې د رسېدلو او له دوى سره د 
رقابت كولو يوه الر دا ده چي د غرب ټول علوم ژر تر ژره جاپان ته د 

 چي د جاپان اقتصاد په هغه وخت كي د كه څه هم. ترجمې له الري راوړي
 د زده كړي ې هم ډېر ځوانان خارجي هيوادونو تهئ بيا ونن په شان قوي نه و

ې د امريكې، انګلستان، فرانسې، جرمني او نورو ئله پاره ولېږل او هم 
هيوادونو څخه په لوړو امتيازاتو استادان استخدام كړل، چي جاپاني زده 
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په ډېر لږ وخت كي جاپانيان په دې . ر زده كړيكوونكو ته خارجي ژبي و
  وتوانېدل چي د نړۍ په ژونديو ژبو كي ډېر زيات ليكل سوي كتابونه

جاپاني ژبي ته راواړوي او له هغو څخه په ګټه اخيستلو سره خپل هيواد 
  . ډېر ژر د نړۍ د پرمختللو  هيوادو په ډله كي ودروي

ن هم بايد د پرمختګ له پاره زما په نظر، زموږ ګران هيواد افغانستا
ې كېږي د ئړخيزه ګامونه واخلي او چي په وس په دې الر كي جدي او هر ا

په . نړۍ له ژونديو ژبو څخه د هر ډول كتابو و ترجمه كولو ته زور وركړي
ملي سويه باندي خو په دې نېك كار كي پراخ ګامونه اخيستل او په دې الر 

ت له مهمو كارو څخه دي، خو هغه كي پوره سرمايه ګذاري كول د دول
افغانان چي په خارجي هيوادو كي اوسي هم په دې كار كي ډېره مرسته 

  . كوالى سي
ترجمې وروسته، چي  كتاب تر  د) ته يوه كتنهپوليټيكل ساينس (د
 دئ د خوا چاپ سو، داه عالمه رشاد خپرندويي ټولني ل  كي د۲۰۰۸په كال 

 ته يوه بين المللي سياست( ته د قمندانوعال او پوليټيكل ساينس شاګردانو
ستاسي په كتاب چي  دا. وړاندي كوم) لنډيز(كتاب ترجمه   د)كتنه

  دۍماسټر پوليټكل ساينس د امريكن يونيورسيټۍ د دمخكي دئ 
امريكايي پروفيسرانو جان  دوو د. دئ تعليمي نصاب جز پروګرام د

خوا په ګډه ه  لMark A. Boyeمارك بوير    اوJohn T.  Rourkeروركي 
سره دوباره چاپ  تجديدنظر دوه كاله د هر  اوىكى ليكل سو ۱۹۹۶په كال 

ته رسېدلې  چاپ څخه سر  كال د۲۰۱۰  دئېاوسنۍ ترجمه  دا. سوى دئ
ما دا  كتاب  تلخيص او ترجمه كړى دئ، په دې معنى چي هغه برخي . ده

ډېري مختصي ري مي ځني ايستلي دي، چي د امريكې په متحده اياالتو پو
 د افغاني زده كوونكو له پاره مفهوم اخيستنه ئېې ښائدي او زما په نظر به 
 زده ئېسره له دې هم، څرنګه چي كتاب د امريكا. له ستونزو ډكه وي

 نو ډېر مثالونه او مسايل د امريكې ئېكوونكو له پاره ليكل سوى دئ، ځكه 
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يقين دئ چي د ما زپه سياسي او اجتماعي سيسټم پوري اړه لري خو 
همدې مثالو او د امريكا د سياسي، اقتصادي، اجتماعي ، او كلتوري 

  .  ساختمان زده كړه زموږ ځوان نسل ته هم ګټوره او هم الزمي ده
د دې معنى هيڅكله دا نه ده، چي ګويا زده كوونكي بايد ټول هغه 

هم نه نظريات چي په كتاب كي راغلي دي په پټو سترګو ومني، او دا معنى 
زما په نظر د دې كتاب د مفاهيمو، . لري چي زه ګويا له ټولو سره موافق يم

نظرياتو او مثالونو پوهه له زدكوونكو سره دا مرسته كوالى سي، چي په 
  .  وپلټيئې د مثالونو څرك وباسي او د تطبيق ساحه ئېافغاني ټولنه كي 

يني ځ.  فصلونه ما ترجمه او تلخيص كړي دييوولسد دې كتاب 
ل، موضوعات فصلونه اوږده او ځيني بيا لنډ ځكه دي، لكه مخكي چي مي ووي

انو لوستونكو ته معلومه ده، چي و ګر. لپاره مهم دي يانوې يوازي د امريكا ئ
ما ډېر زيار . پښتو ژبي ته د مسلكي اثارو ترجمه كول ستونزمن كار دئ

ه مي كړې ده چي ډېره هڅ  اوايستلى دئ، چي ترجمه روانه او اسانه راسي،
 ىرسره مخامخ سولپاره چي زه په دې ژباړه كي و مفاهيمو پرپېچلو هغو د

 وضاحت لپاره مي د د. ژبه كي مروج مفاهيم استعمال كړم يم په پښتو
 مګر بيا هم كه چېري كومه جمله .ځينوسره انګرېزي لغات هم ليكلي دي

كه بيا هم د  .انه سي روښئې معنى ئې يو ځل بيا ولولئ ښائېمبهمه وي، لطفاً 
جملې مفهوم روښانه نه سو نو دا زه د ځان نيمګړتيا بولم او له ګرانو 
لوستونكو څخه هيله لرم، چي د خپلي بزرګوارۍ له مخي عفوه راته 

  .وكړي
 نادر ظهير زموږ د محمد رين رفيق ظهير او انجمحمد زما وروڼو ډاكتر

اصطالحاتو په برخه كي ډېره  وهلو پر وخت د مناسبو لغاتو او قدمهفته ييز 
په پاى كي بايد ووايم چي  .مرسته راسره كړېده، چي كور ودانى ورته وايم

دا ترجمه، لږ ده كه ډېره، ښه ده كه بده،  د محمد معصوم هوتك له مرستي 
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معصوم .  تر تاسو ښاغلو لوستونكو پوري رسول ممكن نه وهئېپرته 
ر ته تشويق كړى يم، دا  و دې كائېهوتك سربېره پر دې چي همېشه 

، د كلمې په واقعي معنى، ټكي په ټكي لوستلې او ايډيت كړې ئېترجمه 
زه تر حد زيات .  ډېر، كور دې ودان او پرقلم دې بركت ويئېعمر دي . ده

ځني ممنون يم، مګر نو د څه كم پنځوسو كالو اشنايۍ نتيجه بايد همداسي 
  . وي

  په درناوي
  محمد صديق ظهير

   امريكا-ويرجينيا
  ۲۰۱۱فبروري 
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  لومړى فصل
  

  كول هغه په هكله فكر د اوه پام كي نيول نړيوال سياست پ
Thinking and Caring about World Politics 

  
 ټوله نړۍ يو سټېج دئ او" :وايي)  ع۱۶۱۶ - ۱۵۶۴(يليام شكسپيرو

دې سټېج ځني كركټرونه   د".ښځي يوازي لوبغاړي دي ټول نارينه او
 سټېج باندي سر هغه اعمال چي پر. ځيني بيا ناوړه اشخاص دي ن اوقهرمانا

ځيني . ډك وي كله بيا له غمونو ته رسېږي ځيني وخت له هيجانه ډك او
خپل ټول  د مګر. خبره تل داسي نه وي خووخت عدالت سرته رسېږي، 

  . ده پرله پېچلي توب سره، نړيوال سټېج ته پاملرنه په كار
 ، نوىكوم ټلويزيوني پروګرام ګور يا امه، فلم اوكله چي تاسي يوه ډر  

 ډرامې، فلم او په هغوى باندي پوهېدل هغه وخت اسانه كېږي چي تاسي د
څه معلومات  يو] كره كتني له الري مثال د[يا ټلويزيوني پروګرام په هكله 

 دې كتاب پوهېدل هغه وخت اسانه كېږي چي د په همدې ډول، د. ىولر
ني مقدماتي معلومات يهغه په هكله ځ د كټرونه اودې نړيوال سټېج كر

  . ولرو
ډرامي غړي اشخاص نه  نړيوال سټېج د عادي ډرامي په خالف، د د  

دولتونه  دې سټېج سازماني اكټران دي، او دولتونه د. بلكي سازمانونه دي
  هيوادونه د۲۰۰  اساسي لوبغاړي تشكيلوي اوتقريباًدې سټېج دي چي د
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 لوبغاړي په ډېر لكه په عادي ډرامه كي چي هر. ديدې سټېج لوبغاړي 
نړيوال سټېج  ساتني له پاره هڅي كوي، پر خپل شهرت د حسادت سره د
دفاع له  ساتني او خپل ملي حاكميت د د] دولت[لوبغاړۍ  باندي هم هر

. څخه بېلوي لوبغاړو نورو ملي حاكميت دولتونه د همدا. پاره هڅي كوي
 معنى هم لري چي نړيواله ډرامه يو اكميت داښكاره خبره ده چي ملي ح

مركزي قدرت  د. نځ نظم برقراره كړيم تر لوبغاړو لري چي ده ن ډايركټر
. المل ګرزي نځته راتلوم تشنج د مينځ د تر لوبغاړو  دىنسته وال

ارنګه، په داسي حال كي چي ټول دولتونه له حقوقي پلوه سره مساوي دهم
 د. رول لري ستر نورو ني لوبغاړي تردئ چي ځي واقعيت دا دي، مګر

 كي ځاى لري، چين او ست په سريل د لوبغاړو  دامريكا متحده اياالت يقيناً
  . هيوادونه هم عمده لوبغاړي دي ځني نور

 شريك سټېج باندي سره پر دولتو بين المللي سازمانونه هم د لړ يو  
ونه  ئې بين الحكومتي سازمان۳۰۰ له دې جملې څخه تقريباً. دي

intergovernmental organizationsدولتونه ئې غړي ديي دي چ  .
اروپايي  د(ي ئې بيا نځي جهاني او) شانه پ ملتو ملګرو د(ځيني ئې 

بله ډله بيا . بين الحكومتي سازمانونه دي يزيسيمه ) شانه ې پياتحاد
دي چي انفرادي اشخاص ئې غړيتوب ) NGO(غيرحكومتي سازمانونه 

بين  د ته رسېږي او زرهاوو شمېر سازمانو) NGO(متي غيرحكو د. لري
ز اېډ مثال ئې د يو. ې دهلكي نيو ې په برئهره برخه  المللي سياست تقريباً

  . دهthe International AIDS Societyبين المللي ټولنه 

  
  :نړيوال سياست اهميت پاره ده ل زموږ
نه دي چي كي، زيات خلګ په دې قانع  امريكا په متحده اياالتو د

 وړوكي اقليت د ډېر. دوى بايد په نړيواله ډرامه كي فعاله ونډه ولري
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نړيوال سياست په هكله معلومات لري او په منظمه توګه خارجي خبرونه 
ال وينړله  حملې ي تروريستيلسمويو د سپتمبر  كال د۲۰۰۱ د. اوري

 سپتمبر تر د. څه زياته كړه لږ عالقه يو امريكايانو سياست سره د
ويل چي دوى بين المللي   امريكايانو۳۳ كي و مخكي، په سليلسمويو

 د. ه ته زياته سو۳۹ كي يوازي ۲۰۰۶خبرونه تعقيبوي، دا فيصدي په كال 
 په هكله بيخي لږ چارو نړيوالو بيا د  كلني ځوانان خو۲۴  څخه تر۱۸

نېشنل جيوګرافيك مجلې  امريكا د  كال كي د۲۰۰۶په . معلومات لري
  ځوانانو۶۳ كي وپه سل دغه عمر  چي په امريكا كي دهې وښودليوې سرو

 كي وپه سل عراق او پر نقشه كي ئېنړۍ په جغرافيا ونه كوالى سواى چي د
 ئې پيدا(  كښېږديګوتهباندي افغانستان  پرسواى كوالى چي ه  ون۷۰

 ئېكي امريكا هيوادو په داسي حال كي دئ چي په دې دواړو ، دا)كړي
   .جنګېږي عسكر
 سره په مقايسه په اامريكله چي  مهمه خبره بايد په پام كي ولرو دا  
معلومات  خلګو په هكله د مسايلو نړيوالو كي د هيوادو پرمختللو نورو

 )۹( مطالعې له مخي چي مخكي ئې بيان وسو، په نهويهغ د. يزيات د
ه كله په ېيجغراف نړۍ د څخه د ځوانانو  كلونو۲۴  څخه تر۱۸ لهكي  هيوادو

 مقام په اامريك د.  پوښتني وسولې۸نړيوالو مسايلو په هكله  د  پوښتني او۵۶
 تتعليم امكانا مكسيكو،   چي د تر اول او خواه پاى ل كي د هيوادو) ۸( اتو

نفوس په هكله  د متحده اياالتو  داامريك د. وو څه لوړ دي، يو پكښى لږ
   . ووىوړاندي كړصحيح جواب   ځوانانو۲۵ كي وپوښتني ته يوازي په سل

دئ؟ نه،  په هكله دومره بې عالقه ګۍ معقول كار پېښو نړۍ د يا دآ  
تاسي ته  په دې درسي كتاب كي په ندرت سره هڅه كوو. هيڅكله نه

 يوه پيغام چي موږ پر ، مګرئيا څه وكړ  اوئوكړ چي څرنګه فكر ووايو
ه ورته په جدي توج زموږ نړۍ ډرامه مهمه ده او د: دئ هغه دا كوو ټينګار
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غيرفعال كتونكي په  بايد د ده چي موږ مهمه خبره دا دې ال تر  اوده كار
  . كړوه رول قناعت ون

 آيا زه په يوازي سر" :ده چى دې خبري وروسته منطقي پوښتنه دا تر  
  . ىتأثير درلودالى س  تاسي په يوازي سر! بلې هو"لرالى سم؟ څه تأثير

  يا وزيران  يسان اوئر الى جمهورسو كوه ټول ن واقعيت دئ چي موږ دا
  ته  خپل نظريات خلګو او چي عمل وكو كوالى سو موږ سو، مګر
  . وروپېژنو

  
  :مستقيم عمل كول

سره  اشكالو په بېالبېلو يوه الر ښندلو تأثير باندي د  روابطوونړيوال پر
انفرادي  مليونو كي، د  په متحده اياالتواامريك د. مستقيم عمل كول دي

  وو، دى، چي كله كله تشدد هم ورسره ملګرمظاهراتو پراخو محصلينو
په  شاګردانو پوهنتونو د. كي مرسته وكړه جګړې په ختمولو ويتنام د

همدارنګه  اشغال په طرفداري او عراق د خوا ده امريكا ل  كال كي د۲۰۰۳
خارجي مسايلو په اړوند هم مظاهرې  محصلينو د. ضد مظاهرې وكړې پر

ټكساس په پوهنتون كي  مثال په توګه، د  كي، د۲۰۰۶ل په كا. كړي دي
  . په طرفداري مظاهرې وكړې حقوقو د مهاجرينو محصلينو د په زرهاوو

  
  :رايي وركول

نړيوال سياست باندي  امكانات برابروي چي پر ډيموكراسي ګاني دا
 د انتخاباتي مبارزو ليډران د. وښندل سي صندوق له الري تأثير رايي د د

پاليسي  پر انتخاب سوى ليډر وخت وفا نه كوي، مګر ډېر وعدو پردوران 
 جمهوري رياست د د متحده اياالتو امريكا د د. ښندالى سى باندي تأثير

بين  شمېر يو جان كېري پر كي، جورج بوش او  كال په انتخاباتو۲۰۰۴
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رايه . عراق جنګ، سره مخالف وه مثال په توګه د المللي مسايلو، د
پاره جورج بوش ه مخ بيولو ل پر خارجي پاليسۍ د امريكا د د نكوووركو

امريكا  خوابدي وه، د جورج په انتخابېدو ځيني كسان چي د. انتخاب كړ
جان كېري طرفداران  زيات ځوانان د ځكه چي ډېر دا. ځوانان مالمت وبلل

  وركولويشان، ځوانان چندان په رايه پ هيوادو نورو په امريكا كي، د وه او
  .برخه نه اخليكي 

تغيرات  كي ډېر په افكارو نكوورايي وركو كال كي د ۲۰۰۶په  مګر  
يوه  د. ډيموكراټ ګوند په كانګرس كي چوكۍ السته راوړې راغلل او

زه ډيموكراټ كانديد ته رايه " :به ويل چي كسانو په قول ډېرو تحليل ګر
 غواړم بوش خوښ نه دئ، زه راځي، زما له جنګ څخه بد وركوم، ځكه زما

 حتى د كسانو ځينو  په داسي حال كي چي د."اظهار كړم خپل نظر
  .نوم هم زده نه وو ډيموكراټ كانديد

په هكله  بين المللي مسايلو ريفرندم له الري د كي د هيوادو په ځينو  
مثال په توګه،   كي، د۲۰۰۵په كال . مستقيمه رايي ګيري هم امكان لري

  اساسي قانون دئېاروپايي اتحاد دئې هسپانيه كي  په لكسمبورګ او
هالنډ رايه  فرانسې او د  وركولو له الري تصويب كړ، مګرئېمستقيمي را

 چي خلګ د دا. كړ مستقيمي رايي وركولوله الري رد هغه د نكوووركو
لري، ه  په هكله مستقيم تصميم نيسي، چندان عموميت نۍخارجي پاليس

 كي د اروپايي هيوادو تو اوامريكا په متحده اياال ورځ په ورځ د مګر
  .  پلويان زياتېږيdirect democracy ۍمستقيمي ډيموكراس ريفرندم او

  
  : كېدلينكوپاليسي جوړو

پاره ځانونه كانديد ه ل انتخابي مقاماتو هم ممكنه ده چي تاسي د دا
 چي ستاسي ىكړ  كي وظيفه پيداوايجنسي  په هغوىهم كوالى س يا  اوىكړ
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تاسي همدارنګه كوالى سئ په . لري سره سروكار چاروخارجي  د هيواد د
كي  بين المللي سازمانو مهمو يا په نورو  اوUnited Nationsملګروملتونو

څه  مقام ته رسېدل يو يوه لوړ كي و په دې سازمانو. ىپيدا كړ ځانته كار
  . لري امكان ئې وجود وخت غواړي، مګر

 رسېدلو ي مقام ته دنكوپاليسۍ جوړو پوليټكل ساينس مطالعه د د  
خارجه وزيره پخوانۍ امريكا  د. كي لومړى ګام ګڼل كېږي په الر

مېرمن ئې هيلري  يس بيل كلينټن اوئر كاندوليسا رايس، پخوانى جمهور
سرمنشي بان كي مون خپل عالي تحصيالت په  ملګروملتو د كلينټن، او

  . ته رسولي دي پوليټيكل ساينس كي سر
عمل باندي حساب كېږي، يعني  اسي پردئ چي ست  داىمهم ټك  

كي برخه اخيستل  ستاسي رايه وركول، اعتراض كول، په سياسي سازمانو
 خپل نظر غوښتنه كي د  حتي په سياسي نظرهغوى سره مرسته كول، د او

يا په  لرالى او اثر انفرادي اعمال په يوازي سر لږ. لري اظهارول تأثير
 انفرادي اعمالو مجموعه د ، مګرراوستالى سي نړيوال سياست كي تغير

په سياست . يوه نندارچي په توګه مه ګورئ سياست ته د. لرالى سي تأثير
  .كي فعاله برخه واخلئ

 

  پېښي په متن كي مطالعه كول: كول تيوريتيكي فكر
Thinking Theoretically: Putting Events in Context 

  

نظريات سره تنظيم پېښو په هكله خپل  نړۍ د د مهمه ده چي موږ دا
لومړي مخ  د نيويارك ټايمز ټكي ليكل كېږي، د نن ورځ چي دا همدا. كړو

ځان مرګي بمب،  په افغانستان كي د: الندي مسايلوپه هكله دي خبرونه د
 ېيروس خارجي پاليسي، د متحده اياالتو امريكا د په وړاندي د يلوئاسرا د
نړيوال  پروګرام او  وسلوايران په اصطالح ذروي ګرجستان مخالفت، د او
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يو  هر. هغه تأثيرات باندي د متحده اياالتو امريكا پر د او اقتصادي ركود
يوه پراخ متن  د څخه په يوه ټاكلې موضوع پوري اړه لري، مګر له دې خبرو

contextدا نه ياست، نو سره آشنا دې مسايلو كه تاسي د.  اجزاء تشكيلوي 
خبري ميډيا له الري ځانونه ورسره   دډېره مهمه ده چي په منظمه توګه

  . آشناكړئ
الزمه ده چي په  پاره داه ل ښه پوهېدلو باندي د په دې ډول مسايلو  

په دوهم فصل كي، . همدارنګه تيوريكي متن ئې ځانونه پوه كړو تاريخي او
پاره، نړيوال سيسټم ته ه ل پوهېدلو باندي د د نړيوال سياست په اساساتو

كول په يوه پراځ متن  تيوريكي فكر.  كتنه سوې دهيوه لنډه تاريخي
contextسياسي تيوري . سره مرسته كوي مطالعه كولو د مسايلو  كي د

political theoryمجموعه ده چي   نظرياتووسره تړل لړ يو  يوه نظريه يا د
له بله  سياسي پېښي څرنګه يو ښيي چي شيان ولي پېښيږي او ته دا موږ

  . سره ارتباط لري
سره  ده چي زموږ يوه ګټه ئې دا. كول ډېري ګټي لري تيوريكي فكر  

هره پېښه  كه موږ. كي مرسته كوي  په جوړېدلوknowledgeپوهني  د
 بې ارتباطه پېښو تصادفي او د موږ نو وبولو، بيا] uniqueبې جوړې [بېسارې 

 موږ نو وكړو، بيا تيوريكي فكر كه موږ مګر. په الس كي لرويوه مجموعه 
سره  چي زموږ پسي ګرزو] patternنمونه، فردي خصوصيات [پاټرن   يوپه
.  وكيه پېش بيني كي مرستپه پېښو په ښه ترا پېژندنه، او حتى د پېښو د

ارزيابي  يوې مشخصي پاليسۍ د ته د كول موږ چي تيوريكي فكر بل دا
 نورو او امريكا په متحده اياالتو مثال په توګه، د د. چانس راكوي كولو

 نورو  چي ايا په منځني ختيځ، اوئبحث روان د كي دا  ګانوييموكراسډ
ډيموكراټيكي «  د.موكراسۍ ته پراختيا وركړه سي كنه كي ډيهيوادو

 ډېر لږ پېښېږي چي ډيموكراټيك دولتونه دي يو: وايى چي» سولي تيوري
 په نړۍ كي د تيوري صحيح وي، نو كه دا اوس نو. له بله سره جګړه وكړي
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  كي دهيوادو نورو  اومنځني ختيځوي چي په  به دا الر راوستلو سولي د
په دې كتاب كي . پراختيا له پاره هڅي وسي او منځته راوړلو  دۍډيموكراس
 سره مخامخ سئ چي عمده ئې د بېالبېلو سياسي تيوري ګانوله به تاسي 
   .ليبراليزم تيوري ګاني دي رياليزم او

  
  :رياليستي تيوري
شخصي  هغې له مخي نړيوال سياست پر ظريه ده چي درياليزم هغه ن

 خپل نظامي او دي چي هيوادونه د رياليستان په دې باور. منافعو راڅرخي
. مبارزه كوي پاره رقابت اوه پراختيا ل هم د او ساتلو اقتصادي قدرت د

 صفري مجموعې د پاره مبارزې ته ده قدرت ل دې، رياليستان د سربېره پر
 يوه هيواد  په سترګه ګوري، په دې معنى چي دzero-sum game ۍباز

 رياليستان په دې عقيده دي چي د. تاوان دئ هيوادو نورو ګټه خامخا د
وال سټېج ۍ نړ نځ مبارزه دم تر دولتونو له پاره د ساتلو ملي منافعو د خپلو

ې له مخي رياليستان په دې عقيده دي يدې نظر د. اساسي عمل تشكيلوي
قدرت انډول په  كي د خپلي خارجي پاليسۍ په ټاكلو ايد دچي هيوادونه ب

  يوه  ملي منافع هغه څه دي چي د په نظر رياليستانو د. كي ونيسي نظر
  يا ئې  اقتصادي قدرت تقويه كوي او دولت امنيت، نفوذ، نظامي او

برياليتوب الره  لږه د تر لږ حق دئ ايا له پاره زور رياليستانو د. ساتي
  . هواروي

  
  :برال تيوريلي

دوى نمايندګي  هيوادونه چي د ليبراليزم عقيده لري چي خلګ او
 او بين المللي سازمانو همكارۍ له الري، د له بل سره د كوي كوالى سى يو
دا  رياليستانو ليبراالن د. اساس، متقابلي ګټي وپلټي پر بين المللي قوانينو

رزه ده په كلكه قدرت له پاره مبا خپل ذات كي ده نظريه چي سياست پ
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دوى په  په توګه بالكل نه ردوي، مګر يوه فكتور ليبراالن قدرت د. ردوي
همكارۍ احساس  د دې عقيده دي چي اخالقيات، انساني احساسات، او

. درلودالى سي باندي تأثير ملي ليډرانو هم په نړيوال سياست كى پر
كېدالى سي ليبراليزم همدارنګه په دې عقيده دئ چي بين المللي سياست 

ځته راتالى سي چي په هغه نري مجموعه وي، يعني داسي شرايط مصف غير
دي چي بشريت  ليبراالن همدارنګه په دې فكر. كي دواړه خواوي ګټه وكړي

 سرحداتو تر هيوادو خپلو كېداى سي چي انسانان د ټول اشتراك سره لري او
    .سره ښه روابط ولري ګروپونو او خلګو نورو د خوا په ها
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  دوهم فصل
 

  سياست تكامليوال نړ د
The Evolution of World Politics        

  

 پېښو او موضوعاتو هغو دئ چي د ي دا ئيو. فصل دوه هدفه لري دا
په تحليل  بين المللي روابطو لپاره تاريخي بنسټ كښېږدي چي تاسي به د

اوسني نړيوال  دئ چي د  دائېبل هدف . ځله ورسره مخامخ سئ كي ډېر
د بين المللي . تكاملي جريان يوه خاكه كښېږدي سياسي سيسټم د
يعني هيوادونو  اجزاوو نړۍ يوازي د) 1 (:دئ چي سيسټم مفهموم دا

انفرادي  نځ دم تر هيوادونو نړيوال سياست يوازي د) 2(مجموعه نه ده، 
 فعل او نځ دم تر اجزاوو سيسټم د د) 3(انفعال مجموعه نه ده او  فعل او
بين المللي سيسټم ماهيت  د. لري اسلوب وجود عمومي طريقه او يوانفعال 
په دريم فصل كي  بين المللي سيسټم تاثير نړيوال سياست باندي د او پر
  . هم څېړل سوى دئ نور

 چي يوه موضوع ىتاسي به ووين. كي حوصله ولرئ دې فصل په لوستلو د  
تاسي . ان ته سوې دهبله موضوع راميد ژر ډېر په لڼد ډول تشريح سوې ده او

 ."څه زياته تشرېح غواړي موضوع يو كرار سه، دا لږ" وواياست چي ئېبه ښا
  .ي جزئيات ولولئئكي به  فصلونو په نورو! وسئحوصله مند ا

  

  لومړنى انكشاف - تكامل كوونكى نړيوال سيسټم
The Evolving World System: Early Development        

 

وخت  بين المللي سيسټمونه له ډېر سيمه ييز بې شمېره جهاني او



30 

د جنوبي بين   كاله پخوا7500 ريښه ئېځيني پوهان . لري راهيسي وجود
نن ورځي سياست له  د. سيمي ته وراوږدوي) اوسني عراق(بابل  النهرين د

 پخواني حالت څخه اوسني حالت ته دا د لري، مګر توپير څخه ډېر پخوا
  .په تدريجي توګه تكامل راكړى دئ تغير

  
  :روم لرغونى يونان او

  

 city-state دولت -يونان په ښار بين المللي سيسټم څرك د د موږ
 روم د همدارنګه د او)  قبل الميالد پوري300 قبل الميالد څخه تر 700د (

 بعدالميالد 476 قبالالميالد څخه تر 500 د(نزول  امپراتورۍ په صعود او
مهم  نن ورځي څلور د موږپه دغه دوران كي . كي موندالى سو) پوري

مشخصات په  دا. لومړي ځل لپاره ليدالى سو سياسي مشخصات د
كاله وروسته دوباره راښكاره  زر  له منځه والړل، مګراًراوروسته كي تقريب

  :مشخصات په الندي ډول دي څلور دا. سول
  

 :) معلوم ويئې يعني هغه دولت چي قلمرو(ي دولت قلمرو

 حكمران يا پريوه  خكي، سياسي سازمان پر دولت م-يونان تر ښار د
باندي  قلمرو حكمران يا قبيلې پر. وو كلتوري ګروپ، لكه قبيله، والړيوه 

په دننه كي  قلمرو سياسي ارتباط چي د خلګو هغو د كنټرول درلود، مګر
په  قلمرو. سره قلمرو ګروپ سره وو، نه د حكمران يا د  ژوند كاوه دئې

ملكيت احساس وجود نه  قلمرو د سره د خلګو دحكمران اړه درلوده او 
يو سياسي  هم د سره قلمرو  دولت په منځته راتلو-ښار يونان د د. درلود

 مځكي د د  دولت په دننه كي خلګو-ښار د. واقعيت په توګه رامنځته سو
 دوى د ارتباط د سره دا قلمرو د ډول دايمي احساس پيدا كړ، او ملكيت يو

 citizenshipتابعيت  په نتيجه كي، د. ګرزېدىو جز سياسي هويت يو
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چا  يو اساس د پر هغو داسي قوانين رامنځته سول چي د مفهوم وده وكړه او
اتن   قبل الميالد وروسته د450 تر. نه تابعيت ټاكل كېدى تابعيت او

تعريف سوي سياسي واحد په  اساس د پر قلمرو  دAthenian law قانون
ته تابعيت  نوي كسانو.  اعطا كړcitizenship  ته تابعيت دننه كي خلګو

 يا به د اتن تبعه وه او  دئېدواړه به  پالر او چي مور هغه وخت ممكن وو
په مجموع كي به ښايي اتباع . تابعيت لپاره منل كېدل قانوني الري د

citizensدريمه برخه تشكيلول پر نفوس يو  د.  
  

 :)استقالل، خودمختاري( حاكميت

خپل مهم اثر چي سياست ه ، پ) قبل الميالد384-322(ارسطو 
Politicsصالحيت  او  اقتداريئ نومېږي، داسي استدالل كوي چي نها

authority سياسي واحد د قوانينو  يو حكمرانانو څخه بلكي د   نه يوازي د
 يا polisيونان هر  ځكه نو، د. حكومتي سيسټم څخه سرچينه اخلي او

خودمختاره   الندي ځانونه مستقل اوئېسا تر قوانينو خپلو  دولت د-ښار
يا غيرمذهبي،  بل عالي اقتدار، مذهبي او وه چي هيڅ يو  داىدې معن د. بلل
  . په رسميت نه پېژندىئې

  

  :نېشنليزم
 كي polisخپل هويت په پوليس   دولت اتباعو-ښار يونان د د

ځاى  اوسېدلو د همدارنګه د خپل سياسي هويت او  دئېهغه  څرګنداوه او
حيوان  پوليس يو انسان د ":چي ويلي دي لكه ارسطو. په توګه پېژندى

 ډول فكري حالت د نېشنليزم مقدماتي ګامونه وه، چي نن ورځ د  دا."دئ
له بله  يو قلمرو مهم احساس دئ چي خلګ، حكومت او سياسي هويت ډېر

  . سره نښلوي
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  :ډيموكراسي
لومړي   په تاريخ كي دبشر  دولت كي، د-يونان په ښار همدارنګه، د

يعني اولس، نه . [سياسي اقتدار سرچينه وګرزېدى اره، اولس دپځل ل
كوم  ځانونه د" اتن خلګو د] سياسي اقتدارخاوند سو حكمران يا پاچا، د
 خپل پوليس د  وه چي دcitizensبلكي دوى تبعه .... پاچا رعيت نه بلل

 كي د پوليس په چارو د "غاړه درلود  پرئېالرښودني مسئوليت  ادارې او
لپاره   كالو150  دبرخي اخيستني مفكوره په اتن كي، چي تقريباً د خلګو

ت په همدې وخ. ډيموكراسي پكښي موجوده وه، خپل اوج ته ورسېدله
شان، روم هم يو ه اتن پ د. مختګ وكړكي روم لوېد يځ لوري ته ډېر پر

 الخره دابا چي لويه امپراتوري ځني جوړه سوه او  دولت وو-ښار
شان ه اتن پ همدارنګه، روم هم د. زوال سره مخامخ سوه امپراتوري هم د

نظامي  قبل الميالد په لومړۍ پېړۍ كي د يوه ډيموكراسي درلوده چي د
روم  اتن او كوالى چي د سوه ن موږ. الندي سوه خوا تر پښوه ديكتاتورۍ ل

مثال  د. سره مقايسه كړو اوسني موډرن سيستمونو سياسي سيسټمونه د
پوري محدوده  نارينه اتباعو اتن په بالغ او اتن ډيموكراسي د په توګه، د
. كي نيول  په برئې به 15په سل كي  ښاري اوسېدونكو  ديئوه، چي ښا

 بلل كېدل،  metics ښځي، مريان، او اوسېدونكي خارجيان، چي ميتيك
 كوالى دې هم، خو سربېره پر. برخه اخيستني څخه محروم كړه سوي وه د

 شكل بندۍ، لكه حاكميت، نېشنليزم او اوسني موډرن دولت د سو د
  . دې لرغوني دوران ته ورسوو ډيموكراسۍ كرښپل و

  

  : ميالدي پوري1700 څخه تر 476 روم تر سقوط وروسته ، د د
 ډيموكراسۍ او امپراتورۍ د روم پنځه سوه كلني استبداد او د

بالكل  افكار هم دا بيا مګر. ه يووړلعقايد له منځ مفاهيم او نېشنليزم ډېر
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 لپاره مړژواندي پاته سول او د كلني دورېيوې زر دوى فقط د. مړه نه سول
. ته انتظارايستى تاريخي شرايطو  مناسبوئېلپاره  بيرته راژوندي كېدلو

  بلل كېږي اوMiddle Agesپه دې اوږده دوران كي، چي منځنۍ پېړۍ 
وام لري، په لوېديځ كي سياسي قدرت په  ميالدي پوري د1500تقريباً تر

بل     شكل او universalجهان شمولهواك   دئې  چي يوىالرو اعمالېد دوو
 .  دواك محلي شكل ووئې

 

 :)قدرت(كي جهان شموله واك  په منځنيو پېړيو

پراخ قدرت والړه  ډېر حده پر يو كي حكومت داري تر په منځنيو پېړيو  
 ډول حكومتونه نه په قلمرو دا  كنټرول كي وه مګر پهئېخلګ  او وه چي قلمرو

واك  قدرت او دې ډول حكومتونو د. باندي مشخص كېدل نه هم په خلګو او
  .  اړخونه درلودل universalغيرمذهبى جهان شموله  مذهبي او

  
 مذهبي واك

Religious Authority 
 

ي دې ډول جهان شموله واك يوه منبع وه چ توليكي كليسا دروم كا د
كليسا التيني ژبه . اتحاد سره مرسته كوله  په قلمرو كي دئېڅو الرو  پر

 لپاره مشتركه ژبه روشنفكرانو  دئېله دې الري   ساتلې وه اوۍژوند
 سياسي مفاهيمو تكامل د داسي نورو حق، عدالت او د. وړاندي كړې وه

زيات  او(هم په تيوري كي  حتى پاچهانو. وو دكتورين والړ عيسويت پر
 سره، د خپل واره پاپ پ. پاپ قدرت ته غاړه ايښووله د) يوخت په عمل ك

 universalجهاني عيسوي دولت  پاچهانو په مالتړ،د زورورو بېالبېلو

Roman-Christian stateدې هدف  و. نځته كړلپراختيا غوښتنه رام  د
  دPope Leo IIIميالدي كي پاپ دريم ليو  ۸۰۰لپاره په كال  رسېدلو ته د



34 

امپراتور  روم د د ، پر سرCharlemagne، شارلميين جرمنى پاچا وي
“Emperor of Romans”  تاج وركښېښود .  

  

 غيرمذهبى واك

Secular Authority 
  

كاتوليكي كليسا پراخ  سره، د وړاندي تلو مخ پر د پېړيو منځنيو د
استروهنګرين  د. تعويض سو نژادي امپراتوريو څو قدرت په سترو

Austro-Hungarianچين، هالنډ، فرانسې، جرمني، عثماني ېي، برتان ،
په  كنټرول الندي خلګو تر امپراتوريو نورو  اوېي، هسپانېي، روسېيترك

  دئېدوى په وړاندى  د سره اړه نه درلوده او امپراتورانو كلتوري لحاظ د
په  عوامو سره د بيا په خپل وار نوډېرو پاچها. وو وفادارۍ احساس ډېر لږ

  درلوده چي دئېادعا  يت احساس نه درلود اوقوي سياسي هو دي دوړان
  شلمي  امپراتورۍ تر دا.  دئىراغل خواه خداى ل دوى قدرت د

نځه كي له م نېشنليزم په څپو په پاى كي د پېړۍ پوري راورسېدلې، مګر
  .والړې

  
 :قدرت كي سيمه ييز پېړيو په منځنيو

 دا. ىپه نامه يادېدفيوډالي سيسټم  قدرت د) محلي( سيمه ييز
چي په هغه كي  سره تنظيم سوى وو شاوخوا جاګيردارۍ پر سيسټم د

يوه پاچا  اشراف د په تيورۍ كي، دا.  مكمل حاكميت درلودتقريباً اشرافو
  خودمختاره وه اومګر په حقيقت كي، دوى معموالً. تابع بلل كېدل يا امپراتور

   .زيات وو ، ګويا تابع وهېئهغه پاچا چي دوى   قدرت ترئېځينى وختونه 
 او قلمرو كي د پېړيو په دې مهمه خبره بايد پوه سو چي په منځنيو  

په . درلود زيات توپير له اوسني دوران سره ډېر سياسي قدرت مفاهيمو
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په كنټرول كي درلود،  ټاكلي قلمرو به يو اشرافو او رشتيا سره هم پاچهانو
 د[ مګر،. دي حاكميت نه درلودبان قلمرو په تيوريكي لحاظ دوى پر مګر

 ته پر خداى تعالى كليسا پاچهانو د ، خداى تعالى او]دوى په اصطالح
 بيا، په خپل وارسره، د پاچهانو. حاكميت حق وركاوه باندي د ټاكلي قلمرو
فيوډالي سيسټم  د. ته وربخښلې ځيني برخي خپلو تابع اشرافو خپل قلمرو

 په تيوريكي لحاظ د) يوډاالنيعني ف(ماهيت داسى وو چي متابعين 
 د( او پاپانو امپراتورانو پاچهان بيا په تيوريكي لحاظ د تابع وه، او پاچهانو

 وه چي حاكميت په حقوقي لحاظ، او دې معنى دا د. تابع وه) كليسا مشر
هيڅ  يا او لږ ډېر عوامو. نه درلود زيات وخت په حقيقت كي هم، وجود

مفهوم له   دئې بلل كېدل، چي مقام subjectsرعيت  قدرت نه درلود او
يعني عوام تبعه نه بلكي . [ملكيت ته نژدې وو  وcitizenتبعه  مخي تر

  .]ملكيت بلل كېدل
  
 :فيوډالي سيسټم زوال د

فيوډالي سيسټم  داسي تغيرات راغلل چي د كي ډېر پېړيو په منځنيو
 راتلل اونځته نظامي تكنالوجۍ م د.  زمينه برابره كړهئې زوال لپاره د

  .عمده رول لوبولى دئ ټولو كي تر اقتصادي پراختيا په دې كار
  

  :نظامي تكنالوجي
 او باروتو كي د په نيمايي كي په اروپايي جنګونو ديارلس سوه كلونو د
فيوډالي  په نتيجه كي كوچنيو اچولو په كار د نظامي تكنالوجيو نورو

كم تجربه عوامو . كړيځان دفاع و سواى كوالى چي ده ن نور جاګيردارانو
دالوره شواليه ګان، چي نخبه فيوډالي جنګيالي وه، په  باتجربه او ډېر

لوى فيوډالي دفاعي  ډېر. له آسه راغورځوالى سواى توپك ويشتالى او
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  داىعنم دې واقعيتونو د. تخريبېدالى سواى  ارزانو توپونوقصرونه په نسبتاً
 پراخ قلمرو ي هغه يوازي دوه چ وه چي يو قوي دفاعي سيسټم ته اړتيا
  .  لرونكي واحد يعني دولت په وس پوره وه

  
  :اقتصادي پراختيا

. فيوډالي سيسټم بيخ وروكيښ هم د اروپا پرمختلونكي اقتصاد د   
پرمختګ سره ډېره مرسته  اقتصادي پياوړتيا او پرمختللي تجارت د

 ي ختيځ پرمنځن اسيا او كي د كلونو ديارلسمي پېړي په وروستيو د. وكړه
نځته راووست لي امپراتورۍ كنټرول داسي ثبات ممغو باندي د برخو ډېرو
آسيا سره  د.  ډېره زمينه برابره كړهئېپاره ه پراختيا ل تجارت د چي د

 تجارت اروپايان دې ته وهڅول چي لويي بېړي جوړي كړي، چي دې كار
 ۱۲۷۱ د. پسي زيات كړل تجارت د پراختيا امكانات ال سره د خپل واره پ
دې  سفرونه د ماركوپولو ته د سيمو نورو چين او نځ وم تر  كلونو۱۲۹۵ او

پلټني وې  همدا نويو تجارتي الرو د. درلود نويو تجارتي فعاليتونو سره تړاو
كولمبوس  كريستوفر  كي د۱۴۹۲، په كال ئېڅنګ  تر شيانو نورو چي، د

Christopher Columbusلپاره ) شفامريكې لويي وچي ك د( سفر  د
  .الره هواره كړه

بل  اقتصادي پياوړتيا يو  دmass productionپراخي پيمانې توليد  د  
پوره صنعتي . ونيو ځاى ابتدايي فابريكو انفرادي كسب كارانو د. وو فكتور
 د نځته رانغى، مګرهم م پوري ال نورو كالو ۵۰۰ تر industrializationكېدل 

  . كلونو كي اخيستل سوي وه۱۲۰۰ صنعتي انقالب لومړني ګامونه په
مهم   انكشاف ډېر manufacturingفابريكه يي توليد  تجارت او د  

زوروره تجارتي طبقه  لومړى، يوه غني او. نځته كړلسياسي نتايج رام
بلي  تجارت ورځ تر توليد او راپيدا سوه چي د) ښاري اوسېدونكي آزاد(
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 دوهم، دا. كي راوستلخپل كنټرول ه  پئېپراخېدونكي ښاري مركزونه 
مسلط سياسي  د) بلل كېدل burgher برګرچي (آزادښاري اوسېدونكي 

پاره په زياته ه ل فابريكو خپلو سيسټم څخه ناراضه ځكه وه چي دوى د
دريم، . ته اړتيا درلوده لپاره بازارونو توليداتو خپلو د پيمانه اومه مواد او

ه ل پلو تجارتي اسانتياووخ د) burghersبرګر  ( ښاري اوسېدونكو آزاد
پيسه داره طبقه  لپاره هلي ځلي كولې، نو لويو سياسي واحدونو پاره د

پاچهانو، چي  د)  په الس كي وې، نه مځكيئېيعني هغه خلګ چي پيسې (
 د. وخت كوښښ كاوه، طبيعي ملګرې وه  هرئېكنټرول لپاره  د فيوډاالنو د

كوالى  نوپاچها. ورته درلوده اړتيا طبقې هغه څه درلودل چي پاچهانو برګر
طبقې كوالى سواى  برګر نځه يوسي؛ دفيوډاالن له مسواى په قانوني توګه 

پاره پيسې وركړي څو ه ل رانيولو د وسلو استخدام او د عسكرو ته د پاچهانو
د په نتيجه كي دې اتحا د. كي بريالي سي اشرافو په ماتولو پاچهان د

 .ىاوسنى عصري دولت منځته راغ

فيوډالي جاګيرداري  د چي، په نظامي تكنالوجي كي تغيراتو نډه دال  
تجارت كى  په توليد او دفاعي واحد په توګه بې اهميته كړ، او يو سيسټم د
په توګه بې  اقتصادي واحد يو فيوډالي جاګيردارۍ سيسټم د د تغيراتو

  . اهميته كړ
  
  :جهان شموله قدرت زوال د

 پاچهانو زوال وو، د سټم مخ پرپه داسي وخت كي چي فيوډالي سي
 د امپراتور مقدس روم د پاپ او ورځ په ورځ زياتېدونكي قدرت بيا د

روشن فكري  كلتوري او. ته چلينج وركړ جهان شموله قدرت ادعاګانو
 پاپ د  دبلل كېږي،)  پوري۱۶۵۰-۱۳۵۰ تقريباً(ريفورم چي رنسانس 

په دغه دوران .  وكړهپراختيا سره مرسته شاهي  قدرت د قدرت زوال او د
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 شخصي آزادي، د رامينځته سوو مفاهيمو، لكه علمي تحقيق او كي د
  .كليسا قدرت ته سختي ضربې وركړې

 Protestant Reformationپروتستانت ريفورم   دئېيوه مهمه پايله   
  Martin Lutherاغېزي الندي مارتين لوتر تر افكارو رنسانس د د. وو

 نځګړي په توګه ردالزمي م نځ دم تر و خلګوخداى ا كاتوليك كليسا د
څوك كوالى  خپله عقيده اعالن كړه چي هر  كي لوتر۱۵۱۷په كال . كړه

كليسا  يعني د( ولري ىكېخداى سره په انفرادي توګه اړ سي د
لوېديځي اروپا  په دوران كي د لسيزو څو د.) نځګړيتوب ته اړتيا نستهم

مذهبي مبارزې -م سره سياسيريفور د. څلورمه برخه پروتستانت سول
  .  مذهبي آزادۍ په نامه پيل سوې كي د سيمو اروپا په نورو هم د

 

   نړيوال سيسټم ظهور د
  )شلمه پېړۍ(

The Evolving World System: 
The Twentieth Century        

 

نځته راغلل چټك جهاني تغيرات م مهم او په شلمه پېړۍ كي ډېر
 نړۍ په ډېرو شلمي پېړۍ په پيل كي د د. نن ورځي پوري دوام لري چي تر
كي پاچهانو حكمروايي كوله؛ كوم مهم نړيوال سازمان وجود نه  هيوادو

كله چي شلمه پېړۍ پاى .  بيليونه خلګ اوسېدل۱,۵ كي ۍپه نړ درلود؛ او
ته راغلي وه؛ كي انتخابي حكومتونه منځ هيوادو ته ورسېدله، په ډيرو

برجسته مقامونه درلودل؛  للي سازمانونونورو بين الم  اوUNملګري ملتونو 
ټول يوازي په يوه  دا. واره ډېرسوي وو  بليونه يعني څلور۶نړۍ نفوس و د او

 په ثبت سوي بشري تاريخ تقريباً  كالو۳۵۰۰ پېړۍ كي پېښ سول، چي د
  .كي نيسي  په بر۳سل كي 
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ورځ په  د علمي كشفياتو تكنالوجيكي او ډېره برخه د دې تغيراتو د  
په شلمه پېړۍ كي تلويزيون، . ځ زياتېدونكي سرعت سره اړه لريور

داسي نور  فضايي مسافرت او  اويئكمپيوټر، انټرنيټ، هستوى انرژي، هوا
هم  تكنالوجي پرابلمونه هم حلوي او. نځته راغللپه زړه پوري كشفيات م

 مثال په توګه، دا طب په برخه كي پېشرفتونه، د د. نځته راوړيپرابلمونه م
خلګ زيات ژوند كوي،  معنى لري چي ډېر كوچنيان ژوندي پاتېږي او

 ى بېساري توګه پړسېدلنړۍ نفوس په په نتيجه كي د دې تغيراتو د مګر
  معدني موادېنو اوس كوالى سو له بركته موږ  ګانوينوي ټكنالوج د. دئ

مصرف   ترئېپه وسيله  پرمختللي وسايلو د او  واړووئېراوباسو، په توليد 
دې اقتصادي پرمختګ  چي د وينو دلته بيا هم موږ. نكو پوري ورسووووك

چټلي، كروي  هوا د سطحه لوړه سوې ده، مګر ژوند د خلګو له امله د
  .نځته راغلي ديپرابلمونه هم م داسي نور  اوglobal warmingتودوخه 

  
 :نزول دوه قطبي سيسټم صعود او د

پاره يوه بېساري ه بشريت ل د) ۱۹۴۵-۱۹۳۹(دوهمه عمومي جګړه 
قطبي  څو والړ اروپايي بنياد مګر دوهمي عمومي جګړې پر. تراژيدي وه

امريكې  شوروى اتحاد او ژر د ، ډېرئېپه پايله كي . ساختمان هم ړنګ كړ
هغو . نځته راغىدوه قطبي سيسټم م كنټرول الندي يو متحده اياالتو تر د

دوه   دئ، دىت ليدلمنځ شديد خصوم تر قدرتونو دې سترو چي د كسانو
دوه  د مګر. سواى كوالىه  نئېهيڅ پېش بيني  نځه تلوله م قطبي سيسټم د

يوې لسيزي وروسته   ترئېتدريجي زوال  .قطبي سيسټم دوران لنډ وو
  . كي تاريخ ته وسپارل سو۱۹۹۲په  پيل او
نځه عمده لوبغاړي له م هغه وخت موجود دوهمي عمومي جګړې د  
 اقتصادي ستر متحده اياالتو نظامي او امريكې د  دئېځاى  پر. يووړل
شوروي . ىليډر په توګه منځته راغ يوه قطب د  دsuperpowerقدرت 
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 تاوانونه وليدل، د  ډېرئېاتحاد، كه څه هم چي په دوهمه عمومي جګړه كي 
شوروي اتحاد له اقتصادي پلوه . نځته سوپه توګه رام ليډر بل قطب د

شوروي اتحاد يوه  سيال نه وو، مګر ده اياالتومتح امريكې د هيڅكله هم د
همدارنګه يوه تهديدوونكې آيډيالوجي درلوده چي  ډېره لويه نظامي قوه او

هغه ناآرامه اتحاد .  كي يي اټومي وسلې هم السته راوستلې۱۹۴۹په كال 
نځ م تر ماسكو واشنګټن او دوهمي عمومي جګړې په دوران كي د چي د
 دوى تر د. ښكاره خصومت ته ورپرېښود ځاى وژر خپل  وو، ډېر موجود

ساړه  د ووېشله او برخو متخاصمو دوو نځ رقابت په رشتيا سره هم نړۍ پرم
  . دوران پيل سوcold warجنګ 
 باندي بحث كوي، مګر عواملو ساړه جنګ پر تاريخ پوهان اوس هم د  
  دهمدارنګه او سياسي مصلحتونو اقتصادي او چي بېالبېلو ويالى سو موږ

 خال قدرت د په نتيجه كي د ړنګېدلو پخواني ساختمان د توازن د د قواوو
 نړۍ د چي په هغه كي د ځته كړندوه قطبي سيسټم رام يو نځته راتلوم

 مقابلې پر نځ دم  ترsuperpowerقدرتو ستروو دو سياست زياته برخه د
 ديدته كمونيزم د شوروي او د امريكې متحده اياالتو د. راڅرخېدله محور

سره  نځته كولو دكتورين په رام containment په وړاندي د محدوديت
 د امريكې متحده اياالتو دې پاليسۍ له مخي د د. عكس العمل وښود

په مقابل كي په نړيواله سطحه  نورو كمونيستي هيوادو شوروي اتحاد او
تړونونه حمايه  شمېر سيمه ييز لپاره واشنګټن يو دې كار د. مخالفت كاوه

شمالي اتالنتيك تړون  څخه د تړونو له دې مهمو يو. نځته راوړلم او
North Atlantic Treaty Organization (NATO) دئ چي په كال 

 كي ۱۹۵۵ په جواب كي په كال ئېشوروي اتحاد .  كي تأسيس سو۱۹۴۹
 خواوو د دواړو. كړ  جوړWarsaw Treaty Organizationوارسا تړون  د

 تر د مالتړ دريمي نړۍ په نوم شهرت لري، د  چي دپرمختلونكو هيوادو،
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ي ټضد كمونيس ي اوټپه دې كمونيس. پاره هلي ځلي كولېل السه كولو
ياغي  او هيوادو بېالبېلو پيسې و امريكې وسلې او شوروي او مسابقه كي د

 سخت رقابت سره سره، بيا ډېر نځ دم دوى تر د. ته ورشېوه سولې ګروپونو
. له مخامخ مقابلې څخه ډډه كوله خواوو ه بېري دواړواټومي جګړې ل هم د

نځته پېښه هغه وخت رامډاروونكې  ټولو ساړه جنګ په دوران كي تر د
 زروي ميزايلونو  كي شوروي اتحاد په كيوبا كي د۱۹۶۲سوه چي په كال 

يس  رئجمهور امريكې متحده اياالتو د ځاى كول پيل كړل، او ځاى پر
 سره شوروي اتحاد مجبوركړ په منلو خطر داټومي جنګ  جان كينډي د

  . چي خپل ميزايلونه له كيوبا څخه وباسي
متحده  امريكې د دكتورين يوه نتيجه په ويټنام كي د محدوديت د د  
كمونيست هوچي مين په /نېشنليست د ويټنامي قواوو. راګيرېدل وو اياالتو

استقالل  ړه او كي ماته ورك۱۹۵۴فرانسې استعماري فوج ته په كال  مشري د
په جنوب كي  قواوو او هوچي مين د ويټنام په شمال كي د مګر.  السته راووړئې
 يو د.  ووىمنځ وېشل سو ډيموكراټيك لوېديځ پلوه حكومت تر غير يو د

په كال  امريكې متحده اياالتو ژر پيل سوه، او د پاره مبارزه ډېره واحد ويټنام ل
لپاره يوه لويه  امريكايانو د ژر ډېرجګړه .  كي نظامي مداخله وكړه۱۹۶۴

امريكې متحده اياالت دې  له جنګ څخه ستړيا د روحي ضربه وګرزېدله او
  كي د۱۹۷۵په كال  ژر په نتيجه كي ډېر. ته وهڅول چي له ويټنام څخه ووزي

  .ويټنام سره متحدكړ قواوو هوچي مين برياليو
  
  :دوه قطبي سيسټم پاى د

نځ م تر ماسكو واشنګټن او  دكي ايلوپه او  كلونو۱۹۸۰ او۱۹۷۰د
 تاوده په وروسته كي په چټكۍ سره كي په كراره او روابط، په لومړي سر

 رئيس سو شوروي جمهور  كي د۱۹۸۵ميخايل ګورباچوف په كال . سول
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شوروي اتحاد په سياسي  نځته كړل چي د رامئېداسي ريفورمونه  لړ يو او
 ئېاقتصادي ساختمان كي   اختناق اوپه اداري اوئېساختمان كي 

ميخايل ګورباچوف  كه څه هم د. كړه مالماتوونكې بيوروكراسي رالږ
بنا  پاره نور نتايج پره ل كمونيستي شوروي اتحاد وه مګر د اهداف محدود

  .كنټرول وتلي وې ده تر داسي قواوي راايله سوې چي د سول او
پراختيا  رت دتجا لږولو، د د مالماتوونكو نظامي مصارفو شوروي د د  

لوېديځ سره  په منظور، ګورباچوف د په الس راوړلو د اقتصادي ګټو نورو او
 ګورباچوف څنګ تر نورو كارونو د. په لټه كي سو ټينګولو د مناسباتو ښو د

پرېږدي چي ختيځي اروپا هيوادونه  به د چي شوروي اتحاد اعالن وكړ
ژر  ادونو ډېرپه جواب كي دې هيو.  تعقيب كړيۍخپلي داخلي پاليس

ختيځ  وه چي د په زړه پوري دا ټولو تر. كړل دشوروي له مداره ځانونه خطا
 د ختيځ المان محافظينو د. ژر سره وپاشل سو المان كمونيستي دولت ډېر

 د  اوىلوېديځ سره وېشل ختيځ او  پرئې برلين ښار ديوال، چي د برلين د
.  پوستې ايله كړېنظارت وېش سمبول وو، د لوېديځي نړۍ د ختيځي او

ختيځ . خپله ونړولهه دېوال زياته برخه پ نورو خلګو د او مظاهره چيانو
  دئې قلمرو په مياشت كي خپل ځان ړنګ كړ، اكتوبر  د۱۹۹۰كال  المان د

په . نځته راغيالمان م نوى متحد يو لوېديځ المان په الس كښېووت او
وارسا   كي د۱۹۹۱ه كال پ ي دولتونه هم راونړېدل اوټكمونيس سيمه كي نور

چا زړه ته نه  لوېدله، شوروي  كه څه هم چي د. هم ړنګ سو) پيمان(پكټ 
 مه ۲۵ مياشتي پر د ډسمبر  كال د۱۹۹۱ هم ورپسې سو او  د اتحاد

نه   وجودئې رئيس په توګه چي نور جمهور د هغه هيواد ګورباچوف د
 لور سوټك او شوروي اتحاد د د په همدې مازديګر. استعفى وكړه درلود
 پر او كرملين له څلي راكښته كړه سو پاره ده اخيري ځل ل بيرغ د سور
شوروي . شين رنګه بيرغ پورته كړه سو  سور، سپين اوېيروس  دئېځاى 
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  .نه لري وجود اتحاد نور
  

  :امنيت مسئله په شلمه پېړۍ كي د
 خپل ځان د دولت د ده چي هر په نړي كي اوس هم عنعنوي الر دا

هڅه كوي دومره نظامي قوت ولري چي  غاړه لري او  مسئوليت پرساتني
يرغل په صورت كي ښايي  د يوه هيواد پر. خپلي ملي ګټي په وساتالى سي

 ږي چي داېهغه وخت پېښ دا هغو سره مرسته وكړي، مګر هيوادونه د نور
مثال په  د. سره سمون وخوري ملي ګټو د مرسته كوونكي هيواد د كار

كويټ سره مرسته   كي د۱۹۹۱په كال  كې متحده اياالتوامري توګه، د
كه چېري كويټ . پاره وكړه ل تېلو ډېره حده د  ترئې كار دا وكړه، مګر

لږ دئ چي نيم مليون امريكايي  امكان ډېر دا مېوه جات توليدوالى، نو
 . پاره وردانګلي واىه خالصون ل كويټ د عراقي يرغل څخه د به د عسكرو

 خپله غاړه اخيستل ځانته ګټي لري، خو مسئوليت پرځان ساتني  د  
نظامي قوې  څخه د له دې تاوانو يو. ځيني تاوانونه هم ورسره تړلي دي

 ىجنګ پاى ته رسېدل سره له دې چي سوړ. درلودلو زيات مصرف دئ
نړي تجمعي نظامي مصارف  نځ دم  تر۲۰۰۵ د  او۱۹۹۲كال  هم د دئ، بيا
 متحده اياالتو امريكې د يوازي د. ه ورسېدلت  تريليونه ډالرو۱۱,۴نژدې 
 ئېدئ چي مؤثريت   دائېبل تاوان .  تريليونه ډالره ته ورسېدله۴,۴برخه 

تناقض  خپله يوه پ» ملي امنيت«خبره كوي چي  منقدين دا. مشكوك دئ
مليونه خلګ په جګړو كي وژل سوي ۱۱۱دئ، ځكه چي په شلمه پېړۍ كي 

 پېړۍ ۱۹شمېرې چي په  تر هغوكسانو ګنګس كوونكي شمېره د دا. دي
 پېړۍ ۱۸شمېرې چي په  تر كسانو هغو د واره زياته او ۶كي وژل سوي دي 
نړيوال نفوس زياتوالى هم په  كه د. واره زياته ده ۱۶كي وژل سوي دي 

تېري پېړۍ زيات خلګ په  حساب كي راولو، بيا هم په هره پېړۍ كي تر
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 نځ ته راتلوم د  وسلورويذ  ددې، سربېره پر. كي وژل سوي دي جګړو
عامه  د. تباهۍ سبب سي ټول بشريت د ده چي بله لويه جګړه به د معنى دا

بيالوجيكي،   چي د weapon of mass destructionتباهۍ وسلې 
 نځته سوي دي، نورپه شكل رام  وسلورويذ كيمياوي، راډيولوجيكي او

  .راتلونكي لويي جګړې بېره زياتوي هم د
    

 : جهاني اقتصاديشتمه پېړۍ كپه يووي

ځته سوي نتمايالت رام لړ يو په دېخوا دوهمي عمومي جګړې را د
اقتصادي .  تأثيرات ښندلي ديئېبين المللي سيسټم باندي  دي چي پر

ځ من تر زياتو غريبو هيوادو او محدودو ثروتمندو څو د وابسته ګي او
  . جلب كړې دهئېنابرابري هغه دوه مهم تمايالت دي چي زياته توجه 

  
  :اقتصادي وابسته ګي

زيات   ډېرئېدوهمي عمومي جګړې راوروسته  تمايل چي تر يو
  كي د۲۰۰۶په كال . انكشاف موندلى دئ هغه اقتصادي وابسته ګي ده

 امريكې د  ټريليونه ډالره زياته وه؛ يوازي د۱۴تبادله تر خدماتو او مالونو
په ) كتونه، ملكيتونه، اسهاملكه شر (assets ګاني يئمتحده ايالتو دارا

امريكې په متحده  ته رسېږي او د  تريليونه ډالرو۱۱,۱كي  هيوادونو نورو
 تريليونه ډالره زياتي دي؛ اوس ۱۳,۶خارجيانو دارايي ګاني تر كي د ايالتو

. نځ تبادله كېږيم تر هيوادونو هره ورځ تقريباً دوه تريليونه ډالره اسعار د
دومره آزاد  د اسعارو تجارت، سرمايه ګذارۍ او مينځ د تر هيوادونو د

پاره ه برياليتوب ل خپل سعادت او ده چي هيوادونه د جريان نتيجه دا
ملي  يوه واحد يا له بله سره تړلي دي چي د دومره زيات يو

 په هكله خبري كول ښايي زموږڅخه الره  national economicsاقتصاد
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  . وركه كړي
 لړ پاره، په نړۍ كي يوه ل چلند كولو  داقتصادي وابسته ګۍ سره د  

. تقويه سوي دي نځته سوي اوسيمه ييز اقتصادي سازمانونه رام نړيوال او
، بين المللي World Bankمهم نړيوال اقتصادي سازمانونه جهاني بانك 

تجارت نړيوال  د  اوInternational Monetary Fundوجهي صندوق 
سيمه ييزو  زياتو د.  ديWorld Trade Organization (WTO)سازمان 

 ، دEuropean Union (EU)اروپا اتحاديه  كي د په لړ اقتصادي سازمانو
 Association of Southeast ټولنه  ملتونو جنوب ختيځي آسيا د

Asian Nations( ASEAN) كي جنوبي مشترك  او په جنوبي امريكا
  .  مهم سازمانونه دي Southern Common Marketبازار
 دې اقتصادي وابستګۍ بحث پاى ته ورسوو، كي له دې چي دمخ  

اقتصادي ګلوباليزېشن الره هواره نه ده او   پام وكړو چي دبايدته خبري 
پولي  نځ تجارتي اوم هيوادونو تر د.  هم روښانه نه برېښيئېآينده 

 ئېاستقالل  هيواد دې مخالف دي چي د خلګ د ډېر. لري تشنجات وجود
ته  بين المللي سازمانو نورو تجارت نړيوال سازمان او  دملتونو، ملګرو

 دئ چي آزاد تشويش موجود خلګو سره بيا دا ځينو د. ورتسليم سي
ته الره خالصه كړې ده  شركتونو multinationalملتي  څو تجارت لويو

سالم  د  اوproduct safetyخوندي توب  د توليد حقوقو، د د كارګرو چي د
  .سرغړونه وكړيڅخه  قوانينو محيط د

  
  :نځ اقتصادي نابرابريم جنوب تر شمال او د

 محدودو څو نفوسو يو اقليت چي په يو نړۍ د د اقتصادي شرايطو
 نړۍ په غريبو خلګ چي د زيات شمېر يو  اوږيېثروتمندو هيوادو كي اوس

 بېلولو د دې دوو اقتصادي ساحو د. كي اوسېږي، سره بېل كړي دي هيوادو
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 ثروتمندو او شمال د. اچول كېږي جنوب اصطالح په كار اوشمال  پاره ده ل
عموماً په  اقتصادي پلوه پرمختللي بلل كېږي او صنعتي هيوادو، چي د

  دمقابل كي بيا جنوبپه .  پراته دي، نماينده ګي كوي كيشمالي نيمه كره
 په ئېزياتره  پرمختللي بلل كېږي او اقتصادي پلوه لږ  چي دهيوادو غريبو
  . نيمه كره كي پراته دي، نماينده ګي كويجنوبي 
تريخ واقعيت  تقسيم بندي ډېره دقيقه نه ده، مګر كه څه هم چي دا  

نځ يوه پراخه اقتصادي نابرابري موجوده م جنوب تر شمال او دئ چي د دا
 perجي اين پي  سر سړي پر د هيوادونو شمال د  كال كي، د۲۰۰۵په . ده

capita GNP ۳۵۱۳۱ ،جي اين پي،  د سر سړي پر جنوب د چي د ډالره وه
 ښكاره خبره ده چي په لږ. زياته وه) ۲۰:۱( ډالره وه، شل چنده۱۷۴۶چي 

. كښته ده هيوادو پرمختللو بيه تر ډېرو شيانو كي د پرمختللو هيوادونو
جنوب تفاوت  شمال او هم د سره بيا كي نيولو په نظر د قوې د خريد د مګر
  .)۶:۱(چنده زيات دئ شپږ تر

 ۶يا   چنده او۲۰ثروت خال كه   ځكه مهمي دي چي دېيئوچي احصا دا  
. كي لري پاره ويرانوونكي نتايج په بره ل هيوادو پرمختللو لږ چنده وي، د

مړيني  كوچنيانو د پنځه كلنۍ مخكي د كي تر پرمختللو هيوادو په لږ
ي جنوب خلګ لكه بالكل چ شمال او د. شمال زيات دئ  واره تر۱۲امكان 

اقتصادي زياتي اندازې  په شمال كي تر. كوي په جال جهان كي ژوند
 خلګو بالعكس، په جنوب كي د. لري صحي خدمات وجود تضمين، سواد او

  . ويىناروغيو سره ملګر غربت، بېسوادۍ او ژوند زيات وخت د

 پخواني استعماري فشار خپل غربت پړه پر خلګ د په جنوب كي ډېر 
ې عقيده دي چي پرمختللي هيوادونه اوس هم هڅه په د باندي اچوي او

سياسي پلوه كمزوري وساتي  اقتصادي او پرمختللي هيوادونه د كوي لږ
 كه څه هم چي دا. وكوالى سي خپل استعماري تسلط ته دوام وركړي څو
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مهمه خبره  دا سي ثابتوالى، مګره تروريزم حقانيت ن ډول احساسات د
 د سپټمبر باندي د متحده اياالتو يكې پرامر چي د كي ولرو بايد په نظر
هم په لږ پرمختللو  څخه يو شا له فكتورونو تر قهر حملې د يوولسمي د

  . كي بېسارى غربت دئ هيوادو
  

 :په يوويشتمه پېړۍ كي بشري حقوق

 كي وجود بشري تاريخ په اوږدو د باندي تجاوزونو بشري حقوقو پر
  چي نړۍ اوس په پراخه توګه پردئ لري هغه دا كوم شى چي توپير. درلود

 په عمل ئېهغوى په هكله  د او په غندلو تجاوزونو بشري حقوقوباندي د
 هڅه international tribunalsبين المللي محكمې . پيل كړي دئ كولو

تورن  بشريت په وړاندي جرايمو د او چي په جنګي جرايمو كوي هغه افراد
ده  مهمه دا ټولو تر.  محاكمه كړيبالكان كي دي په سيرى ليون، راوندا او

 د. ته هم ورغزېدلي دي دولتي مقاماتو قانون السونه لوړو چي د
رئيس، سلوبودان ميالسويچ، مخكي له دې  يوګوسالويا پخواني جمهور

سي، په  ناروغۍ له امله په بندي خانه كي مړ زړه د  كي د۲۰۰۶چي په كال 
 همدارنګه، د. ې الندي وومحاكم تر جنګي جرايمو په تور بالكان كي د

په  داخلي جګړو ده دهيواد د رئيس، چارلز ټېلر، د اليبريا پخواني جمهور
په بين المللى جنايي  تورن سوى او  جنګي جرايمو۶۵۰دوران كي په 

هاګ په  هالنډ د  كي، چي دInternational Criminal Courtمحكمه 
  . محاكمې الندي دئ ښاركي موقعيت لري،  تر
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  دريم فصل
 

 هغه تحليل د خارجي پاليسۍ او

Level of Analysis and Foreign Policy        
 

 ئې يپه دوهم فصل ك  ته نړيواله ډرامه اوي تاسي فصل كيپه لومړ
 خپله ي چئ دىرسېدل اوس دا وخت را .هلنډه تاريخچه دروپېژندل سو

 شى عمل محركه قوه څه  ديسټېج باند نړۍ پر  ديچ توجه دې ته راواړوو
سره  ئې څرنګه ي سره څرخوي او قواوينړيواله ډرامه كوم يعنى دا. [ده

پخوا  هم له ډېر  اويك څرنګه چى دولتونه، په اوس عصر]. يڅرخو
 موږ ، نويد] يلوبغاړ[قدرته اكټران با مهم او سټېج ډېر نړۍ د ، ديراهيس
ګه  څرنۍ پاليسي دولتونه خارجيواچوو چ  زيات زوريدې باند رپبه دلته 
، زيات يك  ډګرينړۍ په سياس د. ي كوي عملئېپه څه ډول   اويجوړو

 يا غيرى هدولتونه بيا، په مستقيم نور او ي دولتونه يو عمل كويوخت ځين
. ي عكس العمل ښكاره كويله الر بين المللى سازمانونو مستقيمه توګه، د

 د. ي نه دي دولتوته نړيوال لوبغاړي يوازي خبره ده چييقين
 تصميم نيولو پروسې، د شان افرادو ده  پVladimir Putin ميرپوتينوالدي

 ، او)IGO( سازمانونه يشان بين المللي حكومته پ  )UN( ملګرو ملتونو
 يبه په راتلونك) NGO( سازمانونه ي غيرحكومتيهمدارنګه بين الملل

  .يح سي تشريفصلونوك
 يرجخا  تفصيل ووينو، دئې به ي په راتلونكو صفحو كيلكه چ  
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پروسې   پاليسۍ ديخارج  تحليلګران د.هپالېسۍ پروسه ډېره پرله پېچلې د
  :يزاويو څخه مطالعه كو  درويالنددې  لپاره هغه د روښانولو باريكيو د د

خلګو تأثير   ديپاليسۍ باند  پريچ:  څخه تحليلئې زاويفردله  .1
 . ي اشخاصو په حيث مطالعه   كويانفراد د

 حكومت د  دياليسۍ باند پ پري چ:يل څخه تحلئې زاويدولتله  .2
   .ياجراأتو تأثير مطالعه كو سازمان او

اليسۍ  پيوه هيواد پر  دي چ: څخه تحليلئېزاوله سيسټم  د .3
  .ينفوذ مطالعه كو  فشارونويخارج  ديباند

  
 : څخه تحليلئې زاويفردله 

 ږي چي دېڅخه راپيل ك  څخه تحليل له دې نظرئېفردي زاو د
خلګ دي چي پاليسي كي پرته ده، يعني  يښه په خلګور پاليسي جوړولو

په  تصميم نيولو د انسانانو  څخه تحليل دئېفردي زاو د ځكه نو،. جوړوي
 په دې باندي ځان پوهول په مثالً. كي نيسي پوهېدل په برپروسه باندي 

  .يونوع په توګه څرنګه تصميم نيسي دي چي انسانان د كار
 

 :توګهيو نوع په  انسان د

 يپاليسۍ باند  خصلتونه  پريانسان ذات  ديده چ ه مهمه پوښتنه دايو
مړى په دې ځان وپاره بايد له جواب ل دې پوښتنى د ؟ ديڅومره نفوذ لر

مثال په توګه،  د. يوخت معقول تصميم نيس لږ  انسانان ډېريچ پوه كړو
؟ ښكاره ئڅرنګه ونيو ئ،س  كوم كاليج ته بايد والړيتصميم چ  دايتاس

پوره  نو مګر. ى نيولئرى نه درخط له الېش تصميم د  داي تاسي ده چخبره
 ،هيواد ټول كاليجونه  دييا تاسآ. ىنيولئ هم نه د او معقول تصميم مو

لياقت، درسى  استادانو  محيط، دي، موقعيت، اجتماعئې كلنى مصرف
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امكاناتو له پلوه  كار د  ديپه صورت ك فارغه كېدلو د ، اوهپروګرامون
ج د انتخاب يكال  دي ستاسي چيامكان لر ؟ ډېري ديتحليل كړ ه اومطالع

دې ډول مسايلو تر تاثير  يا نورو  اوينژدې وال كورنۍ ته د او تصميم و كور
  . ي راغلى ويالند

  پاليسۍ تصميم نيول به كامالً پريخارج  ديچئ د دا زموږ تصور  
 ئېڅخه  ونوجهت  له ډېرويده چ رشتيا خبره دا ، مګريمعقوليت بنا و

 ي تاسيسره چ تصميمونو  نورووځين  اوانتخاب له پروسې كالج د  ديستاس
 پاليسۍ يخارج د. يلره ن  توپيري، چندانى نيسي  ژوند كي په ورځنئې

 يبيولوژيك  وخت حتى ديځين  اوي، احساساتيادراك تصميمونه هم د
  .ي راځي الندېاغيز تر فكتورونو

  
  : فكتورونهيادراك

 يهغه څه چ  وكړل اويج په انتخاب كيكال  ديتاس يهغه څه چ
  تصميم نيولي ادراكي، كوي پاليسۍ په تصميم كيخارج  دئېليډران 

cognitive decision makingتصميمونه يده چ  دائېمعنى . ي بلل كېږ 
 معقول او يعنى د. [ي نيول كېږيپه چوكاټ ك» محدود معقوليت«د 

بې  ورك، غلط او]. يت وجودلرمحدوديه پاره ل  تصميم نيولويمنطق
امريكې  مثال په توګه، د د.  محدوديتونه دييمفهومه معلومات خارج

 ي كال په مارچ ك۲۰۰۳ د  صدراعظم بلېرېيبرتان د يس بوش اوئر جمهور
په دې نه   مګريعراق يرغل وكړ  پريسول چ دې تصميم نيولوته اړ

 ېيبرتان ريكې اوام  دي ايا صدام حسين به په عكس العمل كيپوهېدل چ
معقول  د. كنه  اوي حمله وكړي يا بيولوجيكي كيمياويباند قواوو پر

 يپور  ضعفونوي محدوديتونه بيا زموږ په انسانيتصميم نيولو په اړه داخل
پاره ه  مطالعې ل د پرله پېچلو موضوعاتو ډېرو  وخت دي، ځينمثالً. ياړه لر
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وخت  حملې پر عراق د  دي كال ك۲۰۰۳په .  يزموږ پوهه كفايت نه كو
 ټولو  ديمعلومات دومره زيات وه چ څه وه، موجود  هريچ» واقعيتونه«

يس صدام ئر يس بوش، صدراعظم بلېر، جمهورئر جمهور هضمول د
  .وو ګران كار رېپاره،  ډه كوم بل انسان ل هم د حسين، يا

 موږ نامعقول يو، ي فكر وكو چينه غواړو داس  موږيښكاره خبره ده چ  
  محدوديتونو سره مقابله وكوالى سو، دي ادراكوخپل  ديپاره چه دې ل  دنو

  .اخلو  څخه كارو دريو ستراتيژييالند
  

 : تداوم لټوليادراك د

  پرينكى هڅه كوو تصميم نيويلټولو په الر ك  انسجام ديادراك د
نظرياتو سره په  موجودو دوى د  دي چي كړي پټيمعلوماتو سترګ هغو

 ناسمو  سوو معلوماتو اويعراق په هكله به د وړاند د. ي ويتناقض ك
 معلومات چى قصداً غلط وړاندى  هغهييعن [misinformationمعلوماتو 

پوښتنه بېځايه نه  دا مګر. ي روانه ويپور كلونو ډېرو مناقشه تر] ي ويسو
  دي دې ته لېوال وه چينكو تصميم نيويواشنګټن ك  په لندن اوي وليده چ
 د ه ګويا بغداد هڅه كوليچومني  ادارې دا ادعا يتخباراتاس  دېيبرتان

 ي استخباراتيخارج امريكې د  او دي څخه يورانيوم وپلورNigerنايجير  
علت   يو . كړېي پټي سترګئېوړاندى سوو مستدلو شكونو   پرCIAادارې 

ادارې ادعا  استخباراتو د  دېيصدام حسين په هكله دبرتان  ديچئ د  دائې
 هغه معلومات يكه چېر. ىخوړ  ذهنيت سره سريمنفله نكو ونيوتصميم  د

 په ګوته كاوه، نو دې ئې ىګرام نستوال پروياټوم  واى چى د عراق ديمنل سو
   .ته  راوړې واى نځ ميناهم آهنګ  تناقض اويپاره ناوړه ادراكه دوى ل به د كار

  

  :]خيال پلو[ هيله درلودل يغير عمل
انسانان زيات  مونه توجيه كړو، موږ خپل تصمييپاره چه دې ل د
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. ي سي تصميمونه به برياليانتخاب  زموږيوختونه ځانونه په دې قانع كوو چ
 صدام ي ولي چي پوهېدل ګران ديمثال په توګه، په دې خبره باند د

 قدرت سره مخامخ ينظام  ستريامريكې غوند  ديحسين، سره له دې چ
جګړې الره  امريكې سره دله  ئې محفوظ تبعيد  تريهم په خارج ك وو، بيا

چى ئ د په وينا، دا همكارانو پخوانيو ملګرو او ده د ، دئېدليل . غوره كړه
 د .يقدرت حاكم پاته س  دى به بيا هم پريچ وو صدام حسين په دې باور

 يتاكتيك  يويده ماته يواز  ديككال  ۱۹۹۱په فكر، په   ديكتاتوريعراق
څه  جګړې لږ  كال تر۲۰۰۳ د] خيال پلو[يله  هيده دا غيرعمل د. شاتګ  وو

 يخبريال دې ټك. ي ښه څرګندېږيك يوه خبريال سره په خبروله  يمخك
زيات له هم  ال پخوا  تري قواويځل عراق  دايسره چ ته په اشاره كولو

 يتاس: "يپوښتنه رامنځته كړه چ ، داي قوت سره مخامخ ديزورور نظام
 مشر ي دعراق"؟ئ سي برياليپه جګړه ك يځل به تاس  داي چئكو  فكريول

په حقيقت . ئكى عراق مات سوى نه دكال  ۱۹۹۱په " :يچ وو جواب دا
 يخپل تصميم له مخ  له كويټ څخه دي قواوي نظاميخپل ، موږيك

عراق  عراق داخل ته راننه ايستلې څو د  دي قواويخپل موږ ...راوايستلې
پل خيال پلو په دوام، صدام خ  د". جګړې ته دوام ور كړاى سويپه دننه ك

 تحميل يباند موږ  جنګ پريكه چير: "يوركو حسين خبريال ته ډاډ
ستر قدرت هم  حتى كه ډېر... ي، عراق به بيا هم پرخپل ځاى پاته سيس

ه ن نځه والړبه په اسانۍ سره له م] موږ[ .يه يوسنځله م  موږي چيوغواړ
 ".وس

  

  : فكتورونهياحساسات
 ليډران په سړه سينه معقول ينكو تصميم نيويچ كوو  فكريداس موږ

، درد ږيې كي دوى هم خوابديچئ د ، مګر واقعيت دايتصميمونه نيس
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سره   احساساتويبشر بېالبېلو شان ده پ نورو د  اويږې، غمجن كيورځ
  ديران كې په اي كي كال ميالد۱۹۸۰مثال په توګه، په   د. يمخامخ كېږ

سفارت مامورين  د خوا اشغال اوه  ل ځوانانويايران امريكې سفارت د
 نكو دو زده كويرانېا يهغوى په مالتړ، په امريكې ك د. يرغمل ونيول سول

يس ئر امريكې جمهور  كړ نو ديالس پور  ته په مظاهروي ماڼۍ مخيسپين
 يچ" يوې  ويل دى غواړ او سو په قهر  ډېرJimmy Carter كارتر يجيم
سواى ه ن كارتر ".يحراميان وډبو. ..دا  اويوز وخپله وره ته پ جادو

  اويپرته ده، ورووز  د پنسلوانيا جادې ته، چى سپينه ماڼۍ پريكوالى چ
هغه   پري ښايۍنا اميد او ده قهر د مګر. يخپله وډبوه  پينكومظاهره كو

. نجات په هكله ونيو د يرغملو  ده دي چيكړى و نامعقول تصميم تأثير
 يلسمويو د سپټمبر  بوش ديسئر امريكې جمهور همدارنګه، د

 ته Cheney يده خپل مرستيال چين. كړ  حملوسخت په قهريټروريسټ
 ]حيادي وي[ او وړپيدا كئ  كړى دئې كار  دايبه هغه كسان چ موږ": وويل

   ".وړ كي ورڅيرئېكونه به 
  

 :جنسيت

 sexيوه شخص جنس   دي چي پوهان په دې عقيده ديځين
جنسيت  مګر،. يلر  مهم اثريت باندسياس پر )نارينتوب ښځيتوب او(

genderمعاشرت له ياجتماع  زموږ ديچئ  ساختمان دياجتماع  بيا يو 
  جنسيت دي چيټولنپوهان په دې عقيده و  ډېريښاي. ئ دى خلق سويرال

 به هم sex جنس يچ دا ، مګريلر  سلوك او كردار اثريسياس پر اشخاصو
له دې مفكورې سره  موږ. ئه د باوري ني چندانيولر په همدې اندازه اثر

 ارزښتونو هغو د نارينه وو اثر ښځو او سياست باندى د  پريوينو چ موافق يو او
   .ي ديدوى ته تلقين سو و خواه  ليټولن كورنۍ او  دينتيجه ده چ
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 ايا د ي چيمعلومه كړ  داياوس غواړ همدا پوليټيكل ساينټسټان  
 څه توپير يطرزالعمل ك تفكر او  طرزيدوى په سياس خلګو جنسيت د

 يعموم مسايلو په هكله د بېالبېلو  دي چښكاره خبره ده دا . كنهي اوراول
. يلر تفاوت وجود نظر نارينه وو د ښځو او وخت، د  پرPolls ينظرغوښتن
 نارينه د  اوي ښځي چئ،موضوعاتو څخه د له هغو  تشدد يويسياس جنګ او

 ، دي جګړې راهيسي عموميله دوهم. يهغو په باب متفاوت نظريات لر
  هري چيښي  داpolls  د عامه افكارو سروې يك امريكې په متحده ايالتو

 د. ي ديدوام غوښتونك جنګ د د جنګ او لږ د نارينه وو  تريوخت ښځ
 يو  نارينه وو اويدرې برخ  دوه پرېامريك ، دي ع ك۲۰۰۳مثال په توګه، په 

ډول خال په بين  جنسيت دا  د.وكړ جنګ مالتړ عراق د ښځو د دوه برخو پر
مثال په توګه، په آستراليا،  د. هكى هم وموندل سول وغوښتن  نظريالملل

 فيصده ۱۵  څخه تر۱۰ ښځو په تناسب د ، ديايټاليا ك كاناډا، برتانيا او
په هكله هم  اشكالو نورو  تشدد ديسياس د. وه خوا جنګ پر زيات نارينه د

 په ي څه وخت مخكي چيروې له مخيوې س د. لري مشابه نتايج وجود
 ېته رسېدل په هكله سر  بريدونويځانمرګ  ديك  هيوادونوياسالم يوولسو

 ي ښځو ځانمرګ۳۱ يپه سلوك  نارينه وو او۳۵  كي و په سلي چيښي  دا،وه
  . ووىبريدونه عادالنه عمل بلل

نارينه وو په  او ښځو  دئېيا علت آ موجوده ده؟ يجنسيت خال ول د  
 د نارينه وو او ښځو د كه دا توپير ، اوئ دي ځانګړيتوب كيكبيالوجي
جنس   ديجنسيت مفكوره، چ ؟ دئ دى معاشرت څخه رازېږېدلياجتماع

نځ م تر ښځو او نارينه وو  دي چوالړه دهدې عقيده  ، پريسره توپير لر
. ي ديرول څخه راپيدا سو ټولنيز دوى د  تفاوتونه دbehavioral يسلوك

 سلوك genderجنسيت   اوي بيالوجsex جنس يچ الى سوپه دې توګه وي
 په كلكه سلوك ي بيالوجي چي پوهان بيا استدالل كويځين. ئيا كردار د
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 . يكنټرولو كردار او

په   چارويدفاع  اويخارج  كه دي چيږېپوښتنه رامنځته ك اوس دا 
ا يآ يبرخه واخل)  زياته يښاي يا(نارينه برابره   اوي ښځيك تصميم نيولو

فرانسيس فوكوياما  ؟يراوستالى س  تغيري سياست كيدوى به په جهان
)۱۹۹۸ (Francis Fukuyama  دي نړۍ بهچئ  دې نتيجې ته رسېدلى د  

 ي به ترپخالينه او همكار او يسره مخامخ و ټكرونو لږو د"په رهبرۍ  ښځو
دې مفكورې په مالتړ، په دې نژدې   د".ي زياته وې پكښاوسني حالت

 پاره ده حلولو ل د مناقشاتو  چي ښځي دهوښودل  يوې څېړني داكي وختو
ته ا تصادم خو نارينه بيا د ټكر او مصالحې الره غوره كوي او همكارۍ او
  . ميالن لري

امريكې  جورج بوش ماندينه، لورا بوش، د ؟ كه دئكو تاسي څه فكر  
ره عراق مش صدام حسين مېرمن، د يسه واى؛ ساجده خيراهللا، دئر جمهور
  امنيت چاري ديمل د  اويامريكې ډيپلوماټيك عراق او همدارنګه د واى او

  عراق حمله كړې واى؟     يا امريكې به پرآ، ى كي واسښځو په ال
  

  : سلوكيسازمان
  حالت اوډله ييزده چي په  يوه بله عمومي مشخصه دا انسانانو د

په موضوع  اد. عمل كول توپير كوي كول او  فكرىدو انفرادي حالت كي د
رول سلوك   دئې  چي يوكي ښه تشريح كېداى سي  و مفهومودوالندي 
  . ئسلوك د  تصميم نيولويګروپ  دئېاوبل 

  
  :رول سلوك د

اساس د هغه  پر خپل تفكر  د،لرو حالت كي قرار ټول چي په هر موږ
پروفيسر، شاګرد،  مثال په توګه، تاسى د د. رول لوبوو حالت په هكله يو
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 جمهور. ئپه توګه بېالبېل رولونه لوبو پالر او مور هم د يا ر اوآمر، كارګ
پاره ه رول ل د.  هم خپل رولونه لوبويينكو جوړوينور پاليس يسان اوئر

 توقعات ي ځانئې يو:  شيانو له تركيب څخه جوړه سوې ده ودو نسخه د
 ئې، بل )څه ډول عمل توقع كوو يعني چي موږله خپل ځان څخه د(دي 

څه ډول عمل توقع  څخه د خلګ زموږ يعني چي نور(قعات دي خارجي تو
او عامه  نكوومشاورينو، انتقاد كو توقعات د خلګو څخه د ليډرانو د). كوي

ده چي ليډران قاطعيت  يوه عامه توقع دا. رى دوى ته انتقالېږيله ال افكارو
وخت  پر مخامخ كېدلو يوې ستونزي سره د ته چي د هغه ليډر. ولري

يو   د،"ىكوال هيڅ نه سو موږ"يا   او،"زه نه پوهېږم څه وكړم"ي، ووايي چ
  .كمزوري ليډر په سترګه كتل كېږي

لسمي ويو د سپټمبر يس بوش دئر امريكې جمهور مثال په توګه، د د  
امريكې خفيه  د امريكې د فلوريډا په ايالت كي وو، او وخت د پر حملو د

واشنګټن  يس ترئر  غوښتل چي جمهورSecrete Serviceسرويس 
بوش باندي  پر ژر ډېر مګر.  كي محفوظ وساتل سيىدباندي په كوم بل ځا

په قهرجنه لهجه  رول احساس غالب سو، او ده د يس په حيث دئر جمهور د
ژره بيرته واشنګټن ته  زه غواړم ژرتر"يس ته وويل، ئر دفتر  خپل دئې

 يسپينه ماڼۍ كپر اووه بجې دى بيرته په   په همدې مازديګر".والړسم
 يس دائر جمهور.  ملت ته خطابه وركړهئې دقيقې وروسته ۹۰ او وو حاضر

چوكۍ دده  جمهوري رياست پر  دي په سپينه ماڼۍ كياحساس كړه چ
  جمهوريپه راوروسته ك. اهميت لري پاره ډېره اطمينان ل د خلګو د وجود

 ئېورځ غوښتل په دغه  څخه چي ما شيانو له هغو يو" :يس بوش وويلئر
اعلى قومندان  ما احساس كړه چي د. خلګو داعصابو ارامول وه وكړم هغه د
جورج  وركړم چي زه، د ته ډاډ دا وظيفه درلودله چي خلګو په حيث ما

   "....سالم يم يس په حيث، محفوظ اوئجمهورر بوش په حيث نه بلكي د
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  :تصميم نيولو سلوك كي دننه د په سازمانونو
يا   اويازمان كي دننه مشوره وړاندي كوس كله چي خلګ په يو

هم   دايپه پام كي ولري بلك تصميم نيسي، دوى نه يوازي بايد خپل نظر
 سازمان نور ته د تصميمونو دوى نظرياتو او كي ونيسي چي د بايد په نظر

په دې جريان كي ګروپي . ه ګوريګغړي، په تېره بيا ليډران، څرن
سازمان  ده چي د  داىې مفهوم معند د.  انكشاف مومي groupthinkفكر

همآهنګۍ  او  مسايلو په هكله د الندي وي څو د فشار په دننه كي غړي تر
ليډر له  مسلط نظر، په تېره بيا د جاري او پاره ده ل السته راوړلو همږغۍ د

  . سره، موافقه وښيي نظر
سره جدي مخالفت  جاري نظر سازمان په دننه كي د كه څوك د  

لو ته وسازمان پرېښو يا د  اويزمان څخه ايستل كېږوښيى، له سا
 يك كال ۲۰۰۳په  Rumsfeldرمسفيلډ  دفاع وزير امريكې د د. ږيېمجبور

 امريكې د د. پاره په نسبي توګه وړه قوه ولېږيه اشغال ل عراق د غوښتل د
له دفاع  د ،Eric Shinsekiمشر جنرال ايريك شينسكي  ځمكنيو قواوو

ه ل دې كار  كي دامريكې كانګرس ته وويل چي دوزيرسره په مخالفت
 والړ الر زما پر "رمسفيلډ د د مګر. ده سوه زره كسيزه قوه په كار پاره څو
كړه   ته مجبورى د روش له مخي جنرال شينسكي استعف" پرېږدهئېسه يا 

ښكاره اعالن  رمسفيلډ دې ډول اعمالو ټول نظامي ليډرشيپ ته ډېر د. سو
 يپه داسى حال ك، يله انتقادونو څخه ډډه وكړ ي او خاموش اوسيچ وكړ

تاريخ . هانتقادي قضاوت ته اړتيا لرل وخت زيات و هر چي امريكې تر
څوك په دې پوه سول چي جنرال شينسكى  وښودل چي په وروسته كي هر

  . حق وو پر
نه خوشحالونكې مشوره  ته بې خونده او كي، يوه ليډر حاالتو په ځينو  

څخه چى صدام  علتو د يو. نكي په تاوان تمامېږيو وركومشوره وركول د
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ده ته  ده جنراالنو وو چي د برياليتوب غلطه محاسبه وكړه دا حسين خپل د
جنراالن په  دا. ىسواى وركواله  ن ئېيا نه كړې او واقعيت بنا مشورې ور پر

 صدام ىلري دوه حملو تاب ن  دېيبرتان امريكې او  دىدې پوهېدل چى دو
 لكه يوه عراقي جنرال چي وروسته دا. څخه بېرېدل رشتيا ويلو ته دحسين 

 هر...  معلومات وړاندي نه كړلهيڅكله رشتيني  موږ" :يتشرېح كړه چ
  ".ى بايلوئېبه  رشتيا وويل سربه قومندان چي 

 وخت ډېره يهم ځين روښانه مشوره وغواړي بيا ليډر  كه يوىحت  
دې  د  امكان سته چي ګروپي فكردې  راوړي ځكه دئېته  مشكله ده الس

وخت سپيني ماڼۍ ته  يس بوش دئجمهورر د يوه مشاور. نيسيمخه و كار
يس هغه څه چي ئر جمهور" :ي چلهجريان په هكله تبصره كو معلوماتو د د

ته راوړي   نه ده هغه څه السىحتم ، مګريته راوړ  الس،غواړي په پوه سي
ګروپي  تصميمونه زيات وخت د خراپ ".ته اړتيا لري  پوهېدوئېچي دى 

 دي چي د غوره كول په كار داسي ستراتيژيو د ځكه نو. محصول وي فكر
  . سيىمخه ونيوال غلطو تصميمونو

  
  :دوى انفرادي ځانګړي مشخصات ليډران او د

ليډرانو په  جوړول زيات وختونه د يوه هيواد د خارجى پاليسيو د
 بل روش، چي د يو يل پر څخه تحلئېفردي زاو له ځكه نو. الس كي وي

  بلل كېږي، تمركزidiosyncratic analysisفردي خصوصيت تحليل 
 پر تصميم نيولو مطالعه ده چي د انسانانو افرادو په حيث د د دا. كوي

 تر) idiosyncratic(يوه ليډر شخصي مشخصات  هر پروسې باندي د
 . څېړني الندي نيسي

 ليډرانو ده چي د تنه دافردي خصوصيت په تحليل كي اساسي پوښ د 
مثال په  ولي، د. ښندي تصميمونو څرنګه اثر  پرىدو شخصي مشخصات د
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ته  نظامي تصادماتو پاخه ليډران و په تناسب په عمر ليډرانو ځوانو توګه، د
پاملرني  د څلور دا، ئې كي په لړ نووممكنه فكتور ډيرو د. زيات ميالن لري

ماغي روغتيا، خودخواهي  د  او، جسماني personalityشخصيت : دي وړ
  . شخصي تجريبې ، سياسي سابقه اوego and ambitionجاه طلبي  او
  

  :شخصيت
 تأثير په مطالعه كولو هغه د پاليسي باندي د شخصيت او پر انسان د د  

 ىدو دريځ ټاكنه، د ليډرانو په وړاندي د نوروخلګو ځان او كي، پوهان د
څېړني  تر طرز برخورد  دىدو  دسياسي قدرت سره د عمومي سلوك او

 ډېره مشهوره  political personalityسياسي شخصيت  د. الندي نيسي
فعال . منفي درجه بندي ده - مثبت غيرفعال او -فعال درجه بندي د

پاليسۍ په وړاندي  ؛ غيرفعال ليډران ديپاليسۍ مبتكرين و ليډران د
 egoمره جاه طلبي  پرسوناليټۍ خاوندان دويمثبت د. عكس العمل ښيي

 پرسوناليټۍ يمنف د.  محيط څخه خوند اخلييجنجالي سياس لري چي د
 دروند بار  يوئېپاره ه ځان ل د ي او انتقادونه  نه خوښوي سياسنخاوندا
سره  څلور ، مګريمثبت ولسمشران خوښو پوهان فعال او ډېر. بولي

 ۍ خاوندان، د پرسوناليټيفعال د. موډلونه خپل ځانته كمزوري اړخونه لري
 حالت كي عملي ګام واخلي چي انتظار او  يوي په داسيمثال په توګه، ښاي

پخواني  متحده اياالتو يو امريكې د لكه د. يا هيڅ نه كول په ګټه وي
 هر موږ":  ويلي ديي چDean Rusk (1990)خارجه وزير ډين رسك 

وخت  كه ي چيپه داسى حال ك. ته لېوال يو  ګام اخيستلويعمل وخت د
ه يا پ  اويحل الره پيدا كو خپله ځان ته ده  پرابلمونه پي ځينيوركړه س
  ".ه ځينځخپله له م

 ټولو منفي پرسوناليټي تر - هكي ونيسو، فعال تركيب چي په نظر هر  
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سره  انتقادونو فعال وي، په هماغه اندازه د ليډر څومره چي يو هر. خرابه ده
انتقادونه په سړه سينه  ند ليډرمثبتي پرسوناليټۍ خاو د. مخامخ كېږي

په  دښمنانو ته د مخاليفينو منفي پرسوناليټۍ خاوندان خپلو د اوري، مګر
 يځان داس منفي پرسوناليټي خاوندان پر په همدې علت د. سترګه ګوري
هغوى  كوي او ده مالتړ الندي مامورين راټولوي چي د امر تر مشاورين او

 په باب غير لي او بين المللى پېښوداخ اساس د پر ګروپي فكر ده ته د
 يسان، ليندن جانسنئر امريكې دوه جمهور د. وړاندي كوي  تصويريواقع

Lyndon Johnson ريچارډ نيكسن   اوRichard Nixonيفعال  دواړه د - 
په  حملې كولې او مخالفينو خپلو دوى پر. منفي پرسوناليټۍ خاوندان وه

 ته وده bunker mentality د مخفي مورچل ذهنيت ئېعمومي توګه 
پټ ځاى كي ناست وي  دښمن څخه  په يو  ديوخت چ يعني هر[وركړې وه 

  .]حملې په انتظاركي وي دښمن باندي د پر او
  

  :دماغي روغتيا جسماني او
 مهم يتصميم نيولوپه پروسه ك يوه ليډر جسماني او دماغي روغتيا د د

يس فرانكلين ئ رهورامريكې جم مثال په توګه، د د. فكتوركېداى سي
له امله  فشار لرلو لوړ كي دكال  ۱۹۴۵ په  Franklin Rooseveltروزويلت 

 نه ئېحكومت كولو وړتيا  د"يوه تاريخ پوه په قول،  دومره ناروغه وو چي د
يس ئر  جمهوري  ځيني تحليل ګران په دې عقيده دي كله چ".درلودله

صدراعظم   دېيرتانب ي په مياشت كي در كال دفبرو۱۹۴۵روزويلټ د 
 وكتل، ييالټا كاسټالين سره په  مشر له شوروي اتحاد د وينستن چرچيل او

 كمزورى وو چى پر يس روزويلټ دومره ناروغ اوئ رپه دې وخت كي جمهور
په  غوښتنو سټالين د  دئېتسلط په هكله  شوروي د ختيځى اروپا باندي د

يس ئر سته جمهوردوې مياشتي ورو. ى سواى مقاومت ونه كواليوړاند
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  .سو  له امله مړstroke حملې ييوې قوي دماغ روزويلټ د
 ډېر. يڅخه هم رنځ وړ سايكالوجيكي پرابلمونو ځيني وخت ليډران د  

 سفليس د يوې ناروغتيا له امله، چى ښايي د امكان لري چى آدولف هيټلر د
ه روغۍ لخپلي نا ده د.  توازن نه درلودي حالت به وو، دماغىناروغۍ پرمختلل

 عمومي جګړې په يدوهم به د ښايي دا استعمالولې اوي و دوايه ډېرامل
  .علت وو يو  تصميم نيولوياحساسات ده د  ديك شېبو ورستيو
 وخت د يو. ته راوړي نځچي پرابلمونه مسي الكهول هم كېداى   

يس ريچارډ نيكسن ئر امريكې جمهور د امريكې پخواني خارجه وزير
يس نيكسن ئر وخت جمهور ويل كېږي چي يو.  ووىلل ب"ىزما نشه ملګر"

دومره نشه وو  ي حالت كي بحراني اتحاد سره په يوه بين الملليشوروله 
  . ىچي په ځان نه پوهېد

     
  :جاه طلبي خودخواهي او

پاليسي باندي  شخصي جاه طلبي هم پر  اوييوه ليډر خودخواه د   
 وو هغه ى تشويق كړئې صدام حسين ييو شى چي ښاي.  سيىاغېزه ښندال

يوه استخباراتي رپورټ له  د. وو سترتوب تصور خپل ځان په هكله د د
ميالد  چي تر [Nebuchadnezzarنيبوكد نصر مخي، صدام حسين ځان د

پاچا  مصر د[صالح الدين سره  ، او]وو پاچا  دبابل ستر۵۶۳-۶۰۵مخكي 
] اته وركړه ميته په دريم صليبي جنګ ك  عيسويانوئې كال ۱۱۸۹چى په 

  .مقايسه كاوه
  دي هم ښايego بوش خودخواهي  ييس لومړئر جمهور دامريكې  د  

  ديككال  ۱۹۸۹كله چي دى په  .  ويىښندل پاليسۍ اثر امريكې پر
يس په ئر بې ارادې جمهور يو ست، دوچوكۍ كښېن جهموري رياست پر

ضعيف  د "ده يوعكس د نيوزويك مجلې د د او  شهرت درلودئېحيث 
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 داسي ويل كېداى سي چي د. كړ ځاى خپور سره يو شعارله  "لنفسه عنصرا
سخت  ده هڅه وكړه چي ډير بوش خودخواهۍ ته صدمه ورسېدله ځكه نو

په دا بل   حمله وكړه، اوPanamaپاناما  ژر پر بوش ډېر. دريځى واوسي
له  ي دومره سخت دريځ غوره كړ چيخليج په بحران ك فارس د  دئېكال 

عراق بايد يا  ښود اوه ن  هيڅ ځاى پرېئېپاره ه مذاكرې ل  دعراق سره
 كه يره درنه ادعا وېبه ډ يقيناً دا. يا تسليم سوى واى جنګ كړى واى او

خپلي  حملې تصميم د عراق باندي د يس بوش پرئر  جمهوريچ ووايو موږ
دې  به هم ساده ګي وي چي پر مګر دا. پاره ونيوه ارضا ل خودخواهۍ د

ماتي  عراق تر پاناما او په حقيقت كي، د.  سترګي پټى سييندبا فكټور
هغه : "وې ويل چي يس دې خبري ته اشاره وكړه اوئر وروسته، جمهور

  دي په يوه مشهوره مجله كئې ما كسان دي خپله خبره بيرته واخلي چى پر
  ". ووىولبې ارادې تهمت لګ

  
  :بې تجري سابقه او شخصيسياس

. اغېزي الندي هم راځي شخصي تجربو تر  دىدو نكي دوتصميم نيو
 په تصميم كي د ايسته كولو صدام حسين د كى د كال ۲۰۰۳چي په   دا

 كولو  وو، په فكرىدرلودل څومره اثر شخصي تجربويس بوشئر جمهور
 د. ئ دګران ډېرباندي  كورنۍ هخپل پرښكاره خبره ده چي بوش  دا. ارزي

منتقدينو له  په باب د خپل پالر ش د له امله، ، ځوان بوګرانښتدې فاميلي 
كي له  كال ۱۹۹۱په    عراقي ديكتاتورئېسره، چي ګواكي ولي  انتقادونو

 دې يدي چي ښاي ځيني كسان په دې باور. حساس وو رېمنځه يونه ووړ، ډ
 صدام حسين بايد په يكړى وي چ ورپيدا فكر ځوان بوش ته دا انتقادونو

دې، زيات كسان په دې عقيده  ه پرسربېر. نځه يووړل سيهرصورت له م
يس بوش، كله چي ئر دي چي صدام حسين هڅه وكړه چي لومړى جمهور
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ده  نهه كاله وروسته، د. ، ووژنيهكويټ څخه ليدنه كول كي دكال ۱۹۹۳په  
 شك يپه دې ك" :يس بوش په يوه غونډه كي وويلئزوى دوهم جمهورر

 غوښتل چي زما بابا ځكه چي ده. ىسي پاتېداله نسته چي صدام حسين ن
 چي د اعالم وكړ ژر ډېر سپيني ماڼۍ مقاماتو  د."كړي په كويټ كي مړ

عراقي ديكتاتورله منځه وړل يوه  نه وو چي د يس مطلب دائر جمهور
صدام له يوه مخلص زوى ضديت  د مګر. ويځ موضوع وګر)شخصي(

  .خبره نه ده نه منلو  د حسين سره
  
  :پاليسۍ تحليل د)  څخهئېاودولتي ز د( يدولت په سطحه ك د

 يو  جوړول ديري فكتورونه ډېراهميت لري، پاليسسره له دې چي بش
له  يا مملكت يو هيواد .سياسي ساختمان په محدوده كي سرته رسېږي

سياسي  كي د پاليسۍ په جوړولو د. ئڅخه د مهمو سياسي ساختمانو ډېرو
 ت په سطحه كي ددول سره د په اغېزي باندي ځان پوهول زموږ ساختمانو

 مشخصاتو او دولتونو پر ډول تحليل د دا. يپاليسۍ په تحليل كي مرسته كو
خبره مهمه ده  دا. يكو  څرنګه جوړوي تأكيدۍ دولتونه خارجي پاليسيچ دا

  دننه سياسي قواوي څرنګه ديك په هيواد سياسي ساختمان او يوه هيواد چي د
  . باندي اثر ښنديۍخارجي پاليس حكومت پر

  
  :خارجي پاليسۍ پروسه او د) نوعيت( حكومت ډول د

پروسه متأثره  خارجي پاليسۍ جريان او يوه هيواد د يوشى چي د
څومره چي حكومت  هر. ئحكومت ډول د  هغه په هيواد كي ديكو

 خارجي پاليسي په ي وي، په هماغه اندازه ښايauthoritarianاستبدادي 
ليډر په الس كي متمركزه   ديزيا يوا يوې محدودي ډلي او حكومت كي  د

 يوه فرد لري چي ده  حكومت وجود نيده چي هيڅ داس مهمه خبره دا. يو
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 دولت يوه ډېره پرله پېچلې پديده ده چي د. مطلق كنټرول الندي وي تر
دوهمه درجه ليډران  په مطلق كنټرول كي نه سي راتالى، ځكه نو يوه فرد

 و په ډېرىهم، حت داخلي عناصر رنو ، بيروكراټان او)لكه خارجه وزيران(
  .  رول لوبوي كي، يو  سياسي سيسټمونوياستبداد

 جوړول ۍخارجي پاليس له بلي خوا، په ډيموكراسي رژيمونوكي د  
، ميډيا، عمومي ]پارلمان[مقننه هيأت غړي  د. ښكاره وي پرانيستې او

. يښندالي س كي اثر خارجي پاليسۍ په جوړولو مخاف ګوندونه د او افكار
منع  د ازمايښتونو پراخو يس بيل كلينټن دئر امريكې پخواني جمهور د

متحده  امريكې د  دComprehensive Test Ban Treatyمعاهده  كولو
سره موافقه نه  ده له نظر امريكې سنا د د  كړه، مګرالسليكاياالتو له خوا 

.  معاهدې له تصويب څخه ډډه وكړهيهغ  دئېكي كال ۱۹۹۹په  درلوده او
خارجى  كي د ډيموكراټيكو دولتونو دې هم، په ډېرو سربېره پر خو

په پارلماني . ليډرشيپ په الس كي وي لوړ مملكت د پاليسۍ تعينول د
  وي، دىګوندغړ اكثريت د سيسټم كي، چي صدراعظم په پارلمان كي د

 بېلي پروسې څخه كار كي د تصويبولو او خارجي پاليسۍ په جوړولو
دې  دولت ډيموكراټيك سيسټم لرى، د چي يو وازي داي. اخيستل كېږي

 نورو  هم دئېپروسه به  خارجي پاليسۍ جوړلو  چي ديلره  نىمعن
  . شان وي سره يو سيسټمونو ډيموكراټيكو

  
  :خارجي پاليسۍ پروسه د او) نوعيت(حالت ډول  د

  هم ديپه دننه ك هيوادونو جوړوني پروسه د خارجي پاليسۍ د د
 يغيربحران  اويمثال په توګه، په بحران د. سره توپير كوي رپه تغي حاالتو
 هغه crisis situationبحراني حالت .  جوړونه فرق كوييكي پاليس حاالتو

يوې ناڅاپي پېښي سره له ) ۱(نكي ووخت منځته راځي چي تصميم نيو
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احساس وكړي، او )  تهديديپه تېره بيا نظام(تهديد  د) ۲(مخامخ سي، 
 هر. وخت لري پاره لږه ل تصميم نيولو سي چي د ورته پيدا داسي فكر) ۳(

څخه قوي وي، په هماغه اندازه بحران هم  فكتورنو له دغو څومره چي يو
  . وي شديد
پاليسيو په تشكل  كسان د كي زيات وخت ډېر بحراني حاالتو په غير  

 ده د د په بحراني حالت كي ښايي يوازي ليډر او كي برخه اخلي، مګر
. پاليسۍ جوړوني كنټرول په الس كي واخلى ينو يوه وړوكې حلقه دمشاور

 هم نور كي عامه خلګ او چي په بحراني حاالتوئ د دليل دا دې كار يو د
 مثال په توګه، د د. ميالن لري كولو مالتړ ليډر د  عاملين ديداخلي سياس

 وروسته د حملو لسمي ترويو د سپټمبر كي د امريكې په متحده اياالتو
  .زيات وو ډېر يس بوش مالتړئر رومهج
  
  :اليسۍ پروسهپخارجي  د او) نوعيت(پاليسۍ ډول  د

خارجي پاليسۍ په هكله تصميم نيول په موضوع پوري هم اړه  د
روښانه نه   اثرئې يا لري او اثر خلګو باندي لږ هغه موضوعات چي پر. لري

 د. ږيخالصي خارجي پاليسۍ اصطالح ورته كارول كې سوچه او وي، د
كسان د دې ډول پاليسيو په هكله تصميم نيسي چي  يه قوې محدودئاجرا

مثال په توګه،  د. نه وي هم څوك په خبر يا وي او لږ داخلي مخالفت يا ډېر
شمالي اتالنتيك  كى دكال  ۲۰۰۴يس بوش په ئر امريكې جمهور د

، ليتوانيا، بلغاريا، ايستونيا، التويا(غړو  اوو ونوي ته د) NATOناټو (سازمان 
سره له دې . ورداخلېدوسره موافقه وكړهله ) رومانيا، سلوواكيا، اوسلووانيا

 متحده اياالتو امريكې د د دې هيوادو ورزياتولو په تړون كي د چي د ناټو
 څوك په يامريكې په دننه كي چندان كړ، د هم ډېر  مسؤليت نوريدفاع
  پوښتونكو نظر  اوتوجه ورته وكړه، لږه ميډيا ډېر. سوله هم ن خبر
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pollstersنظريات په دې  عامه خلګو چي د تكليف ورنه كړ  هم ځانته دا
 دلچسپي ورسره يامريكې د سنا مجلس هم چندان د. هكله وپوښتي
  .تصويب كړپه اتفاق  رايو د زياتوب ىنو  داېپه ناټو ك ښكاره نه كړه او

  پرياخل كامريكې په د په مقابل كي بيا، هغه خارجي پاليسي چي د  
دې  د. زياته توجه جلبوي خلګو لري، د مستقيم اثر ښكاره او امريكايانو

پارلمان غړي، ذينفع  وخت، د پر تصميم نيولو ډول پاليسيو په هكله د
ګروپونه فعال  نور لووخارجي پاليسۍ جوړ د  اوinterest groupsروپونه ګ

 پاليسي يرج خاي كوالي د خپلي خوښيسه په نتيجه كي ليډران ن .كېږي
چي ډېره توجه ئ څخه د له هغو موضوعاتو خارجي تجارت يو. جوړه كړي

  روابطويبين الملل خارجي تجارت په هكله تصميم پر جلبوي، ځكه چي د
مثال په توګه، سره له دې چي  د. لري هم پر داخلي اقتصاد تأثير او

  ترپراختيا تصويب له كانګرس څخه په اسانۍ د ناټو يس بوش دئجمهورر
له  ډېري هلي ځلى وكړې چي ئېپه برخه كى  تجارتي معاهداتو السه كړ، د

وخت زيات  پر مذاكراتو د] په هكله تجارتي معاهداتو د[كانګرس څخه 
 ي غوښتونكيجمهور[ده ګوند  سره له دې چي د. السه كړي اختيارات تر

خپله ه يس بوش پئر  اكثريت درلود، جمهوريپه ګانګرس ك] ګوند
ه ل السه كولو تر مالتړ د] legislators[قانون ګذارانو  انګرس ته د كشخصاً

رايو په تفاوت   هم په ولسي جرګه كي د بېخي لږوئې بيا. پاره ورغى
  .السه كړل ا ختيارات تر دا) 212-215(
  
  :سياسي كلتور: خارجي پاليسۍ جوړول د

 دا. ئ كلتور انعكاس ديسياس هغه د هيواد خارجى پاليسي د هر د
رواجونه  بنسټيز عادات او يوې ټولني عنعنوي ارزښتونه او فهوم دم

 داسى جوړوي ۍليډران پاليس. كوي سوكه تغير او ورو تمثيلوي چي ډېر
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 وي ځكه چي ليډران هم يسره متناسب سياسي كلتورله ټولني  دوى د چي د
 كه دوى په يوه ىحت. يكي شريك د  سره په دې ارزښتونوي ټولنيخپلله 

 داسي پاليسيو ټولني سره شريك هم نه وي، ليډران دله رزښت كي ټاكلي ا
يوه  د. كي راځي سره په ټكر سياسي كلتور ټولني د څخه ډډه كوي چي د

  چي دئپلټنه وكړ پاره، تاسي بايد داه تحليل ل د سياسي كلتور هيواد د
 هيوادو نورو په هكله څه ډول احساس لري، د هيواد ځان او خلګ د هيواد
رول په باب  د خپل هيواد ه سترګه ګوري، په نړۍ كي دكومته په  خلګو

  .ئعمل څه د اخالقي سلوك او  په نظرىدو د كوي، او څه فكر
په هكله څرنګه احساس  خپلوځانونو چينايان د چي امريكايان او دا  

، ښه مثالونه يته څرنګه ګور نورو په وړاندي خپلو ارزښتونو د لري، او
 ىدو چينايان دواړه په دې قانع كړه سوي دي چي د ن اوامريكايا. برابروي

 Americanامريكايان دې ته . عالي دي نورو خپل كلتورونه تر

exceptionalism له مخي، يهمدې انګېرن د.  بېساريتوب وايىي امريكاي 
  امريكايان پر۸۱ ي كو ښودلې ده چي په سلئېمثال په توګه، يوې احصا د

 خپرېدل مثبت اثر ارزښتونو دوى د نړۍ ته دنوري  دې موافق وه چي و
 كي هم وجود  مشابه احساس په چينايانوsuperiorityبللو  ځان لوړ د. لري

چينايان خپل ځانونه .  بوليئې Sino- centrismچين تمركز  لري چي پر
  . بولي كلتوري مركز نړۍ سياسي او د خپل هيواد او

 د خپل سياسي كلتور  دباندي نورو  پر بياچينايان امريكايان او  
 امريكايان ځيني وخت پر. سره لري له بله توپير په برخه كي يو تحميلولو

مذهبي   ديپه برخه ك تحميلولو د امريكايي ارږښتونو نړۍ باندي د
همدې  د سياسي كلتور امريكې د د.  لېوالتيا ښيييشان تعصبه پ مبلغينو

عراق رژيمونه  افغانستان او  ديامريكې متحده اياالتونه يواز ، داړخ له امله
داسي .  راوستلې هم پكښئېړنګ كړل بلكي ډيموكراټيك حكومتونه 
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 مرستو يحكومت د خارج متحده اياالتو امريكې د شواهد هم سته چي د
  . اساس نيسي امريكايي مفكورې پر بشري حقوقو د تصميم هم د

 چينايانو په برخه كي د تحميلولو د ارزښتونو خپلو باندي د نورو پر  
 حد ترباندي  خپل كلتوره سره له دې چي چينايان پ. ئبل ډول د بيا تفكر

لري چي دوى دي پر ه ن كوي، داسي تاريخي شواهد وجود زيات افتخار
يوه حده   ترئېدليل .  هڅه كړې وي تحميلولو د خپل كلتور باندي د نورو

 كي بايد چي په هغهئ د والړ اصولو  پر Confucianismكانفيوشنيزم  د
له همدارنګه، . كړيه تحميل ن جبر او په زور نورو څوك خپل عقايد پر

چي ئ دومره عالي د دوى كلتور هم سته چي د چينايانوسره داسي فكر
دوى په  ځكه د. ئد  درك كول ګران كارئېته »  barbariansوحشيانو«

غيرچينايي  چينايان د. [ته پرېښوول سي فكر وحشيان بايد خپل سر
  .] كلمه استعمالوييوحش پاره ده ل خلګو

  
  :نكي اكټرانوخارجي پاليسي جوړو

كي كال  ۱۹۸۲ خارجه وزير هينري كيسنجر په  ىامريكې پخوان د
چي ئ ته ورته د] مسابقې ميدان د[يوه سټډيوم  روم و واشنګټن د": ليكي

دې تشابه له مخي، خارجي   د". سره كويپه هغه كي ګالدياتوران جنګ
 په ۍخارجي پاليس د. هم يوه ارامه پروسه نه ده ول رشتياپاليسي جوړ

 ئې  مفكورې تصادم سره كوي، او په جوړولو كىيكي بېالبېل جوړولو
  .سياسي مهارت مهم رول لري سياسي قدرت او

  
 :پاليسۍ تحليل  ديك)  څخهئېله زاو(سيسټم په سطحه  د

اليسۍ خارجي پ وي چي د زادآهيوادونه به ښايي په تيوريكي لحاظ 
يوې بريالۍ  په عمل كي د خپلي خوښي تصميم ونيسي، مګر په برخه كي د
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  سيسټم واقعيتونه په نظريبين الملل ده چي د خارجي پاليسۍ غوښتنه دا
يس ويسنټ فاكس ئر جمهور مكسيكو مثال په توګه، د د. كي ونيول سي

Vicente Foxدئېمتحده اياالتو هغه پالن چي غوښتل  امريكې د  د  
شرم  سپك او «ئېهغه  او كړ كي، رد سرحد دېوال جوړ پر اړوهيوادودو

دې  مستقل هيواد په توګه كوالى سواى ده يو د مكسيكو. وباله كار» آوره 
به بې ځايه واى ځكه  كار مګر دا. واخلي پاره له زوره كاره مخنيوى ل مانع د

متحده  امريكې د چي دئ واقعيت د اوسني بين المللي سيسټم يو چي دا د
بين المللي  د ځكه نو. ئزيات د مكسيكو ډېر نظامي قدرت تر اياالتو

ه ل رسېدلو خپل هدف ته د حكم كوي چي مكسيكو و سيسټم واقعيتونه دا
 امريكا په دې قانع كړي چي د واخلي او څخه كار الرو نرمو نورو پاره د

  .يپه ګټه نه د هيوادو دواړو ديوال جوړول د
  پرSystem-level analysis تحليل سيسټم په سطحه كي د  
تحليل ته توجه  محدوديتونو خارجي ممانعتونو او  ديباند  پاليسيويخارج
 يعنى يو[سيسټم  چي دئ روش د تحليل يو نړيوال سياست د د دا. كوي

جغرافيوي مشخصات او  اجتماعي، اقتصادي، سياسي او] سياسي سيسټم
  . څېړني الندي نيسي ترېزې هغوى اغ دباندي  ليډرانو او هيوادونو پر
  

  :مشخصات] ساختاري[ساختماني 
يا  يوه مملكت سيسټم، او ټول سيسټمونه، لكه بين المللي سيسټم، د

بين المللي روابطو كالس  يو محلي سيسټم لكه په پوهنتون كي د
له ډلي  دې مشخصاتو د. مشخصات لري خيص وړت ، ځان لره د]ټولګۍ[

چي ئ د دا يو. يپاره زيات عملي اهميت لره تحليل ل  زموږ دئېڅخه دوه 
 بل دا اوئ  دى په بين المللي سيسټم كي څرنګه تنظيم  سوauthorityواك 

  . څرنګه عمل كوي] نكيوعمل كو[چي په سيسټم كي اكټران 
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ساختمان كي تغيرات  واك په تنظيم او په بين المللي سيسټم كي د
استقالل  هيوادونو دي چي دزيات تحليلګران په دې عقيده   اويراروان د

ه ل بين المللي سازمانونو غښتلي هيوادونه الهم د  ډېرىحت. ئزوال د مخ پر
بين هيوادونه د . بين المللي قوانينو ته غاړه ايږدي  قواعدو اووخوا وضع سو

  دIntergovernmantal Organizations (IGO)تي سازمانوالحكوم
ورځ په ورځ   ردوي، مګرئې ځيني وخت حكمروايي سره مقاومت كوي او

 مثال په توګه، د د. هيوادونه غاړه ورته ايږدي ډېر منلو پله درنېږي او  دئې
  پهthe World Trade Organization (WTO)تجارت سازمان  نړۍ د
متحده اياالتو په ګټه داسي فيصله وكړه چي  امريكې د كي، دكال  ۲۰۰۶

په   داليلويروغتياي  دEuropean Union (EU)اروپا اتحاديه  ګواګى د
په  مګر. مخه نيسي وارداتو  موادو ديخوراك امريكې د اورپا ته د پلمه و

  دي ګواكيوكړ چ هغه شكايت مالتړ  دئې اتحادياروپاي  دئېهمدې كال 
 جوړولوشركت وبوينګ الوتك ري دمالياتو له ال امريكې متحده اياالت د

له  اصولو  دWTOسازمان  دتجارت  نړۍ د كار د دا. ي وركويته سبسد
بوينګ له  ي جوړولو شركت په مقابل كواېربس الوتك اروپا د  ديمخ

 يعنى په دې صورت كي د. [حكومت مرسته ده امريكې د شركت سره د
 اېربس مخته كېږي ځكه چي د كي د بوينګ شركت تر رقابت په بازار ازاد

 ارزانه يتكدوى الو سبسيدۍ له امله د امريكې د بوينګ شركت سره د
داسي  او وكړ )بوڼېزى (كى بايللي اړخ غومبر فيصلو په دواړو.] تمامېږي
تاريخ ښيي چي  مګر. فيصلې ونه مني  وكړې چي ښايي دائېاشارې 

 امريكايان، لكه د. يسره ځانونه عيارو فيصلو  دWTO هيوادونه باالخره د
 بيا مګرحساس دي،  خپل استقالل په برخه كي ډېر خلګ، د هيوادو نورو

  IGO  چي د يهم ورځ په ورځ په زياتېدونكې توګه دا مفكوره من
  . ته بايد غاړه كښېښوول سينوتصميمو
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  :اقتصادي واقعيتونه
له كي نيول  بين المللي سيسټم د اقتصادي واقعيتونو په نظر د

په نړيوال سيسټم  كار دا. كي مرسته كوي سره په تصميم نيولو هيوادونو
 تاسي خپل يمثال په توګه، كله چ د. ئشان د ټم كي يويز سيسيسيمه  او

 د اوئ كار پيدا كړ ډېر امكان لري تاسي يو  نوىتحصيالت پاى ته ورسو
چي ئ چي هغه څه وكړ ، نه دائوكړ خپل پاته ژوند زياته برخه به كار

  ديچي ستاسئ ځكه وكړ كار تاسي به يقيناً دا. ستاسى زړه درته وايي
 ژوند د  تاسي دي چيايجابو صادي واقعيتونه دايز سيسټم اقتيسيمه 

بين المللي سيسټم هم په همدې . ىپاره پيسې وګټه پوره كولو ل اړتياوو د
  . كي ونيسي ژوند اقتصادي حقايق په نظر شان بايد د

 ياقتصاد له هغو  يوinterdependenceيو پر بل باندي تكيه كول   
مثال په  د. ي باندى اغېزه ښنداعمالو دولتونو پر چي دئ څخه د واقعيتونو

 توګه، ډېري څېړني دې نتيجې ته رسيدلي دي چي اقتصادي وابستګي د
 د له بله سره پېژني او ي په الره كي ځكه مرسته كوي چي هيوادونه يوسول
نځ بې م چين تر امريكې او د. دي بل ته سره اړ پاره يو اوه مرغۍ لك نېيخپل

 پر يو)  بليونه ډالره وو۲۵۶ كي۲۰۰۷ چي په كال( تجارتي كسر ساري لوړ
 ىامريكې حكومت كوال د. تكيه كولو موضوع روښانه كوي بل باندي د

 ي اقتصاديځين چين باندي ګمركي تعرفې لوړي كړي او  چي پريس
چين اقتصاد ته تاوان  به په يقين سره د دا كار. بنديزونه پر ولګوي

 يد چيناي. يپېښ كړامريكا اقتصاد ته به هم تاوان  د ، مګريورسو
 كي به د په بازار. ګران تمامېږي توليداتو معادل امريكايي توليدات ډير

 ئې توليدات، چي امريكا ډېر نور  شيان، برقي سامانونه اويوباز د ماشومانو
 د امريكايي بزنيسونه او ډېر. سي نځه والړله چين څخه واردوي، له م

ه  پامريكايي شركتونو كه ډېرو به تاوانونه وويني؛ ځstocksهغوي اسهام 
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پاره ه امريكې ل كي سرمايه ګذاري كړې ده چي د چينايي كمپنيانو هغو
چين  امريكې متحده اياالت كوالى سي پر چي، د ه دانډل. شيان توليدوي
كار  دا وضع كړي، مګر] نور ګمركي محصول لوړول او د[باندي تعزيرات 

خپله ه ي خپله اقتصادي پښه پبه لږترلږه داسي معنى ولري لكه امريكا چ
  .يهه ووېشپه ت

 عملياتو بين المللي سيسټم پر مصرف هم د توليد او طبيعي منابعو د  
  پريككال  ۱۹۹۰چي په   څخه ويالى سوperspectiveله دې ليد . لري اثر

منځني  امريكې عكس العمل د حملې په وړاندي د عراق د كويټ باندي د
خليج  فارس د عراق حمله د كويټ باندي د رپ. وو په خاطر تېلو ختيځ د

امريكې اقتصادي  د امريكې او همدارنګه، د تېل لرونكي سيمى ته، او
امريكې پخواني خارجه وزير جېمز بېكر  لكه د. ته ګواښ وو ملګرو

James Bakerصنعتي نړۍ  د" :ته وويل  چي په هغه وخت كي خبرياالنو
ته اجازه  ديكټاتور موږ يو ي، اوخليج تېرېږ تر] فارس د[اقتصادي ښارګ 

   ".چارزانو كښېني باندي دې اقتصادي ښارګ  پر ...سو وركوالى چي ه ن
خبره رد كړې ده چي  سره دا په تكرار له بلي خوا، امريكايي مقاماتو  

دفاع پخواني وزير  امريكې د د. پاره وهه ل تېلو  دعراق جګړه د۲۰۰۳ د
امريكې  عراق باندي د  وويل چي پرمثال په توګه ، دRumsfeldرمسفيلډ 

تحليلګران   سره له دې هم، ډير).لرىه سره هيڅ ارتباط ن تېلوله (حمله 
 په دې يځين. وو جګړې اساسي فكتور عراق د په دې عقيده دي چي تېل د

تېل  سيمي ځيني نور د او عقيده دي چي سعودي عربستان، كويټ، قطر
په ثابت امريكې . نفوذ الندي وه امريكې تر لرونكي هيوادونه دمخه ال د

پاره وغوښتل عراق ه دوامداره جريان ل د تيلو ته د صنعتى هيوادو قيمت و
 دي چي د تحليلګران بيا په دې باور نور. خپل كنټرول الندي راولي هم تر

يوه امريكايي  د .قدرت لوبه وه جګړې محرك د عراق د پاره ده امريكې ل
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 قدرت په توګه د كار څخه د تېلو رول دعراق كنټ د" :كارپوه په قول
 كار په توګه د موادو سونګ د څخه د تېلو ، نه دئپه باب د اخيستلو
 اروپا، جاپان او خليج باندي كنټرول يعني پر فارس پر د. په باب اخيستلو

 د تېلو چي د داسي معنى لري لكه موږ دا. چين باندي كنټرول درلودل  دي
   ".يخوله الس نيولى و پايپ پر

يرغل په  عراق د خوا ده امريكې ل داسي ګومان هم كېږي چي، د  
سره  تېلو نورو هيوادونو مخالفت د ځينو  اوېيفرانسې، روس وړاندي د

شركتونو په  تېلو د دې هيوادونو النجه په دې كي وه چي د. ارتباط درلود
د . دهپه هكله اندېښنه درلو قرادادونو توليد د  اويپلټن د تېلو عراق كي د

عراق په موجوده  مالي ګټي د دې هيوادونو د" :يوه كارپوه په قول د تېلو
تېل توليد سوي  كه دا...  ګټي دومره جزيي هم نه وې دا. حكومت كي وې

 مليونه ۷۰ه ورځ كى چي پ[ مليونه بېلره واى ۲،۵به په ورځ كي   واى نو
  ".]ډالره كېږي
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  م فصلڅلر
 

 ملتي دولت پېژندنه يو  اوملت، نېشنليزم د

Understanding Nations, Nationalism and Nation-States 
 

په دې فصل كي نېشنليزم څېړل كېږي، چي د پنځو پېړيو راهيسي 
نېشنليزم چي د ډېرو ولسونو د . موږ خپل سياسي هويت په څرګندوو

 د عنعنوي جهاني سياست ډېره عمده برخه دئ،سياسي هويت عمده جزء 
سره له دې هم، نيشنليزم د يو سياسي هويت په توګه اوس د . كيلويتش

 په دې كي شك ىځيني خلګ خو حت. پخوا په شان دومره مسلط نه دئ
دوام تر ډېره وخته لري چي نېشنليزم به د يو سياسي هويت په توګه 

 . كوي بديلونو پېش بينۍ  transnationalومومي او د بېالبېلو ګډملتي 

  
  :ليزم او ملتي دولت تعريفونهد ملت، نېشن

ملت، : د نړۍ سياسي وېش تر ډېره حده پر درو مفاهيمو والړ دئ
مفاهيمو تيوريكي او عملي پوهه او هم  د دې درو. نېشنليزم او ملتي دولت

دا چي دوى يو له بله څرنګه سره تړلي دي، زموږ  د بين المللي سياست په 
  . تحليل كي اساسي اهميت لري

  

  :ونهملت
ګډ ډيموګرافيك او كلتوري ) الف: (لت هغه ولس دئ چيم
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په سياسي لحاظ د ) ج(ګډ ټولنيز احساس ولري او ) ب(مشابهتونه ولري، 
په دې حساب، ملت غيرمادي . ځان د كنټرول او اداره كولو غوښتنه ولري

شى دئ؛ يو ملت هغه وخت وجود لري چي غړي يې فكر وكړي ) معنوي(
موسسه ده مګر ] مادي[يوه جسماني ) كتممل(دولت . چي وجود لري

  ".يو روح او يو معنوي كيفيت دئ"ملت 
  

  :ډيموګرافيك او كلتوري مشابهتونه
. ګډ مشابهتونه له يوه ولس سره د ملت په جوړولو كي مرسته كوي

لكه ژبه، نژاد او (دا مشابهتونه كېداى سي چي ډيموګرافيك مشخصات 
داسي . ګډي تاريخي تجربې ويوي، يا مشترك كلتور او يا هم ) مذهب

ويل كېداى سي چي د امريكې ملت د دوهمي عمومي جګړې، د مارتين 
، د سپټمبر د MTV، مك دونالد، Martin Luther Kingلوتركينګ 

يوولسمي تروريسټي حملې او ډېرو نورو دا ډول پېښونتيجه ده چي د 
 شان د امريكې بيرغ او د پك عقاب په. امريكې ګډي تجربې بلل كېږي

  .  سمبولونه د امريكايي نېشنليزم په تقويه كي مرسته كوي
  

 :ګډ ټولنيز احساس

د ملت والي . ټولنيز احساس هم د يو ملت په تشكُل كي مرسته كوي
كه يو ګروپ هر څومره عيني . درك او استنباط دلته ډېر مهم رول لري

objectiveتوالي  مشابهتونه هم سره ولري، مګر كه دوى په زړه كي د مل
د ګروپ په .  احساس ونه لري ملت نه سي بلل كېدالىsubjectiveعندي 

دننه كي خلګ بايد دا درك او استنباط  ولري چي دوى ګډ مشابهتونه لري 
  . او يو له بله سره د دې ګډو مشابهتونو په وسيله تړلي دي
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  :د سيا سي جالوالي غوښتنه درلودل
ياسي لحاظ د ځان د كنټرول يعني په س[د سياسي جالوالي غوښتنه    

د ملت او . هم د يو ملت له تشكُل سره مرسته كوي] او اداره كولوغوښتنه
ايتنيكي ګروپ تر منځ توپير دا دئ چي، د ايتنيكي ګروپ په خالف، يو 

خودمختاري ] داخلي[ملت غواړي چي خپل حكومت ولري او يا لږ تر لږه 
روپونه سته، لكه ايټاليايي د امريكې په متحده اياالتو كي ډېر ګ. ولري

مګر دا ايتنيكي . امريكايان، چي مشترك كلتور او د هويت احساس لري
ګروپونه دي نه ملتونه، ځكه دوى له امريكې څخه د جالوالي غوښتنه نه 

لكه قبرس، چي د (په ملي لحاظ سره په وېشل سوو دولتونو كي . لري
اقليت ډلي نه غواړي د ) يوناني اكثريت او تركي اقليت ډلو څخه جوړ دئ

  .اكثريت مشروعيت ته غاړه كښېږدي
دا خبره بايد په پام كي ولرو چي د ايتنيكي ګروپونو او ملتونو تر منځ   

په ډېرو هيوادو كي داسي ايتنكي ګروپونه . تفاوت هر وخت روښانه نه دئ
احساسات لري، او يا دا چي ځيني ) جالغوښتني(سته چي نېشنليستي 

په كاناډا كي، د مثال په توګه، . وي) جال غوښتونكي(تان غړي يي نېشنلس
په ايالت كي ډېر فرانسوي كاناډايان د كاناډا په دولت  Quebecد كيوبيك 

كيوبيكيان له كاناډا څخه د جال ځيني . كي د خپل موقف  څخه راضي نه دي
   .كېدلو غوښتنه لري اوځيني يي بيا دا غوښتنه نه لري

  
  :نېشنليزم

يو سياسي احساس دئ چي په خلګو كي د خپل هيواد په نېشنليزم 
څخه راجال ) ګروپ-دوى(هكله د وطنپالني فكر راپيدا كوي او خلګ له 

د نړۍ وال سياست په جوړښت او . سره يې نښلوي)  ګروپ-موږ(او له 
نېشنليزم يوه ايډيالوجي . اجراآتو كي د نېشنليزم اهميت ډېر زيات دئ
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ګاني، نېشنليزم له يو لړ سره تړلو مفكورو څخه لكه ټولي ايډيالوجي . ده
خپل پيروان وطن ) 2(د ښه او بد په باب ارزښتونه ټاكي، ) 1(جوړ دئ چي 

هغه كسان چي دې ايډيالوجۍ ته معتقد ) 3(دوستۍ ته رهنمايي كوي، 
او له هغو كسانو څخه يي بېلوي چي دې ) 4(دي يو له بله سره نښلوي، او 

  . ه ديايډيالوجۍ ته معتقد ن
د يوې ايډيالوجۍ په توګه، نېشنليزم په دې باور لري چي ملت بايد د   

سربيره پر دې، نېشنليستي . افرادو ډېر مهم او لومړنى سياسي هويت وي
ايډيالوجي ټينګار كوي چي د افرادو عمده سياسي وفاداري بايد د وطن 

م ډېر كه څه ه. ته وروغځېږي nation-stateدوستۍ له مخي و ملتي دولت 
خلګ نور هويتونه هم لرالى سي، مګر نېشنليزم ډېر وخت د دوى عمده 

د مثال په توګه، د امريكې جمهور رئيس ليندن . سياسي هويت تشكيلوي
زه، په ترتيب سره، " يو وخت ويلي وه چي، Lyndon B. Johnsonجانسن 

د جانسن په شان، موږ هم د " يو امريكايي، ټكساسي او ډيموكراټ يم
ساتو له مخي خپل هويتونه درجه بندي كوو، او هم د جانسن په شان، احسا

په همدې ډول، ښايي تاسي به په سياسي . موږ ته وطن تر ټولو مخكي دئ
. لحاظ  خپل ځان تر ټولو مخكي او تر ټولو مهم د خپل هيواد تبعه وبولى

ايا تاسي به د خپل ښار . حتى تاسي به ښايي د خپل هيواد لپاره وجنګېږى
  او يا كلي لپاره هم وجنګېږى؟

  
  :يو ملتي دولتونه

يو بل مفهوم چي زموږ سره د ځان په تعريف او پوهه كي په سياسي 
 چي د ملت مفكوره د دولت سره يو ،لحاظ مرسته كوي يو ملتي دولت دئ

دولت، چي په شپږم فصل كي به زياتي خبري پر وسي، يو . ځاي كوي
دئ چي د قلمرو، نفوس او حكومت مملكت او يو مستقل سياسي سازمان 
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كاناډا او چين، د . په شان د ټاكلو مشخصاتو او خصوصياتو درلودونكى وي
ايډيالي او مطلوب يو ملتي دولت هغه دئ چي . مثال په توګه، دولتونه دي

ټول ملت عمالً د خپل دولت د سرحداتو په دننه كي سره متحد وي، او د 
لكه چي .  ملت كي څرګندويدولت اكثريت خلګ خپل هويت په دغه

موږ به يي په وروسته كي ووينو، ډېر لږ دولتونه ودې ايډيال او مطلوب ته 
رسېدلي دي، مګر ټول ملتونه د خپل ځان دولتونه غواړي او ټول دولتونه د 

  . ملي وحدت په هيله دي
 

  :)صعود(زم پاڅون او مخ پر لوړتوب د نېشنلي
ات نفوذ لري چي څوك باور نه په اوسنۍ نړۍ كي نېشنليزم دومره زي

مګر .  وجود نه درلودبه له پخوا څخهسي كوالى چي دې مفكوري 
يوه نېشنليزم نېشنليزم همېشه وجود نه درلود او د ډېرو پوهانو په عقيده 

يقيناً، هر وخت داسي كلتورونه موجود وه چي خلګو . نسبتاً نوې پديده ده
حقيقت دئ چي خلګو د تاريخ دا هم . په هغو باندي خپل هويت څرګنداوه

 لكه چي  مګر،.په اوږدو كي په بېال بېلو سياسي واحدونو كي ژوند كړى دئ
موږ به يي وروسته ووينو، د خلګو په منځ كي له يو سياسي واحد، يعني 

  . هيواد، سره د دوى د شخصي پيوستون احساس نسبتاً نوې پديده ده
ود، ډېر اهميت ځكه دا واقعيت چي نېشنليزم همېشه وجود نه درل  

لري چي كه يو شي همېشه وجود نه درلود، نو حتمي نه ده چي د تل لپاره به 
لكه چي د دې فصل په وروسته كي به يي ووينو، . په اينده كي دوام ولري

نېشنليزم خپل مثبت او منفي اړخونه لري، او ډېر كتونكي په دې عقيده دي 
 چي بايد له نظره  ده مفكورهچي نېشنليزم تر وخت تېر، او حتي خطرناكه

په دي باندي پوهېدل چي نېشنليزم مطلق نه دئ موږ دې بحث ته . ولوېږي
 .رهنمايي كوي چي څرنګه يي د تاريخ په اوږدو كي تكامل موندلى دئ
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  :لرغونى نېشنليزم
 په .دا ناممكنه ده چي په دقيقه توګه د نېشنليزم د تكامل پيل وټاكو

 زوال زمينه ورته برابره Roman Empireراتورۍ لوېديځ كي، د روم د امپ
په روم كي، لږ تر لږه د امپراتورۍ په بېالبېلو برخو كي د نخبه ګانو تر . كړه

او مشترك قوانين ) التيني ژبه(منځ، يو راز مشترك كلتور، مشتركه ژبه 
د روم تر سقوط وروسته دا مشترك كلتور او سياسي اړيكي . جاري وه

   .سره ويجاړي سوې
په نتيجه كي التيني ژبه، چي د اروپا ټولو نخبه ګانو خبري په كولې،   

محلي ژبو چي د التين ځاى ونيو نو . په تدريجي توګه له استعماله ولوېده
دا د هغه پروسې په الر كي لومړي ګام وو چي . نخبه ګان يي سره ووېشل

نو احساس باالخره يي د اروپا په لوړو طبقاتو كي د بېال بېلو ملي هويتو
 راوروسته، د پروتسټانټ ريفورم غربي عيسويت ع ۱۵۱۷ر ت. منځته راووړ

  . سره ووېشه او اروپايي كلتور يي نور هم سره ټوټه ټوټه كړ
 

  :)صعود(رن نېشنليزم مخ پر لوړتوب د موډ
تر دې .  ميالدي كلونو كي سره راپيدا سو۱۷۰۰موډرن نېشنليزم په 

اوسېدونكو تر منځ اړيكي له اوسني عصر وخت دمخه، د دولت او د هغه د 
ډېر خلګ له هغه دولت سره چي دوى ژوند پكښي . سره ډېر توپير درلود

بلكي دوى يوازي د يوه پاچا . كاوه په ذهني او احساسي لحاظ تړلي نه وه
په وروسته كي دې .  چي د خداى په امر يي پر دوى حكومت كاوه وهرعيت

 د دكتورين تر اغېزې popular sovereigntyحالت د ولسي حاكميت
د دې دكتورين له مخي، خلګ رعيت نه دي، بلكي . الندي تغير وموندى

) كه هر څومره لږ او سر سري هم وي(دي چي په دولت كي  citizensتبعه 
سربېره پر دې، حكمرانان د خلګو په رضايت حكومت كوي . برخه لري
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يات وخت عملي جنبه حتى كه دا رضايت يوازي تيوريكي بڼه ولري او ز(
  ).ونه لري
د د اووه لسمي ميالدي پېړۍ تر وروستيو كلونو پوري، ولسي   

حاكميت په سويتزرلينډ، انګلستان، او يو څو نورو ځايونو كي په تدريجي 
او د فرانسې ) ۱۷۷۶(وروسته يي د امريكې له انقالب . توګه تكامل كاوه

ونو ولسي حاكميت دې هيواد. سره سرعت واخيست) ۱۷۸۹(له انقالب 
ډېر انكشاف وركړ؛ پاچهان يي په كلي توګه ايسته وغورځول او پر ځاى ته 

 American Declaration ofيې، د امريكې د ازادۍ د اعالميې   

Independence  عادالنه قدرت د " په قول، دا اعالم كړه چي د حكومتونو
  ". هغو خلګو د رضايت څخه رازېږي چي حكومت باندي كېږي

تر دې ډول پيل راوروسته، د ولسي حكومت مفكوره ټولي نړۍ ته   
 كلني كي مطلقه ۲۰۰د امريكې او فرانسې د انقالب په . پسي پراخه سوه

. شاهي رژيمونه، چي له ډېره پخوا څخه موجوده وه، تقريباً له منځه والړل
دا انكشافات په دې دليل ښه استقبال سول چي د ملت په مفكوره كي د 

ليبرال فيلسوف تامس پېن . ړو لپاره د مساوات مفهوم نغښتى دئټولو غ
Thomas Paine ۱۷۹۱( پخپل د انسان حقوق (The Rights of Man   نومي
 كي چي ولسي حاكميت nation-stateپه هغه ملتي دولت : اثر كي ليكي

د ملګرو ملتونو د . ولري ملت او ډيموكراسي نه بېلېدونكي اړيكي لري
 مختارۍد خلګو د خود: " د نېشنليزم په مالتړ كي وايي ماده۵۵منشور 

اصل د ثبات او سعادت له هغو شرايطو څخه يو شرط دئ چي د ملتونو تر 
لكه چي د دې فصل ". مينځ د سوله ييزو او دوستانه روابطو لپاره ضرور دئ

 مسئله  دومره اسانه الهم نه مختارۍپه وروستيو برخو كي به ووينو، د خود
 .ده
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  :و ملتي دولت د  تشكيل موډلونهد ي
لكه د نېشنليزم تاريخ چي ښيي، ملت، نېشنليزم او ملتي دولت په 

ځيني وخت ملت او نېشنليزم . بېالبېلو اشكالو او موډلونو سره منځته راځي
تر دولت مخكي تشكل مومي؛ كله بيا دولت تر ملت او نېشنليزم مخكي 

نېشنليزم د دولت سره يو ځاي راځي؛ او په ځينو حاالتو كي بيا ملت او 
  .تكامل كوي

 

  :نېشنليزم تر يو ملتي دولت وړانديملت او 
د دولت جوړوني اسانه شكل هغه وخت منځته راځي چي د يوه ولس 
په منځ كي د كلتوري او سياسي هويت قوي احساس وجود ولري، او د ملت 

لل ب"  نېشنليزموحدت"دا پروسه د . تشكل تر دولت مخكي منځته راسي
 هغو ځايو څخه دئ چي لومړى ملتونه سره يو ځاي يوروپ يو ل. كېږي

د مثال په توګه، جرمنيان ډېر . سول او وروسته په دولتو كي مدغم سول
 كلونو كي جرمنى تاسيس كړي د يو ۱۸۷۰ او ۱۸۶۰مخكي له دې چي په 

په همدې ډول، د روم د امپراتورۍ تر . كلتوري ولس په حيث موجود وه
وسته، ايټاليا تر هغه وخته ټوټې ټوټې پاته سوه چي د ايټالوي زوال ور

كلتوري وحدت احساس او ورسره مل سياسي نهضت دوباره پكښي راپيدا 
. كي ايټاليا د يوه متحد مملكت په توګه رامنځته سوه۱۸۶۱سو او په كال 

همدارنګه، په جاپان كي هم نېشنليزم د جاپان د توكوګاوا شوګوني دوران 
 د فيوډالي اشرافو تفرقه پاي ته ورسوله او قدرت يي )۱۶۰۳-۱۸۶۷(

 .امپراتور ته ورانتقال كړ

  
  : دولت تر ملت او نېشنليزم وړاندييو ملتي

ځيني وختونه، لومړى دولت ايجاد سي او وروسته همدا دولت د 
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خلګو تر منځ او هم د خلګو او دولت تر منځ مشترك ملي هويت منځته 
يو .  دا پروسه ډېره مشكله دهstate-building د دولت جوړوني. راوړي

علت چي دولتونه بې له يوې ملي هستۍ څخه په وجود راځي هغه استعمار 
د مثال په توګه، اروپايي قدرتونو په مصنوعي ډول د بېالبېلو قبيلوي . دئ

او ايتنيكي سوابقو خلګ د خپلو افريقايي مستعمرو په سرحداتو كي 
كي، كله چي دا مستعمرې دولتونه سول اكثرو په راوروسته . شامل كړل

يي يو واحد او منسجم ملت نه درلود چي د استقالل د تر السه كولو پر 
 Burundi او بروندي Rwandaمثالً رواندا . وخت ملي وحدت پر بنا كړي

 Tutsiتوتسى  او Hutuدوه ګاونډي هيوادونه دي چي په هغو كي د هوتو 
كله چي دوى استقالل ته .  سوېكي واچولقبيلې په استعماري سرحدونو 

ورسېدل هماغه استعماري سرحدونه د دې دواړو هيوادو سرحدونه 
ستونزه په دې كي ده چي د دې ولسونو عمده سياسي هويت . وګرزېدل

دوى هماغسي هوتو او توتسي پاته سول، چي . رواندايي يا بروندايي نه سو
  .څو ځله خونړي تشدد ته سره ورسېدل

لكان، سوماليه، افغانستان او عراق كي تر مداخلې وروسته، د ملي په با  
هويت او باثباته دولت جوړولو ستونزو د امريكې د متحده اياالت، ملګري 

 . ملتونه او نور سيمه ييز سازمانونه را ايسار كړي او الر يي ځني وركه كړې ده

  
  : يو ملتي دولت يو ځاي منځته راځيملت، نېشنليزم او

 state او دولت جوړونه nation buildingخت، ملت جوړونه زيات و

building  يعني حتمي نه ده چي ملت به تر دولت [يو له بل سره تړلي نه وي
ځيني وخت دواړه يو ځاي ]. مخكي او يا دولت به تر ملت مخكي جوړېږي

دا تقريباً هغه جريان دئ چي د امريكي په متحده . تكامل سره كوي
او دولت ] ځان امريكايي بلل[د امريكاييت . ته راغىاياالتو كي منځ



83 

راپيل سوه او په داسي حال كي يي پرمختګ او كى  كلونو ۱۷۰۰مفكوره په 
انكشاف وكړ چي يو اوږد داخلي جنګ پر تېر سو، د مهاجرو سېل پر 

خبره دا ده . راروان دئ، او نژادي او ايتنيكي توپيرونه پكښي موجود دي
كي، چي امريكې خپله ازادي اعالن  ۱۷۷۶زم په كال چي امريكايي نېشنلي

كړه، نه دئ زېږېدلى، بلكي په يوه دولت كي د اوږدې زمانې ژوند كولو په 
  . جريان كي يي تكامل موندلى دئ

 

  :نېشنليزم په عمل كي
لپاره د مشترك هويت ] خودمختارۍ[د خپل ځان د اداره كولو 

ل ډېره په زړه پوري او ګاللۍ لرونكو خلګو له خوا د يو ملتي دولت جوړو
يقيناً چي نېشنليزم ګټي لرلي دي، مګر واقعيت دا دئ چي . مفكوره ده

د نېشنليزم د ګټي او تاوان په څېړلو كي . خپل ځانته تياره اړخ هم لري
لومړى او مهم ګام دا دئ چي په تيوري او عمل كي د نېشنليزم په توپير 

  . ځان پوه كړو
 

  : او واقعيتmyth د يو ملتي دولت تخيل
د يو ملتي دولت ايډيال او ارمان هم لكه نور ايډيولوژيك تصويرونه، 

دليل يې دا دئ چي د ملتونو او دولتونو . تر واقعيت زيات پر تخيل والړ دئ
ډېر دولتونه د نژادي پلوه . سرحدونه مطابقت نه سره كوي] قلمرو[مځكني 

او يا زياتو ملي سرحدونو كي وېشل سره متحد نه دي، او ډېر ملتونه بيا په يوه 
د ملتونو او دولتونو تر منځ دا ډول بې تناسبي هر وخت د تشنج او . سوي دي

د يو ) ۱(پنځه اساسي موډلونه موجود دي چي لومړى يې . تصادم مورينه وي
څلور نور يې په اصطالح بې تناسبه موډلونه . ملت، يو دولت ايډيال موډل دئ

يو ملت، نه ) ۴(يو ملت، څو دولتونه؛ ) ۳(ملتونه؛ يو دولت، څو ) ۲: (دي
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  .څو ملتونه، څو دولتونه) ۵(؛ ]يعني هغه ملت چي دولت ونه لري[دولت 
  

  :يو ملت، يو دولت
يوازي په سلو كي لس يي له جملې څخه ټولو هيوادونو د نړۍ د 

 زيات ۹۰ترايډيال يو ملتي دولت ته نژدې حالت لري چي په سلو كي 
 زيات ملت يي د ۹۰تروه ملت پوري تړلي وي او په سلو كي خلګ يي په ي

د امريكې متحده اياالت يو له دغه . دولت په سرحدونو كي دننه اوسېږي
 زيات امريكايان د امريكې په ۹۹په سلو كي تر . شان هيوادونو څخه دئ

متحده اياالتو كي اوسېږي، او كوم لوى ايتنيكي ګروپ چي استقالل يا 
د ځينو . لرينه ړي د امريكې په متحده اياالتو كي وجود خودمختاري غوا

بومي امريكايانو په منځ كي دا ډول يو احساس سته، مګر هغوى په مجموع 
بله خبره . كي د امريكې د متحده اياالتو د نفوس په سلو كي يو تشكيلوي

دا ده چي په امريكايانو كي ملي وياړ، وطن پرستۍ او د نېشنليزم نور 
  . ېرغښتلي دياحساسات ډ

 

  :څو ملتونهيو دولت، 
 multinational statesډېر زيات شمېر هيوادونه څو ملتي دولتونه 
 د حقيقت دا دئ چي. دي، چي څو ملتونه په يوه دولت كي سره راغونډ وي

دا . كثريت نه تشكيلوي املت واحد  دولتونو كي يو ۳۰ په سلو كي نړۍ
 ګروپونه  ىهيوادونو كي زياتره اقليتخبره بايد په پام كي ونيسو چي په دې 

د جالوالي لپاره هڅي نه كوي، مګر ځيني اقليتي ګروپونه جالوالي ته 
  .ميالن لري

كاناډا يو له هغو هيوادونو څخه دئ چي ملي وېش او تفرقه پكښي   
 ميليونه نفوس يوه څلورمه له نژادي پلوه ۳۲د كاناډا د . موجوده ده
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چي فرانسوي خپله مورنۍ او لومړۍ ) اډايانفرانسوي كان(فرانسويان دي 
 په واليت كي Quebecد دې ګروپ اكثريت خلګ د كيوبيك . ژبه بولي

اوسېږي چي د امريكې يو ايالت ته ورته دئ مګر په سياسي لحاظ يې 
 ۷،۲كيوبيك بالكل يو فرانسوى واليت دئ چي د . خودمختاري ډېره ده

  . پلوه فرانسويان دي يې له كلتوري۸۰مليونه نفوس په سلو كي 
له ډېرو فرانسوي كاناډايانو سره دا احساس پيدا سوى دئ چي د دوى   

. مميزه كلتور د كاناډا د مسلط انګرېزي كلتور له خوا سولول سوى دئ
داسي احساس هم پكښي راپيدا سوى دئ چي ګواكي له دوى سره په 

جه كي د دې ډول احساساتو په نتي. اقتصادي برخه كي هم تبعيض كېږي
منځته راغلي نېشنليزم د كيوبيك تجزيه غوښتونكى ګوند منځته راوړ 

كلونوكي يې د خودمختارۍ، او حتى استقالل، لپاره ۱۹۹۰  او۱۹۸۰چي په 
 كي له كاناډا څخه د كيوبيك د تجزيې په ۱۹۹۵په كال . هلي ځلي وكړې

ه باره كي ريفرنډم سر ته ورسېد چي په هغه كي كيوبيكانو د كاناډا څخ
 رايي مخالفي او په ۵۰،۶استقالل په ډېر ډنګر اكثريت رد كړ؛ په سلو كي 

موضوع يو څه ارامه غوندي سوه، مګر په . ايي موافقي وې ر۴۹،۴سلو كي 
لكه [ كال كي بيا هغه وخت توده سوه چي د كاناډا د عوامو په مجلس ۲۰۰۶

تنه كي د كيوبيك تجزيه طلبه وكيالنو غوښ] د افغانستان ولسي جرګه
د كاناډا . وكړه چي د كيوبيك د ملت تشكل دي په رسميت وپېژندل سي

صدراعظم سټيفن هارپر په دې ډول سوال او جواب باندي د عكس العمل 
كه كيوبيكيان غواړي چي د كاناډا په دننه كي يو : "ښودلو پر وخت وويل

ملت جوړ كړي، جواب يي مثبت دئ، او كه كيوبيكيان غواړي يو مستقل 
دا هم معلومه نه ده چي په راتلونكي ". تشكيل كړي، جواب منفي دئملت 

  .كي به څه پېښه سي
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  :يو ملت، څو دولتونه
د ملت او دولت تر منځ دا ډول غيرمتجانس حالت هغه وخت منځته 

سرحدونو كي سره غزېدلى ه راځي چي يو ملت د دوو يا زياتو دولتونو پ
ك ملت لري، ټكرونه او د هغو دولتونو تر منځ چي مشتر. پروت وي

  .تصادمات معمولي كار دئ
د څو دولتي ملت يو موډل هغه دئ چي يو ملت په دوو يا زياتو   

د ساړه جنګ په دوران كي يو شمېر داسي حالتونه . دولتونو كي مسلط وي
منځته راغلل، چي شمالي او جنوبي وييټنام، شمالي او جنوبي كوريا، شرقي 

يو واحد ملت چي . و جنوبي يمن يي مثالونه دي اياو غربي جرمني او شمال
په دوو دولتونو كي مسلط وي تل دا غوښتنه لري چي دواړه دولتونه سره يو 

په ويټنام، كوريا او يمن كي د وحدت پر سر تصادمات هم پېښ . ځاي سي
  .نن ورځ يوازي كوريا د دغه ډول تقسيم د نمونې په شكل پاته ده. سوي دي

ل موډل هغه دئ چي يو ملت په يوه يا زياتو دولتو د څو دولتي ملت ب  
 مليونه البانويان ۵،۷. كي اكثريت او په يوه يا زياتو دولتو كي اقليت وي

Albanians۳،۶د دوى .  د دا ډول څو دولتي ملت ډېر ښه مثال كېداي سي 
 ۹۵مليونه په البانيا كي اوسي، چي د هغه ځاي د نفوس په سلو كي 

 ۹۰دنفوس په سلو كي  Kosovoنه البانويان د كوسوو  مليو۱،۶. تشكيلوي
 كي د كوسوو ۱۹۹۷جګړه هغه وخت رامنځته سول چي په كال . جوړوي

د ظالمانه انتقامي   Serbsد سربيانو. البانويانو خودمختاري اعالن كړه
كي، د متحده اياالتو په مشرۍ ناټو ۱۹۹۹كمپاين له امله باالخره، په كال 

NATO پر سربستان ي مجبوره سوه چSerbiaد ي باندي هوايي حمله وكړ ،
همدا . ناټو امنيتي قواوي كوسوو ته ورننوتلې او تر اوسه همالته پاته دي

 كي، د كوسوو او  Macedoniaنور البانويان په مقدونيه  ۵۰۰۰۰۰  رنګه، 
البانيا په سرحدي سيمو كي پراته دي چي د هغه ځاى د نفوس په سلو كي 
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 كي د دې البانويانو او مقدونيې د ۲۰۰۱ او ۲۰۰۰ه كال پ.  تشكيلوي۲۵
  .حكومت تر منځ شخړو بيا هم د ناټو مداخله ضروري كړه

داسي څو دولتي ملتونه هم سته چي د ملت اكثريت په مربوطه دولت   
له جملې څخه يوازي ) اذريان( مليونو اذربايجانيانو ۲۶د. كي نه اوسېږي

لوېديځ ساحل  چي د كسپين د بحيرې په  په اذربايجان كي،۲۸په سلو كي 
 اذربايجانيان په ايران او پاته ۶۶تقريباً په سلو كي . كي پروت دئ، اوسېږي

 د  همد دوى تر منځ. برخه يي په ګرجستان، روسيه او تركيه كي اوسېږي
  .تاريخ په اوږدو كي شخړي رامنځته سوي دي

 

  :بې دولته ملت
دا . د ملت او دولت تر منځ موډل دئ stateless nationبې دولته ملت    

هغه وخت پېښېږي چي يو ملت په يوه يا زياتو دولتو كي اقليت وي او د 
دوه دا . خپل ځان دولت نه لري مګر غواړي چي خپل د ځان دولت ولري

ډول بې دولته ملتونه چي په دې وروستيو وختوكي زيات په خبرو كي 
  . ديPalestinians او فلسطينيان Kurdsراوزي، كردان 

 

  :ه، څو دولتهڅو ملت
ليري دئ، دا دئ چي ډېر بل موډل چي د ايډال يو ملتي دولت څخه 

دا پرله پېچلى . يو شمېر دولتونه او يو شمېر ملتونه يو پر بل سره رااوړي
شكل عام دئ او د افغانستان او شاوخوا همسايه هيوادونو په مثال سره يې 

  . تشريح كوالى سو
 هغه راچاپېر هيوادونه، او په هغوي كي ميشته ايتنيكي افغانستان، پر 

ګروپونه د يو بې ثباته مخلوط بيان دئ چي په هغه كي د ملتونواو دولتونو 
افغانستان په قانوني لحاظ د يو دولت په . يو پر بل سره رااوړيونه سرحد

پر څوكه  failed stateحيث وجود لري، مګر د يو ډېوالي او ناكامه دولت 
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يعني چي هر ګړى يې د راچپه كېدو او د يو دولت په حيث يې د . [ دئوالړ
دا هيواد پر دومره زياتو ټوټوسره وېشل سوى  ].له منځه تللوامكان سته

دئ چي د يوه متحد سياسي يا ملي هستۍ په توګه يې شته والى په شك 
كه څه هم چي د يرغلګرو په مقابل كي د لنډ وخت لپاره وحدت . كي دئ
اغلى دئ، او يا هم ځيني وختونه غښتلو حكمرانانو سره متحد پكښي ر

كړى دئ، مګر د هيواد د ډېرو خلګو لپاره بيا هم افغان والى اساسي سياسي 
د ايتنيكي . هويت نه دئ؛ بلكي د دوى لپاره ايتنيكي هويت اساسي دئ

، تاجيګ )٪۴۲(ګروپو په حساب په افغانستان كي پښتانه د نفوس 
 .  تشكيلوي٪۱۳او نور واړه ګروپونه ) ٪۹(، ازبك )٪۹(، هزاره )۲۷٪(

كه د افغانستان شاوخوا همسايه هيوادونو ته نظر واچوو نو خبره نوره   
 ميليونه په ۱۸ ميليونه پښتانه په افغانستان او ۱۰. هم پرله پېچلې كېږي
په مجموع كي دا بې دولته پښتون ملت د خپل . پاكستان كي اوسېږي

د افغانستان په شمال . ، د جوړولو څه ارمانونه هم لريدولت، پښتونستان
كي بيا تاجيكان، اوزبكان او يو لږ شمېر تركمنان پراته دي چي په 
تاجيكستان، اوزبكستان او تركمنستان كي د خپلو ايتنيكي وروڼو سره 

نور بيا هزاره ګان دي چي ځانونه د چنګېزخان او منګول . تړلي دي
Mongol دا . ، دوى هم د يو مستقل هزارستان خوبونه وينينژاد بقايا بولي

  .  ژبو او لهجو خبري كوي۳۴ګروپونه په 
 كال د امريكې د متحده اياالتو لپاره دا ۲۰۰۱همدا علت دئ چي په   

اسانه وه چي افغانستان اشغال او د طالبانو رژيم نسكوره كړي، مګر د يو 
اصلي پرابلم، د . ه دئموفق او متحد افغاني دولت جوړول څه اسانه كار ن

يو عملي دولت نسته، او ] په افغانستان كي"[يوه كارپوه په قول، دا دئ چي 
 د ويني شراكت او په افغانستان كي... د ملت والي احساس وجود نه لري

  ". خپلوي ډېر اهميت لري
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  :د نېشنليزم مثبت او منفي اړخونه
و مايوسۍ هم نېشنليزم يو مثبت قوت دئ، مګر نړۍ ته يې خرابۍ ا

د ملګروملتونو په عمومي اسمبله كي د كاتوليكانو پخواني . راوړي دي
د دوه ډوله نېشنليزم په باب خبري  Pope John Paulمشر پاپ جان پال 

او ... له خپل وطن سره د ميني "يو مثبت نېشنليزم دئ چي پاپ . كړي دي
بل منفي . ى دئپه توګه تعريف كړ" نورو كلتورونو او ملتونو ته د احترام

نېشنليزم دئ چي د نېشنليزم يو كرغېړن شكل دئ چي خلګو ته د نورو 
كلتورونو او ملتونو په مقابل كي بې احترامي ورزده كوي او د خپل ملت 

  ".نېكمرغي د نورو ملتونو د بدمرغۍ په بيه غواړي
  

  :مثبت نېشنليزم
او تاريخي ډېر پوهان پر دې خبره اتفاق سره لري چي په خپل فلسفي     

اوس هم ځيني ګټور اړخونه او ډېر . تخليق كي، نېشنليزم يو مثبت قوت وو
 . پلويان لري

  
 :نېشنليزم ډيموكراسي پر مخ بيايي

په اوسنۍ نړۍكي نېشنليزم يو هغه عمده نظم "د يوه محقق په نظر،    
دليل يي دا دئ چي ". دئ چي ډيموكراټيك شعور ځان پكښي څرګندوي

كوره پر مخ بيايي چي سياسي قدرت په ولس كي پروت نېشنليزم دا مف
. دئ او حكومت د دې قدرت څخه يوازي د ولس په نماينده ګي كار اخلي

 وو ټولي نړۍ  همډيموكراټيك نېشنليزم چي د امريكې د انقالب محرك
د نړۍ د . ته، په تېره بيا تر دوهمي عمومي جګړې وروسته پراخ سوى دئ

 ۲۰۰۵وو، په كال ٪۲۸ كي۱۹۵۰ب چي په كال ډيموكراټيكو هيوادو تناس
  . ته زيات سو٪۴۶كي 



90 

 :نېشنليزم د امپرياليزم مخه نيسي

 مجارستان، -د تېرو سلو كالو په جريان كي، نېشنليزم د اطريش     
عثماني تركيې او روسيې د امپراتوريو په له منځه وړلو كي عمده رول 

 استعماري امپراتوريو كمبله همدارنګه نېشنليزم تقريباً د ټولو. لوبولى دئ
ورټوله كړه، چي د اروپايي هيوادو او د امريكې د متحده اياالتو په كنټرول 

 په دې East Timorد دې مستعمراتو په ډله كي شرقي تيمور. كي وه
شرقي تيمور د مړژواندي پرتګالي . اواخرو كي استقالل تر السه كړ

كي استقالل  ۱۹۷۵كال امپراتورۍ وروستۍ بقايا وه چي خلګو يې په 
ازادي ال زېږېدلې نه وه چي اندونيزيا شرقي تيمور په ځان پوري . اعالن كړ
د شرقي تيمور د خلګو لپاره اندونيزيايي باداران هم د پرتګالي . ملحق كړ

 لپاره  self-determinationمختارۍد خود. بادارانو په شان د منلو وړ نه وه
المللي فشارونو باالخره اندونيزيا مجبوره د دوى دوامداره مبارزې او بين 

د شرقي تيمور .  يوه ريفرندم ته غاړه كښېږدي كي۱۹۹۸ كړه چي په كال
د اندونيزيا نظاميانو .  خلګو د استقالل په ګټه رايي وركړې۷۹په سلو كي 

هڅه وكړه چي د جنايتكارانو د يوې ډلي پر الس شرقي تيمور كنټرول 
قي تيمور په زرهاوو خلګ ووژل، څو باالخره د دې جنايتكارانو د شر. كړي

استراليا او ملګرو ملتونو د نظامي مداخلې په نتيجه كي امنيت په وجود 
د شرقي تيمور لپاره لومړى يوه   United Nationsملګرو ملتونو. راغى

 كي د حكومت ۲۰۰۲انتقالي اداره منځته راوړه، او وروسته يې په كال 
  .رقي تيمور ته وروسپارلېواګي يو كامالً مستقل ش

  
  :م اقتصادي پرمختګ ته الره خالصوينېشنليز

مستعمرې او د دولتو په دننه كي اقليتي ملتونه اكثر وخت له 
په افريقا كي او هم د نړۍ په نورو برخو . اقتصادي پلوه استعمار سوي دي
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كي ډېر هيوادونه تر اوسه هم له استعماري ميراث څخه د ځان خالصولو 
استعماري قدرتونو د مستعمرو منابع د خپلو .  سختي هلي ځلي كويلپاره

ګټو لپاره ځني وړي دي او د دوى د اقتصادي زېربنا لپاره يې ډېر لږ څه سر 
دا كار د شوروي اتحاد په شان څو نژادي امپراتوريو كي، . ته رسولي دي

چي په تيوريكي لحاظ يو الس او متحد ګڼل كېدل، هم سر ته رسېدلى 
اذربايجان، قزاقستان، (  د پخواني شوروي اتحاد شپږ جمهوريتونه .دئ

چي كله د ) قيرغيزستان، تاجيكستان، تركمنستان، او اوزبكستان
همدا اوس هم د . شوروي تر كنټرول الندي وه، له نظره لوېدلي وه/ روسيې

د روسيې ) GDPيعني(دوى د سړي پر سر متوسط ناخالص داخلي توليد 
كيلوي، او د كوچنيانو د مړيني اندازه د روسيې څلورچنده يو پر دريمه تش

ښكاره خبره ده چي دا نوي هيوادونه به د ډېرو كلونو لپاره د اقتصادي . ده
ستونزو سره الس و ګرېوان وي، مګر د دوى له نظره، لږ تر لږه به د دوى 

  . هڅي د خپلو هيوادو هوسايني او نېكمرغۍ ته متوجه وي
  

  :منفي نېشنليزم
د نېشنليزم .  خپلو ټولو ښېګڼو سره، نېشنليزم تاريك اړخ هم لريد

د تعريف له مخي، . بدمخي د ملتونو تر مينځ له روابطو څخه راپيل كېږي
نېشنليزم د نورو هغو مشابه خلګو سره، چي يو ملت جوړوي، د خپلوۍ يو 

له نورو څخه د ځانو بېلول په اصل كي كوم بد شى نه دئ، . احساس دئ
 په ښه بللو سره د منفي نېشنليزم په we-group ګروپ -ا كار د موږ مګر د

 ګروپ -څرنګه چي موږ د خپل ځان هويت په موږ . الر كي لومړى ګام دئ
.  ګروپ څخه د ځان بېلولو خوا ته ميالن لرو-سره څرګندوو، نو د دوى 

كله چي موږ ځانونه له نورو څخه بېل وګڼو، نو الندي منفي تمايالت راته 
  : پيدا كېږي
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، exclusionismله نورو سره د مرستي كولو بې عالقه ګي، د نورو ردول 
 او له بېګانه وو څخه بېره  exeptionalismبلل] استثنايي[ځان بې سارى 

xenophobia داخلي ظلم او خارجي تعرض ،.  
  

  :رو سره د مرستي كولو بې عالقه ګيله نو
س د نورو په وړاندي زموږ د زموږ د توپير او جالوالي نېشنلستي احسا

ډېر خلګ نه يوازي دا چي د خپل ګروپ په . مسئوليت احساس محدودوي
دننه كي له نورو سره مرسته كول غواړي، بلكي، د عامه اجتماعي خدماتو د 

مګر په بين . بودجې له الري، له نورو سره مرسته كول خپل مسئوليت ګڼي
د نورو هيوادو .  كويالمللي سويه ډېر لږ خلګ د مسئوليت احساس

وحشتناكي پېښي زموږ ډېره لږ توجه ځانته جلبوي، مګر كه دا ډول 
حوادث زموږ په وطن كي پېښ سي نو بيا موږ ډېر جدي عكس العمل 

په سيمه كي،  Sub-Saharan Africaد افريقا د لويي صحرا .  ښكاره كوو
قايسه  كلنۍ پوري ژوند كوي، چي په م۵۵ خلګ تر ۴۱يوازي په سلو كي 

د افريقا په . كلنۍ پوري ژوند كوي ۵۵ امريكايان تر ۸۰يي په سلو كي 
لويه صحرا كي د كوچنيانو د مړيني چانس يو كلنۍ ته تر رسېدلو مخكي 

  .  واره زيات دئ۱۵له امريكې سره په مقايسه 
 او يكه چېري دا تراژيدي په امريكا كي پېښه واى، ډېر زيات مال  

مګر، د امريكې .  منځه وړلو لپاره په كار لوېدلي واىبشري منابع به يې د له
د حكومت غبرګون د افريقا د لويي صحرا د دې انساني تراژيدۍ په 

 بليونه ډالره اقتصادي او بشري مرستي پوري محدود ۴وړاندي يوازي په 
 ډالره ۵دا مقدار پيسې د افريقا د لويي صحرا د نفر پر سر يوازي . دئ

آيا دا پيسې كفايت .  ډالره وركوي۱۳ي ګواكي يوازي كېږي او هر امريكاي
يوې احصايې ښودلې ده . كوي؟ ډېر امريكايان فكر كوي چي كافي دي
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 امريكايان فكركوي چي د دوى هيواد بيخي زياتي ۶۴چي په سلو كي 
 امريكايان فكر كوي ۸يوازي په سلو كي . پر خارجي مرستو لګويپيسې 

يو علت يې دا . پر خارجي مرستو لګويچي د دوى هيواد بيخي لږ پيسې 
دئ چي، د همدې احصايې له مخي، په اوسط ډول امريكايان فكر كوي چي 

واقعيت .  پر خارجي مرستو لګېږي۳۱د دوى د فډرالي بودجې په سلو كي 
دا دئ چي د امريكې  ټولي خارجي مرستي د فډرالي بودجي يوازي په سلو 

 چي امريكايان خير غوښتونكي د دې معنى دا نه ده. كي يو تشكيلوي
بلكي معنى يې دا ده چي امريكايان، د نوري نړۍ د خلګو په . خلګ نه دي

شان، تر نورو هيوادو د خپل هيواد د خلګو په وړاندي د زيات مسئوليت 
  . احساس كوي

  
  :د نورو ردول

هر كال، په ميليونو خلګ د سياسي خشونت، فقر او نورو مجبوريتونو 
مهاجرين اوس يو جهاني پرابلم ګرزېدلى . ورونه پرېږديله امله خپل ك

نظر تقريباً )  دوى-موږ (د مهاجرينو په مقابل كي د نېشنليزم د . دئ
 هيوادو كي د خلګو د يوې سروې ۴۰په . نړيوال مقاومت منځته راوړى دئ
 خلګو غوښتل چي د دوى هيواد ته د ۷۶له مخي، په اوسط ډول په سلو كي 

د امريكايانو يو . تګ محدوديتونه نور هم پسي زيات سيمهاجرينو پر را
دا ډول احساس لري، په داسي ) ٪۶۹(او د كاناډايانو ) ٪۸۱(لوى اكثريت 

دوه . حال كي چي د دې هيوادو اكثريت خلګ په خپله مهاجرين دي
) ٪۴۳(هيوادونه چي پر مهاجرينو د لږمحدوديت غوښتونكي دي، جاپان 

مګر خبره دا ده چي دوى همدا اوس د . دي) ٪۳۷(او جنوبي كوريا 
  . مهاجرينو ډېر سخت قوانين او په نتيجه كي ډېر لږ مهاجرين لري
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  ):بېګانه هراسي(ځان بې ساري بلل او له پرديو څخه بېره 
خپل ملت ته ارږښت وركول د نېشنليزم مثبت اړخ دئ، مګر تر نورو       

ه او كركه هم منځته د ځان لوړ بللو احساس او حتى له نورو څخه بېر
د نورو ملتونو څخه د بېري او كركي  xenophobiaبېګانه هراسي . راوړي

 چي خپل ملت تر نورو  exceptionalismځان بې ساري بلل . احساس دئ
 ۴۳د . ملتو ښه بللوعقيده ده، لږ څه زهرجنه ده مګر بيا هم دردونكې ده

دو كي اكثريت  هيوا۳۹هيوادو يوې نړيوالي سروې ښودلې ده چي په 
زموږ خلګ "له دې څرګندوني سره چي " تر ډېره حده"يا " بالكل"خلګ 

په . موافق وه" بې عيبه او مكمل نه دي، مګر زموږ كلتور تر نورو عالي دئ
په دې .  سروې سوو خلګو دا ډول فكر كاوه۶۸مجموع كي په سلو كي 

 عامه ذهنيت سروې كي هينديانو تر ټولو زيات ځانونه بې ساري بللي او، د
  . په خالف، لږو فرانسويانو ځانونه بې ساري بللي دي

  
  :كلتوري تبعيض او ظلم

په هغو دولتونو كي چي يو مسلط ايتنيكي ګروپ او يو يا زيات 
اقليتي ګروپونه وجود ولري، مسلط ګروپ تقريباً هر وخت د سياسي، 

 كي، ځيني په ډېر افراطي حالت. اقتصادي او اجتماعي امتيازاتو خاوند وي
وختونه مسلط ګروپونه پر اقليتي ګروپونو ظلم كوي او حتى د نسل د له 

د كي  Kosovo او كوسوو Bosniaپه بوسنيا . منځه وړلو لپاره يې هڅي كوي
 له خوا د توتسي Hutusسربيانو د نژادي لېونتوب، په رواندا كي د هوتو 

Tutsis كي د عربو  قتل عامونه، او په دې نژدې وختو كي په سوډان
مسلمانانو له خوا د عيسوي تورپوستانو او مسلمانو تورپوستانو ډله ييزي 

تر ټولو وحشتناك مثال د نازي جرمني دئ چي . وژني يې مثالونه دي
 كي جرمن Mein Kampfاډولف هټلر په خپل مشهور كتاب مين كمپف 
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قابل كي په م. او د انساني تكامل مظهر بللى دئ" ارين نژاد" نژاد يو خالص 
يعنى لږ  [يې بيا روسان او نور سالويك خلګ يې پر څنډه والړ انسانان

.  چي د مريانو په توګه بايد كار ځني واخيستل سي دي بللي]انسانان
وه چي د لېونيانو او " غيرانسانان"د ده په نظر  Gypsiesيهوديان او جتان 

  .  خلګو سره بايد محوه سيhomosexualsهمجنس بازه 
  

  تاريخودمخ
Self-Determination        

 

يوه بله خال چي د نېشنليزم په ايډيال او واقعيت كي رامنځته سوې 
خودمختاري په خپله هم مثبت او منفي . ده هغه د خودمختارۍ موضوع ده

  .اړخونه لري
  

 :د خود مختارۍ مثبت اړخونه

د ډېرملتي . ډېرو كتونكو د خودمختارۍ پر نسيپ ستايلى دئ
 ريښې د دوى د خودمختارۍ لپاره په غوښتنه او nation-statesدولتونو 

د مثال په توګه، د امريكې د ازادۍ اعالميه . مبارزه كي پرتې دي
Declaration of Independence  له برتانيې څخه د خودمختارۍ په اعالم

  . سره پيل كېږي
د نېشنليزم پر . د خودمختارۍ د مالتړ لپاره ډېر داليل وجود لري  

ېره، چي مخكي يې بيان وسو، خودمختاري له ايتنيكي ستم څخه ګټو سرب
كه چېري ټولو ايتنيكي . ډېرو راوالړو سوو ظلمونو ته خاتمه وركوي

ګروپونو اجازه درلوداى چي په سوله ييز ډول استقالل السته راوړي او يا 
يې هم كوالى سواى چي له خپلو ايتنيكي وروڼو سره يو ځاى سي، نو به د 

چيچنيا، كوسوو، شرقي تيمور، رواندا، سوډان تراژيدي ګاني او په بوسنيا، 
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  . ويرجني پېښي منځته نه واى راغلييهمدې شان نور
  

  :د خودمختارۍ په هكله اندېښنې
. د خودمختارۍ پرنسيب په عمل كي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دئ

. ود لري دا ده چي په نړۍ كي په زرهاوو ايتنيكي ګروپونه وج يېلويه ستونزه
له هر ايتنيكي ګروپ سره بالقوه دا امكان سته چي ملي شعور پكښي راپيدا 

كه د خودمختارۍ . سي او د استقالل يا خودمختارۍ لپاره هڅي پيل كړي
پرنسيب ومنل سي او هر ايتنيكي ګروپ خپل ځانته يو مستقل دولت ولرالى 

   سي نو به نړۍ د دې دومره زياتو دولتو سره څه حالت ولري؟
ډېر . د خودمختارۍ يوه ستونزه د سره جاروتلي ګروپونو بېلول دي  

 يې  Bosniaبوسنيا . ملتونه په ډېرو ځايونو كي يو له بله سره جاروتلي دي
په يوه  Serbsاو سربيان  Croatsيو مثال دئ؛ د بوسنيا مسلمانان، كروټيان 

ي دوى هر كه چېر. ښار، يوه جاده او يوه بلډينګ كي يو ځاى سره اوسېدل
يو ځانته استقالل اعالن كړي نو څوك څرنګه كوالى سي دا ګروپونه سره 

  بېل او قلمرو ورته وټاكي؟ 
د خودمختارۍ بل پرابلم دا دئ چي اوسني دولتونه له كاناډا   

او هسپانيې ) سكاټلنډ او ويلس(څخه رانيولې بيا تر برتانيې ) كيوبيك(
امريكايان هم بايد په دې . يپوري بايد منحل س) باسك او كاتالونيا(

ځكه چي دوى له ډېر پخوا څخه د خودمختارۍ د . پرابلم كي چرت ووهي
حق پلوي كړې ده نو د امريكې په متحده اياالتو كي دننه به د 
خودمختارۍ پرنسيپ څرنګه عملي كېږي؟ كه چيري، د مثال په توګه، د 

 د پرنسيپ له  د خوداراديتnative Hawaiiansهاوايي اصلي اوسېدونكي 
مخي وغواړي چي ځانته مستقل دولت جوړ كړي، آيا ټول امريكايان يې 

  بايد مالتړ وكړي؟
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په نوروځايوكي بيا د ايتنيكي پلوه متجانس دولت جوړول هم خپل   
په افغانستان كي د بېالبېلو ايتنيكي ګروپونو څخه د . ځانته ستونزي لري

چي [كي د دې ګروپونو سيمو   جوړول په ډېروnation-stateيو ملتي دولت 
له بلي خوا، تاجيكان او . سره بېلول غواړي] يو په بل كي سره جاروتلي دي

. ازبكان به ښايي وغواړي چي د تاجكستان او ازبكستان سره يو ځاى سي
او همدارنګه، د پښتنو لپاره د پښتونستان په جوړولو كي بايد د پاكستان، 

  . ومښلول سياو افغانستان ټوټې سره) ؟(ايران 
د خودمختارۍ بله ستونزه دا ده چي د داسي مستقلو هېوادونو شمېر 
مخ پر زياتېدو دئ چي په خپله د خپل پايښت لپاره ډېره لږ توانمندي 

دولتونو منځته راتلو ته، چي ] ډېر واړه[آيا معقوله ده چي د ميكرو . لري
 وركړه سي؟ ډېر لږ نفوس، كوچنى قلمرو، او محدود اقتصاد ولري، اجازه

 او سان Monaco، موناكو  Andorra ځيني دا ډول دولتونه، لكه اندوررا
مګر د كلونياليزم تر .  له ډېر پخوا راهيسي وجود لريSan Marinoمارينو

د . بې اعتباره كېدلو وروسته د ميكرو دولتونو شمېر مخ پر زياتېدو دئ
مګر . سي په تفصيل سره وڅيړل وروستهميكرو دولتونو ستونزي به 

 د امريكې د الس ۳۳دومره بايد ووايو چي، د نړۍ د هيوادونو په سلو كي 
دا ډول هيوادونه زيات وخت د خپل ځان . انجلس تر ايالت لږ نفوس لري

دا . دفاع نه سي كوالى او له اقتصادي پلوه د ځان تكيه كولو توان نه لري
ړۍ د اوږو بار وي، او ډول هيوادونه به له يوې خوا له اقتصادي پلوه د نوري ن

له بلي خوا د دې امكان وجود لري چي د قدرت خال په وجود راوړي او بې 
  .ثباته هيوادونه ځني جوړ سي

كه د خودمختارۍ او د دولتونو د تجزيې اوسنى حالت دوام وكړي، 
بين المللي ثبات . پر سيمه ييز او حتى نړيوال ثبات باندي اثر ښندالى سي

 ميكرو دولتونو يو بل تهديد د امريكې د متحده ته د خودمختارۍ او
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د نورو .  كي د عراق له يرغل سره منځته راغى۲۰۰۳اياالتو له خوا په كال 
پايلو تر څنګ، د صدام حسين راچپه كېدلو د عراق د تجزيې چانس زيات 

. عراق اوس د شيعه، سني او كردي مسلمانانو تر منځ وېشل سوى دئ. كړ
ول، د كردانو نهايي هدف د يوه مستقل كردستان لكه مخكي چي وويل س

د كردانو و دې هدف ته د رسېدلو هڅي به يقيناً د عراق . منځته راوړل دي
همدا رنګه، عراق به ښايي له تركيې . له شديد مقاومت سره مخامخ سي

سره، چي هلته هم  په كردي سيمو كي د كردستان جوړولو هلي ځلي رواني 
اق د تجزيې بله مسئله دا ده چي ښايي د ختيځ د عر. دي، الس يو كړي

پر دې سربېره، يو . عراق شيعه ګان د شيعه ايران پر خوا ورولغړي
كمزورى عراق به نور د دې توان ونه لري چي د ايران او سعودي عربستان 

د . تر منځ، چي دواړه تېل لرونكي غني هيوادونه دي، يو مؤثر حايل وګرزي
وسته امريكې او نورو خارجي قواوو د عراق د صدام تر راچپه كېدلو ور

تجزيه كېدلو مخه نيولې ده؛ مګر كله چي دوى له عراقه ووزي، لكه چي 
ښكاري ډېر ژر به ووزي، نو د يوه رښتيني او متحد عراق راتلونكې تاريكه 

  .ښكاري
د موجودو هيوادونو لپاره د نوي هيوادونو د په رسميت پېژندلو موضوع 

كله چي نوي هيوادونه منځته راځي، نو موجوده . مهمه دهډېره پېچلې او 
هيوادونه، له ملګرو ملتونو سره د دوى د تعهداتو له امله، مجبور دي چي پر 

نوي غريب . دوى باندي د خارجي تعرض پر وخت د دوى دفاع وكړي
هيوادونه د اقتصادي مرستو اوسني سازمانونه، چي همدا اوس هم كافي منابع 

بله خبره دا ده چي د نوو بېلتون غوښتونكو .  هم سره كښېكاږينه لري، نور
  . نهضتونو په رسميت پېژندنه نور تجزيه غوښتونكي نهضتونه تشويقوي

څرنګه چي ډېر ايتنيكي ګروپونه د خودمختارۍ لپاره تالښ كوي نو 
دا سوال راپيداكېږي چي آيا دوى بايد حمايه سي او كه  يې مخه ونيول 
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ېږي نو كوم ايتنيك ګروپ بايد حمايه سي او ولي بايد كه حمايه ك. سي
كه يې مخه نيول كېږي نو هم دا سوال راپيدا كېږي چي ولي . حمايه سي

دا ښكاره خبره ده چي په دې اوسنۍ پرله پېچلې نړۍ . بايد حمايه نه سي
  .كي د خودمختارۍ د پرنسيپ عملي كول ډېر مشكل كار دئ

  
  نېشنليزم اود هغه راتلونكې

 

ا د. لګ هر وخت خپل هويت په يوه يا بل ګروپ كي څرګندويخ
مګر . ګروپ كېداى سي چي كورنۍ، قوم، مذهب او يا كوم بل شى وي

نېشنليزم چي د سياسي هويت يو مشخص شكل دئ او د مشترك هويت 
. خلګ، د دوى قلمرو او حكومت سره مښلوي د اوسني وخت شى دئ

ني عصر ته رسوي، مګر پر دې ځيني پوهان د نېشنليزم ريښې ډېر لرغو
خبره پوره اتفاق موجود دئ چي نېشنليزم د يوې مهمي سياسي مفكورې 

 كالو راهيسي وجود لري او د يو عمده سياسي ۵۰۰په توګه يوازي له تقريباً 
هويت د منبع په توګه تر نونسمي او شلمي پېړۍ پوري ال خپل اوج ته نه وو 

  . رسېدلى
 څرنګه وي؟ څرنګه چي نېشنليزم هر وخت د نېشنليزم راتلونكې به  

كېداى سي چي زموږ د يو عمده . موجود نه وو، نو نه بدلېدونكى هم نه دئ
د دې . سياسي هويت په توګه كمزورى او حتى ښايي له منځه والړ سي

امكان په نظر كي نيولو سره، موږ بايد دا پوښتنه ارزيابي كړو چي ايا د 
او يا له منځه تلل به مثبت ] اره موجوديتيعني دوامد[نېشنليزم سرسختي 

  . كه منفي كار وي
  

  :د نېشنليزم د له منځه تلو اټكل
دوهمي عمومي جګړې د نېشنليزم په باب د ډېرو خلګو فكر ته تغير 
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دوى د جنګ او د جنګ د وخت د وحشتونو مالمتيا پر فاشيزم او . وركړ
 كالو په دوران ۳۰د كتونكي په دې عقيده وه چي . متعرض نېشنليزم اچوله

كي د دوو عمومي جګړو پېښېدلو دا وښودله چي پر ملي خصومت او 
ضديت باندي والړ دولتي سيسټم نه يوازي دا چي تر وخت تېر دئ بلكي 

د عمومي تباهۍ د وسلو منځته راتللو بيا دا خطر نورهم . خطرناكه هم دئ
 سره د هيوادو  كي د ملګرو ملتونو په منځته راتلو۱۹۴۵په كال . جدي كړ

تر منځ د رقابتي نېشنليزم پر ځاى د تعاوني ګلوباليزم د انكشاف افكار را 
 .پيدا سول

له دې ډول افكارو سره ډېرو پوهانو د نېشنليزم او ملي دولت د له   
 مګر داسي . منځه تللواو يا لږ تر لږه د تدريجي زوال پېش بينۍ وكړې

قوت په توګه نور هم زور څه پېښ نه سول او نېشنليزم د يو جهاني 
  .واخيستى

  
  :د نېشنليزم سرسخته پايښت

د دوهمي عمومي . د نېشنليزم په دوامداره قوت كي شك نسته
جګړې راهيسي هغه دولتونه چي پر ملي خودمختارۍ باندي د ټينګار 

د نېشنليزم د زيات . كولو له الري منځته راغلي دي درې چنده سوي دي
ه افريقا، اسيا او نورو سيمو كي امپرياليستي پرمختګ عمده محركه قوه پ

په دې وروستنيو كلونو كي نيشنليزم . ضد ازادي غوښتونكي نهضتونه وه
د لوېديځ او ختيځ جرمني له . په اروپا كي هم دوباره ځان را  ښكاره كړ

هغه دولتونه چي له پخوا څخه موجود وه سره . اتحاد څخه جرمنى جوړ سو
ې څخه د چك او سلواك په نوم دوه هيوادونه د چكسلواك. تجزيه سول

بل دا چي، د روسيې او .  هيوادو تجزيه سوه۷جوړ سول او يوګوسالويا پر 
په وروسته كي د شوروي د څو نژادي امپراتوري د سره پاشل كېدلو څخه 
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 كال راهيسي، د شرقي تيمور، ۱۹۸۹د .  نوي هيوادونه منځته راغلل۱۵
و څخه ماسېوا، ټول ازادۍ ته رسېدلي هيوادونه په ايريتيريا، ناميبيا او پاال

همدارنګه، په برتانيه كي د ). FRS. (شرقي اروپا يا روسيې پوري اړه لري
سكاټيانو، ايرشيانو او وېلشيانو تر منځ هم ځيني نېشنليستي غوښتني را 
پيداسوي دي؛ په هسپانيه كي باسكيان او كاتالن، او د يوروپ په نورو 

  .ا ډول ګونګوسې وجود لريسيمو كي هم د
يو نظر دا دئ چي نېشنليزم به د سياسي هويت په توګه تر ډېره وخته   

دوام ومومي او موږ به په سياسي، عملي او تيوريكي لحاظ په ملت پوري 
  .تړلي يو
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  م فصلپنځ
  

  ګلوباليزم
Globalism 

  

په  ي اوته اشنا كېږ بلي موږ ګلوباليزم مفهوم ورځ تر كه څه هم چي د
هم نوى  بيا  دئ، مګرىكي په پراخه پيمانه منل سو لسيزو دې وروستيو
 په .ګلوباليزم مفكوره لرغوني ريښې لري په حقيقت كي د. مفهوم نه دئ
 ته Stoicismرواقيونو سرچينه و كي د ګلوباليستي افكارو غربي كلتور

د څخه بيا  قبل الميال۳۰۰ روم كي د فلسفه په لرغوني يونان او دا. رسېږي
ځانونه دبشريت جزء باله،  رواقيونو.  بعدالميالد پوري وده كړې وه۲۰۰تر 
  . بل واړه سياسي ګروپ غړي يوه يا نه د

 بوديزم او رواقيونو ته ورته نوري لرغوني غيرغربي عنعنوي فلسفې د  
مثال په  د.  فلسفه دهConfucianismكانفيوشنيزم  د هندويزم مذهبونه او

 كاوه چي موږ ا ګواتاما چي په بودا سره شهرت لري، ټينګارتوګه، سيدارت
  .نظر ولرو ليد او] عالم شموله[جهاني  بايد يو
 خواورولغښته، مګر انحطاط پر فلسفه مخ د رواقيونو كه څه هم چي د  

 Middleپېړيو  منځنيو د. پوري ژوندى پاته سو پېړيو هم تر  بيائېمفهوم 

Agesګلوباليستي قدرت وو يك كليسا يوروم كاتول  په دوران كي، د .
 اتلسمي پېړى د د  توماس پېن  اوThomas Pineد  ګلوباليستي افكار

يوه وطن  امريكايان توماس پېن د. په فلسفه كي ښكاره دي انقالبيونو نورو
ده خپل سياسي هويت په  لري، مګر پرسته انقالبي په توګه په ياد
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  .  باله)نړۍ تبعه( د ېئځان  امريكايي توب كي نه څرګنداوه او
 پاره ده سولي ل ، د Immanuel Kantبل فيلسوف، ايمانويل كانټ يو  
 دى په خپل يوه اثر.  پراخه كړهېالمللي همكارۍ مفكوره نوره هم پسبين 

بې قانونه حالت څخه  وحشي ګرۍ د هيوادونه بايد د" :كي ليكي چي
 داخل سي چي په  كيfederationپه يوه داسي ولسي اتحاديه  راووزي او
 قانوني تصميمونو يوه متحد قدرت او د... دولت خپل امنيت  هغه كي هر

جرمني فيلسوفانو فريدريك انګلز  سمي پېړۍ دن د نو".څخه السته راوړي
  transnationalكي هم ډېر قوي مافوق ملتي  كارل ماركس په نظرياتو او
 چي ټول بشري دوى په دې عقيده وه. لري وجود  عناصر]ترانس نېشنل[

بډايي بورژوازي  دولت د دئ او اقتصادي طبقه والړ تقسيم پر وېش او
ظلم له پاره  پرولتاريا طبقې باندي د طبقې په الس كي يوه وسيله ده چي پر

اعالن كوي چي ) ۱۸۴۸(كمونيسټ مانيفست . ځني اخيستل كېږي كار
خ سول ماركسيستي افكار له زوال سره مخام. »لرىه كاريګران وطن ن«

پسي  هم زور كي نور مګر ګلوباليستي افكارو په دې وروستيو لسيزو
  . اخيستى دئ

  
  ګلوباليزېشن

  

 abstractمجرد  ښايي ګلوبليزم پرمختګ ري دګلوباليزېشن له ال د

هري ورځي  په واقعيت كي زموږ له پاره د  مفاهيم ښكاره سي، مګر
 كي كار ټايپولودې كتاب په   چي دkeyboard هغه كيبورډ. پديدې دي

 له چين ئې وو، ماوس ىسو ځني اخيستل سوى دئ، په تايلينډ كى جوړ
ورځي په جريان كي  د.  له جنوبي كوريا څخه راغلى دئئېمانيتور  څخه او

] امريكې د. [يټو سره سروكار لرود ويب سا بېالبېلو هيوادونو د ښايي موږ
كه . نكي زده كړه كويوبېالبېلو هيوادونو زده كو نړۍ د كي د په پوهنتونو
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 فكر هغه اندازې چي موږ وكړئ، ګلوباليزېشن تر تاسي په دې هكله فكر
  . زيات ستاسي په ورځني ژوند كي نغښتى دئ كوو ال

  
  :فكتورونهچټك پرمختګ  ګلوباليزېشن د د

له هغه   تاريخ لري اوىچي ګلوباليزېشن لرغون يوه حده ويالى سو تر
 له بله سره تجارت او يو منزوي قبيلو ړنيولري چي لوم وخت راهيسي وجود

يوه  اوسني عصر له بلي خوا، ګلوباليزېشن د مګر. راكړه وركړه پيل كړه
دوهمي عمومي جګړې  كى، په تېره بيا تر  كلونو۲۰۰پديده ده چي په تېرو

ګلوباليزېشن  د.  په بېساري چټكتيا سره پرمختګ كړى دئئېوروسته 
 تكنالوجيكي پرمختګونه او: حصول دئ فكتورنو مودو موډرن سرعت د
  .حكومتى پاليسۍ

 خلګو او معلوماتو، تجارتي مالونو، پيسو، تكنالوجيكي پرمختګ د  
ښكاره خبره ده چي خلګ، . زيات كړى دئ مفكورو د انتقال سرعت ډېر

 تېر سوي دي، سياسي سرحدو لرغوني وخته تر علم له ډېر او پيسې، كلتور
. پرمختګ په چټكتيا كي دئ ګلوباليزېشن د  د توپيرئېسره  له پخوا خو
ع كال ۱۸۰۰  مهم تكنالوجيكي پرمختګونه د۹۰تاريخ تقريباً په سلو كي  د

نورتكنالوجيكي  انترنټ، جټ الوتكي او.  منځته راغلي دييراهيس
پرمختګونه دي چي نړۍ په ډېري چټكۍ سره ګلوباليزېشن ته ورپوري 

  . وهي
 ه بيا په اقتصادي برخه كي، دحكومتي پاليسيو هم، په تېر  

لومړۍ عمومي  تر. كي مرسته كړې ده مخ بېولو ګلوباليزېشن په پر
خارجي رقابت څخه خپل  ډېره هڅه وكړه چي د جګړې وروسته، هيوادونو

وضع  د] ګمركي محصول[ګمرګي تعرفو  لوړو وارداتو باندي د اقتصاد پر
 په پس منظر. ري وساتيمخنيوي له ال ازادي تبادلې د د اسعارو د كولواو
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يو فاجعه آمېزه  نكي دې نتيجې ته رسېدلي دي چي داوكي، پاليسي جوړو
ډب  يوروپ زياته برخه په اقتصادي اخ و كي، د ع كلونو۱۹۲۰په. روش وو

 ع ۱۹۳۲  او۱۹۲۹ د. ى اقتصاد راونړېدئېلسيزي په پاى كي  د اخته وه، او
بېكاري   اوى راولوېد۵۰و كي نعتي توليد په سلاروپا ص نځ كي دپه م كلونو

متحده  امريكې د  ع كال كي د۱۹۲۹په  .  ته جګه سوه۲۲په سلو كي 
جاپان  همدارنګه د امريكې او ورپسې د  اوىراونړېد اسهامو بازار اياالتو د

 او نړيوال تجارت له مځكي ووهل سو. ىاقتصاد سره وچاود نورو هيوادو او
 ۱۹۲۰ د. وسوه ارتار  ته وGreat Depressionستر اقتصادي ركود  نړۍ و
 Benitoبنيتوميوسوليني  په دوران كي فاشيست ډيكتاتور كلونو

Mussoliniاقتصادي  ستر د  اوبړېدلې ايټاليا كي قدرت ته ورسېد په ر
فاشيستي ډيكتاتوران په جرمني،  نور او په دوران كي آدولف هيټلر ركود

 خپل ټولو  عمومي جګړه ددوهمه. هسپانيا كى قدرت ته ورسېدل جاپان او
استدالل  دا تحليلګرانو ډېرو. سره ورپسې پېښه سوه ويجاړيو او فجايعو

نكي اقتصادي ولګو لومړۍ عمومي جګړې وروسته بنديز كاوه چي تر
خالصه   الرئېنځته راووست چي فاشيزم ته م پاليسيو اقتصادي ركود

  . له دوهمه عمومي جګړه منځته راوړ خپل واره كړه، فاشيزم  پ
جنګ  اساس، تر تحليل پر د علتونو دوهمي عمومي جګړې د د  

راتلونكو  نكو داسي پالنونه رامنځته كړل چي دووروسته پاليسي جوړو
امريكې  په اقتصادي برخه كي، د. مخه ونيسي تصادماتو او ټكرونو نړيوالو

تجارت عمومي موافقت نامه  او تعرفاتو په مخكښۍ، د متحده اياالتو د
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)په همدې   او

 هغو  دئې چي وروستى هدف ىسازمان هم منځته راغ پيمان او نامه يو
عمومي جنګ دوهم  نځه وړل وه چي دله م بنديزونو او تجارتي ممانعتونو

 theتجارت سازمان  نړۍ د وروسته دا سازمان د (.مالمتيا ورپه غاړه وه
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World Trade Organization, WTOپاليسي .) په نوم ونومول سو 
 Internationalنكو همدارنګه بين المللي وجهي صندوق وجوړو

Monetary Fund (IMF)تأ سيس كړ .  
  

  :كميونيكېشن ګلوباليزېشن د ټرانسپورټېشن او
هغه تكنالوجيكي   حالت دىګلوباليزېشن اوسنى پرمختلل د

ليري  ډېرو خلګ تر توليدات اوپېشرفت نتيجه ده چي په پراخه پيمانه 
همدارنګه، ګلوباليزېشن . سرعت سره انتقالوالى سي پوري په ډېر فاصلو

 هر په دې توانوي چي د ټولي نړۍ پر هغه تكنالوجۍ تكيه دئ چي موږ
 اواز اسانۍ سره ډېټا، تصوير، ليكلي توري او ګوټ ته په ډېري چټكۍ او

  .ولېږو ]صوت[
  

  :] ونقلحمل[نړيوال ټرانسپورټېشن 
هغوي توليدات په دومره زيات  د موډرن ټرانسپورټېشن انسانان او

پوري  بل هيواد په دومره زيات سرعت له يوه هيواد څخه تر حجم او
بحري . سواى كېداىه  تصور نئېوخت مخكي  لږ انتقالوي چي ډېر
نړۍ  كي د  ع په نيمايي كلونو۱۸۰۰ د.  ښه مثال دئئېټرانسپورټېشن 
 فوټه ۲۲۹ وه چي Flying Cloudتي بېړۍ فاليينګ كالوډ مشهوره تجار

  Jahre Vikingجاهرى وايكنګ   كي د اوس په بحر.  درلودئېاوږدوالى 
 فوټه ته ۱۵۰۴ ئېږي چي اوږدواله ېنكې بېړۍ چلوتېلو انتقالو په شان د
بله   له يوه ځايه څخه ترئېبېړۍ دومره لويه ده چي كارګران  دا. رسېږي
تېلو ټانكرونه   تجارتي بېړۍاو د۲۸۰۰۰  تقريبً. كالنو ځيبايس ځايه پر

نه ) اشاوي(لويي هيوالوي  دا.  مليونه ټنه مالونه انتقالوي۷۳۳څه دپاسه 
 چي زيات تجارتي مالونه له يوه ځايه بل ته انتقالوي، بلكي د يوازي دا
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 پراخ ېهم پس  نړيوال تجارت نورئېسره  قيمت په راكښته كولو حمل ونقل د
امريكې  منځني ختيځ څخه د مثال په توګه، د  كال كي، د۲۰۰۶په  . ړى دئك
   .انتقال بيه يوازي درې سنټه وه يوه ګېلن تېلو د پورى د متحده اياالتو تر

  پرمختګ له يوه ځايه څخه بل ته دينقل كي تكنالوجيك په حمل و  
سافرت بين المللي م. په چټك انتقال كي هم مهم رول لوبولى دئ انسانانو

ميليونه  كال په سلهاوو هر. عادي كار ګرزېدلى دئ نن ورځ بالكل يو
  . څخه بل ته په څو ساعته كي رسېږي مسافرين له يوه هيواد

  
  :نړيوال كميونيكېشن

موډرن كمونيكېشن تأثيرات ډېر زيات  باندي د بين المللي روابطو پر
رق العاده ن كي ډېر خا پېړۍ په جريايپه تېره بيا د يوې نيم دي او

پېښو فيلم  ټليګراف، عكاسي، راډيو، د.  راغلى دئېپرمختګ پكښ
 يوازي ئې، ټليفون، ټلويزيون، فاكس، انټرنيتي اړيكي او ايمېل اخيستل

 ګران كار پراخوالي محاسبه كول ډېر كميونيكېشن د د. مثالونه دي څو يو
مثال   نيول دله بله سره اړيكي ري يوالمللي تليفون له البين  كه د مګر. دئ

 ع ۱۹۹۱ د.يونيكېشن په پرمختګ باندي پوه سوكم به د په توګه وګورو، نو
بليونو  ۴۰بين المللي ټليفون دقيقې له   ع كال پوري د۲۰۰۵ څخه بيا تر

بين   كال كي خلګو د۲۰۰۵يعنى په . [ بليونو ته زياتي سوي دي۱۴۰څخه 
  .]ه سره تماس نيولى دئله بل  بليونه دقيقې يو۱۴۰ري ن له الالمللي ټليفو

 تكنالوجيكي انقالب له بركته، اوس د كميونيكېشن په برخه كي د د  
ګوټ كي ډېر خلګ خپل خبرونه له يوې واحدي منبع څخه  نړۍ په هر

 نړۍ هر  د دئ چي تقريباCNNً سي اين اين ئېښكاره مثال . السته راوړي
نړۍ ته  ن اين وكه سي اي. ژبوخپروني كوي په نهو ګوټ ته رسېدلى دئ او

 وړاندي كوي، غير امريكايى perspectiveشيانو امريكايي ليد  پېښو او د
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 د. امريكې ټولني ته وړاندي كوي ټلويزيوني شبكې بيا خارجي ليد د
 له قطر څخه په عربي ئې كال كي ۱۹۹۶الجزيرې ټلويزيوني شبكه، چي په 

اوسامه بن الدين  څنګ، د شيانو تر نورو ، دئېژبه خپروني پيل كړې اوس 
. شهرت السته راوړى دئ سره ډېر په خپرولو يي كسټونووويدي د صوتي او

متحده اياالتو له پاره  امريكې د الجزيرې ټلويزيون د  كال كى د۲۰۰۶ په
الجزيرې خبري ايجنسي په انګرېزي  د. په انګرېزي ژبه خپروني پيل كړې

  .شهوره دهره مېانټرنيټي پاڼه هم په نړۍ كي ډ عربي ژبو او
ته الس رسى سته،   آني خبرونوري نه يوازي تقريباًانټرنيټ له ال د  

هغو كسانو شمېر چى له انټرنيټ څخه استفاده كوي په بېساري  بلكي د
 هغو  كال پوري د۲۰۰۴  كال څخه بيا تر۱۹۹۰ د. دئ زياتېدو سرعت مخ پر

 څخه ٪۵نفوسو له  نړۍ د اخلي، د چي له انټرنيټ څخه كار شمېر كسانو
سربېره . ىته ورسېد بليون كسانو  يوئې رېمجموعي شم او سو  ته لوړ۱۴٪
   اخيستلو سره د  اوس خلګ له انټرنيټ څخه په كاردې پر
  . ري په نړيواله سويه يوله بله اړيكي ټينګوالى سيمېل له ال -ېا
  

  :اقتصادي ګلوباليزېشن
  اومينځ اقتصادي تبادلې نړۍ سره نژدې كړې تر هيوادونو د

ده  مهمه خبره دا. بل متكي كړي دي پر  په اقتصادي لحاظ يوئېهيوادونه 
بېالبېلو هيوادونو خلګ هم سره  نړيوال تجارت د زياتوالي له بركته د چي د

له بله  ري يوله ال توليداتو هم د تماس او نژدې كېږي؛ ځكه چي دوى د
 للي اقتصاد دډول تماسونه شخصي بڼه لري؛ بين الم ځيني دا. سره بلدېږي

 جاپان د د. كي رول لوبوي په سره نژدې كولو كلتوري تفاوتونو دوى د
ته  سره سر غربي صنعتي هيوادونو نيمايي زيات د خارجي تجارت تر

نژدېوالي  د جاپانيانو غرب ته د و دې دومره پراخ تجارت تأثير د. رسېږي
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 پانيانويوې څېړني له مخي، كله چي له جا د. په احساس كي ښكاره دئ
ته ځانونه  كه غربي هيوادونو آسيايى او څخه وپوښتل سوه چي آيا دوى و

 جواب ئېچي دې پوښتني ته  كسانو  هغو۵۴نژدې احساسوي، په سلو كى 
دې  د. ته نژدې بولي» غربي هيوادونو«وويل چي دوى ځانونه  وركړ،

، ته نژدې بولي پوښتني په جواب كي چي ولي دوى ځانونه غربي هيوادونو
 د» interactionانفعال  اقتصادي فعل او« جواب وركوونكو ۸۹په سلو كي 

  .دليل وباله دې كار
  

  :كلتوري ګلوباليزېشن
انكشاف ځكه  كلتورونو بېالبېلو او ژبو، عنعناتو مختلفو نړۍ د د

عجبه  دا. له بله جال سره پراته وه نځته راغلى دئ چي انساني ګروپونه يوم
كميونيكېشن انكشاف يوه اندازه كلتوري امتزاج   اونقل نه ده چي د حمل و

  . هم منځته راوړى دئ
وخت دمخه  مينځته راتلو خبري تر د جهاني كلتور سره له دې چي د  

اوس په  همدا نځته راهم نه سي، مګرښايي جهاني كلتور اصال م دي، او
وخت  يو چين ليډرانو د. كلتوري امتزاج ډېر شواهد وجود لري نړۍ كي د

 په غير. دريشي اغوندي اغوستله؛ اوس غربي طرز» ماوو دريشي«د 
خپل  مكسيكوسيټي خلګ، د رسمي وخت كي، دشانګهاى، الګوس او

بې كالره   اويبې لستوڼ[ كاوباى پتلون، ټي شړت ځاى، عنعنوي لباس پر
غربي په  ځاى، ځوان نسل و  هرتقريباً. كرميچ بوټونه اغوندي او] كميس

  .نيسي  موسيقۍ ته غوږتيره بيا امريكايي
يوه  وږغېږو، دا شواهدو نورو كلتوري امتزاج پر دې چي د دمخه تر  

په  نړيوال كلتور هغه څه چي موږ د خبره بايد په پام كي ولرو چي ډېر
 دې معنى دا د. سترګه ورته ګورو، غربي په تېره بيا امريكايي ريښې لري
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لوېديځي   دئېتأثير كي بلدئ؛  لوړ نورو ګواكي تر نه ده چي غربي كلتور
همدارنګه، د . اقتصادي قوت له امله دئ سياسي او امريكې د اروپا او

 معنى هم نه لري چي دا  داىزياتوال غربي كلتور امتزاج په پروسه كي د
څخه  خارجي وارداتو ډېرو هم د امريكايي كلتور. طرفه دئ جريان يو

جاپانۍ [ جاپاني سوشي ،]ده ډول غذا يو[فهيتا  مكسيكو د. سوى دئ رمتأث
  .څومثالونه دي يو] يى فوټبال بولو چي موږ[ ، اروپايي ساكر]ده غذا

    
  :ژبه

بزنيس،  مهم اړخ انګرېزي ژبه ده چي نن ورځ د كلتوري تقارب يو د
 د. مشتركه ژبه ګرزېدلې ده كلتور حتى د ډيپلوماسۍ، مفاهمې او

بين  ليډران او د ادوهيو ډيرو هم د يس حامد كرزى اوئر افغانستان جمهور
 په رشتيا سره هم، د. مشران په انګرېزي ژبه خبري كوي المللي سازمانو

 بان كي موون، چي د جنوبي كوريا تبعه دئ، ي منشيعموم ملتونو د ملګرو
 كي زده كړې يا انګرېزي ژبه په امريكايي پوهنتونو ليډرانو په شمول، ډېرو
 تدريجي توګه انګرېزي ژبه دڅه په كرارۍ سره، په  يو. پراخه كړې ده

 د ښوونځيو مثال په توګه، د په اروپا كي، د. ته ورغزېږي خلګو عامو نړۍ و
  .  انګرېزي ژبه زده كوي۸۹ يشاګردانو په  سلو ك

بل  انګرېزي ژبي د پراختيا يو موډرن كميونيكېشن په نړۍ كي د  
 هغو وباندي،  ژبو  په نژدې سلوGoogleسره له دې چي ګوګل . دئ فكتور
پلټني زمينه برابره كړې ده،   مورنۍ ژبه نه ده، دئېته چي انګرېزي  كسانو
لكه . زيات موجود مواد په انګرېزي ژبه دي بيا هم په انټرنيت كي ډېر مګر

 يوه روسي له پاره دا د «:ه كوونكى چي وايييوه روسي ويب سايټ ادار د
انګرېزي  ه اثريو داستايوفسكي د روسي پرځاى د ډېره اسانه ده چي د

  بزنيس او.» ولوليئېپه انګرېزي ژبه  ترجمه له انټرنيټ څخه ډاون لوډ او
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نړيوالي پراختيا له پاره  انګرېزي ژبي د تجارت هم دې ته اړتيا لري چى د
د  متحده اياالتو امريكې د اقتصادي قدرت په حيث د نړۍ د د. كار وكړي

 تجارت ډېر بزنيس او  دډېره عامه ده چي موقف له امله په نړۍ كي دا
ه حكومت په يوه خپار جاپان د د. زيات كسان انګرېزي ژبه زده كړي
 تفوق دا په جهاني سويه لوړتيا او" :سوي رپورټ كي ويل سوي دي چى

 ". السته راوړي كاري پوههيانګرېزي ژب ايجابوي چي ټول جاپانيان د
 نړۍ په هر ي دانګرېزي ژبه به نوره هم په نړۍ كي پسې پراخه ځكه سي چ

 انګرېزي ژبي زده كړه د ګوټ كي زيات خلګ په دې عقيده دي چي د
   .په آينده كي ګټوره اغېزه لري ماشومانو دوى د

  
  :استهالكي توليدات

په نژدېوالي كى يو بل  كلتورونو تبادله د مصرفي مالونو مشهورو د
 د. برخوكي شهرت لري نړۍ په ډېرو امريكايي فلمونه د. فكتور دئ
 صنعت له پاره په خارجي هيوادو د فلم جوړولو د متحده اياالتو امريكې د

فلم جوړوونكو  امريكې د ره مهمه ده، ځكه چي دې توزيع ډىهغو كي د
په مقابل كي، . څخه راځي  له خارجي هيوادو۶۱عايد په سلو د شركتونو

.  تشكيلوي۳ماركېټ يوازي په سلو كي  فلم د امريكې د خارجي فلمونه د
شهرت  كي ډېر مريكايي ټلويزيوني پروګرامونه هم په خارجي هيوادوا

كوكا  كاوباى پتلون، همبرګر او. روان دئ لږېدو شهرت پر دا لري، مګر
  . عام سوي دي برخوكي ډېر نړۍ په ډېرو هم د كوال
مهم  ډېر په برخه كي يو كلتورونو دئ چي، د ټكى دا ټينګار د عمده او  

ښه دئ كه بد، غربي، په تېره بيا امريكايي . ئنځ ته راغلى دامتزاج م
 ده چي د ډېره مهمه خبره دا. دې جريان په مخ كي روان دئ د كلتور

كلتوري امتزاج بالقوه  مشترك كلتور منبع دومره مهمه نه ده، بلكي د
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 يو ځيني تحليلګران دې كلتوري امتزاج ته د. اهميت لري نتايج ډېر
به خلګ،  كار دي چي دا په دې باور يي اومثبت قوت په توګه ښه راغلې وا

تحليلګران بيا  نور. باالخره، سياسي واحدونه سره نژدې كړي او
 د. [بولي خطر مطلوب تنوع له پاره يو د  كلتورtransnational ټرانسنېشنل

 وساتي او ده چي ځيني خلګ غواړي خپل كلتور دې خبري معنى دا
 .]يپېښو دوى كلتورته خطر كلتوري امتزاج د

 

  :اقتصادي ګلوباليزېشن په باب اندېښنې د
دئ  پرله پېچلى كار تحليل ډېر تأثيراتو اقتصادي ګلوباليزېشن د د
 دلته ئېڅه بيان   وسي، مګر يو فصل كي به په تفصيل خبري پر۱۱ه چي پ

 ملتونو يوه اندېښنه له دې استدالل سره تړاو لري چي د. هم الزم دئ
 هم په ئې يا سولي سره تړي او تقيمه توګه د  په مسprosperityنېكمرغي 

كه څه هم . ډيموكراسۍ له الري له سولي سره تړي غيرمستقيمه توګه د
داسي  لري، مګر شواهد وجود له پاره ډېر مالتړ دې استدالل د چي د

  .شك په سترګه ګوري دې استدالل ته د تحليلګران سته چي و
ده چي السته راغلي  اب دااقتصادي ګلوباليزېشن په ب بله اندېښنه د  

 دئ چي د اساسي استدالل دا كوونكو انتقاد د. ګټي څرنګه وېشل كېږي
ګټو توزېع مساويانه څه چى مساويانه ته نژدې  اقتصادي ګلوباليزېشن د

يا هيڅ ګټه نه  او ته لږ غريبانو بډايان ډېره ګټه ځني اخلي او. هم نه ده
 ۱۹۴۵د . ن هم وررسېږيرسېږي، حتى ځيني وخت په نسبي توګه تاوا

 امريكې د د. نړۍ نېكمرغي په مجموع كي لوړه سوې ده كال راهيسي د
 پرمختللو هيوادونو په مخكښي له اقتصادي پلوه د متحده اياالتو

 له اقتصادي پلوه لږ. اقتصادي حالت په بېساري توګه ښه سوى دئ
 كي هم اقتصادي حالت په عمومي صورت ښه سوى پرمختللي هيوادونو
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ځينو  د ګامونه اخيستي دي او  لوړئې په ډله كي ځينو دې هيوادونو د. دئ
پخوا په تناسب  هم په عمومي توګه د چي اقتصادي حالت ښه هم نه دئ بيا

بليون خلګ په  سره له دې، اوس هم په نړۍ كي يو. دومره غريبان نه دي
 للواقتصادي پلوه پرمخت دې، د سربېره پر. كوي بېساري غربت كي ژوند

 per capitaثروت  سر د سړي پر نځ دم هيوادونو تر پرمختللو لږ او

wealthهيوادونو پرمختللو  ع كال كي، په لږ۱۹۸۰په  .  خال زياته سوې ده 
 توليد سوي ثروت په مقابل كي پرمختللو يوه ډالر سر د سړي پر كي د

ه پ).  خال۱:۱۴( ډالره ثروت توليد كړى وو ۱۴سر  سړي پر هيوادونو د
 پرمختللو هيوادونو يعنى په لږ. [ ته لوړه سوه۱:۲۴خال   كال كي دا۲۰۰۷
توليد سوي ثروت په مقابل كي پرمختللو  يوه ډالر سر د سړي پر كي د

  ].كړي وو  ډالره ثروت توليد۲۴سر  سړي پر د هيوادونو
په افراطي اړخ كي، ځيني په دې عقيده دي چي غربت ځكه وجود   
اقتصادي پلوه  كه ډېره سوې ده چي ګلوباليزېشن دثروت خال ځ د لري او

پرمختللي هيوادونه  په الس كي يوه وسيله ده چي لږ پرمختللو هيوادونو د
پرمختللو  لږ اقتصادي پلوه پرمختللي هيوادونه پر د. په استثماروي
 نفوذ او د پرمختللو هيوادونو اچوي چي خپل اقتصاد د هيوادونو زور

اقتصادي پلوه  ده چي حتى د بله مناقشه دا. زيكنټرول له پاره پراني
شن څخه په ګلوباليزې په دننه كي هم ثروتمندان د پرمختللو هيوادونو

هغه كسان چي . هم پسي زياتوى ثروت نوراستفاده كولو سره خپل 
غريبانو  كي دننه د هيوادونو په غريبو او غريبو هيوادونو ګلوباليزېشن ته د

يوې پروسې په سترګه  ال بډاى كېدلو د يانو دبډا ري دد استثمارله ال
 يو. غوښتونكي دى بنيادي تغير پاليسۍ كي د ګوري، په نړيوال اقتصاد او

 علتونه په لږ زياتېدلو د خال ثروت د دئ چي د بيا دا څه بې ازاره نظر لږ
رقابت كولو له پاره كافي  كي د كي په نړيوال بازار پرمختللو هيوادونو
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 ده چي د دا حل الر  له مخي، دئېدې نظر د. لريه ن  وجوداقتصادي شرايط
پرمختللو  ګلوباليزېشن په پروسه كي داسي ريفورم راسي چي د لږ

  .سره اقتصادي مرستي وسي هيوادونو
  
  :كلتوري ګلوباليزېشن په باب اندېښنې د

 كلتوري امتزاج په هكله څه فكر خلګ د سيمو بېالبېلو نړۍ د د
 خارجي كلتور زيات خلګ د. برخي لري واب څودې پوښتني ج كوي؟ د

 ۴۵يوې نړيوالي سروې ښودلې ده چي په . موجوديت ته ښه راغلې وايي
 ىموجوديت ښه بلل خارجي توليداتو  خلګو د۷۷كي په سلو كي  هيوادو

ساعت تيري ميډيا ښه بللې  د خارجي فلمونه او  كسانو۶۱وو، او په سلو كي 
 خلګ د لري او ډېر ته مثبت نظر ور واردولوخارجي كلت خلګ د لږ مګر. وه

نړۍ اكثريت خلګ په  د. څرګندوي دې مسئلې په هكله متضاد افكار
له بلي خوا بيا وايي  عين وخت كي له يوې خوا كلتوري واردات ښه بولي، او

 خارجي نفوذ تهديد الندي دئ چي بايد د تر] طرز[ژوند الر  دوى د چي د
عمومي عكس العمل  خلګو رداتو په هكله دكلتوري وا د. څخه وساتل سي

سن،  ټولنپوهني هغه مشخصات چي خلګ د د[تر يوه حده ډيموګرافيك 
رول  سن ډېر. دئ] اساس طبقه بندي كوي نورو شيانو پر جنس، عايد او
څخه كركه  كلتوري وارداتو  تر ځوانانو دپاخه خلګ عموماً لوبوي، په عمر

مثال په توګه، په سلو  كي، د ګال په هيوادسين دافريقا لوېديځي  د. څرګندوي
   .كلتوري واردات ښه وبلل)  كلن پوري۲۹  څخه تر۱۸ د( ځوانانو ۷۶كى 

ده چي ځيني وخت حكومتونه  په باب بله خبره دا كلتوري وارداتو د  
له  فشار د نېشنليستي ګروپونو يا د تحريك او نېشنليستي احساساتو د د

چين دوه  ښه مثالونه  فرانسه او. يزونه لګويبند كلتوري وارداتو امله پر
ته   وارداتويخلګ مشهورو كلتور ۹۰فرانسې په سلو كى  لږه د تر لږ. دي
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دوى ماشومان بايد  په دې عقيده دي چي د په ښه سترګه ګوري او
 د خارجي كلتور فرانسې حكومت د هم د بيا مګر. انګرېزي ژبه زده كړي

يس  رئفرانسې پخواني جمهور د. كويپه مقابل كي كلك مقاومت  تجاوز
پاره ه د بشريت ل"انګرېزي ژبي پراختيا  چي د وركړ ژاك شيراك اخطار

زده كړي په  كوي چي د فرانسې حكومت ټينګار  د."لوى خطر دئ
فرانسوي ژبي څخه  كي دي يوازي د حكومتي ادارو مؤسساتو، بزنيس او

اچوي چي  ت زورتفريحي صنع همدارنګه حكومت پر. اخيستل كېږي كار
 دې كارو مګر. ته وړاندي كړي موسيقي خلګو فرانسوي ژبي فلمونه او د

سره  انګرېزى ژبي له فلمونو خلګ اوس هم د چنداني ګټه نه ده كړې او
  . عالقه ښيى

ته   چينايان هم كلتوري وارداتو۹۰فرانسويانو په شان، په سلو كي  د  
عنعنوي چينايي  خالفين دم كلتوري وارداتو د مګر. په ښه سترګه ګوري

  كال په پاى كي د۲۰۰۶ د. اندېښمن دي په هكله ډېر له منځه تللو د كلتور
 مشهوره كېدلو كريسميس د چين يوه حكومتي ويب سايټ په چين كي د

كلتوري درانه   وغوښتل چي دئېڅخه  او له خلګو په باب خبردارى وركړ
. السونه ټينګ كړي خپل عنعنوي چينايي كلتور پر خوبه راويښ سي او

چا ليكلي  په يوه چينايي بالګ كي يو. ټول خلګ ورسره موافق نه وه مګر
غربي  بده نه وي چي د عنعنوى چينايي كلتور له پاره به ښايي دا د" :وه چي
نځ م تر كلتورونو بېالبېلو د. پكښې راسي څه تغير الندي يو نفوذ تر كلتور
   ".وي رقابت موجود بايد

  

  )مافوق ملتيت(زم ترانسنېشنلي
Transnationalism        

  

عام كميونيكېشن، چټك  په بل سره تړلي اقتصاد، پراخ او يو
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 ژوند سره مښلولي او خلګو مډرنو فكتورونو په نړۍ كي د نورو مسافرت او
  ترانسنېشنليزم  منځ ته راوړې ده چيئېپروسه  بل راز يو

transnationalism لوړه كچه مافوق  نتيجه كي پههغه په  بولي چي دئې 
  .  دئى تماسونو پرمختګ كړيملت

 د. په ځان كي لري هوويت عناصر هم د عمل او ټرانسنيشنليزم هم د  
دولتي  خپلو عمل په برخه كي، ټرانسنيشنليزم يوه پروسه ده چي افراد د

 يوه ګډ هدف له پاره كار ځاى د افرادو سره يو نورو په هاخوا د سرحداتو
يت بديل سياسي هو ځاى د نېشنليزم پر رخه كي، ديت په بهو كوي او د

alternativeڅرنګه خپل  ده چي موږ دې مفهوم معنى دا د.  وړاندي كوي
 اسالم په شان مذهب سره، او ځانونه د كمونيزم په شان آيډالوجۍ سره، د

آيندې په باب  نيشنليزم دسد ټران. يوروپ په شان سيمي سره مښلوو يا د
 خلګ به تر چي ډېر يوه مهمه خبره بايد وكو دا مګربه وروسته وږغېږو، 

هم بايد په پام كي  دا. نژدې راتلونكي پورى د نېشنليزم څخه الس وانخلي
 خپل سياسي هويت د لږترلږه ځينو خلګو راروان دئ، او چي تغير ولرو

هويتونه انتخاب   نورئېته  ځانو نېشنليستي هويت څخه بېل كړى دئ او
  ځيني تبعه ځانونه دئېاروپايي اتحاد  توګه، دمثال په د. كړي دي

  . ځاى اروپايان بولي جرمني پر فرانسوي يا
  

  : سازمانونهترانسنېشنليستي 
 ترانسنېشنليستيزياتېدونكي قوت يوه نښانه د  ټرانسنيشنليزم د د

 nongovernmentalدولتي سازمانونه  سازمانونو، چي غير

organizations (NGO)دا. زياتوالى دئ فعاليتونو او ېرشم  بلل كېږي، د 
 خصوصي ئېپه هاخوا فعاليت كوي، غړي  ملي سرحداتو سازمانونه تر
  . هيڅ يوه دولت ته په جواب وركولو مكلف نه دي افراد وي، او
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  :ګانو انكشاف  NGOد
 څخه ۶۹ د  ګانو شمېرNGO نځ، دم تر  كلونو۲۰۰۵  او۱۹۰۰ د

انكشاف ډېره زياته  م وي چي دبايد پا دې ته مو.  ته ورسېدئ۱۱۴۰۰و
چټك انكشاف سره  ګلوباليزېشن د  كال راوروسته، يعني د۱۹۷۵برخه د 

  دئې۲۰۰۰ ګانوله جملې څخه NGOدې  د. ته رسېدلې ده موازي، سر
 ګروپونه بېالبېل مسايل په بر دا. سره مشاورتي موقف لري ملتونو ملګرو

 يوازي ئې environmentچاپېريال  كي نيسي؛ سوله، بشري حقوق او
  . څومثالونه دي

 يباند الرو تنوع په څو فعاليتونو د او زياتېدونكى شمېر  ګانو NGOد  
سوې  مفكوره پيدا سره دا خلګو لومړى، له ډېرو. ښيي د ګلوباليزېشن اثر

مثال  د. بڼه لري ترانسنېشنليستيمسايل په كلي يا جزئي توګه  ده چي ډېر
ته داسي ] مځكي ګردچاپېره فضا د[ېرهيواد اتموسف په توګه، كه يو

 كار دا رسوي، نو د اوزون طبقې ته ضرر ګازونه ورايله كوي چي اتموسفېر
 سرطان د پوست د  بلكي په ټوله نړۍ كي دينه يوازي په هماغه هيواد ك

 زيات ئې شمېر ځكه وده كړې او  ګانو NGOدوهم،. زياتېدلو سبب ګرزي
ېشن په برخه كي بېساري پرمختګ كميونيك حمل ونقل او سوى دئ چي د

. ارزانه كړي دي  تماسونه اسانه، چټك اوtransnational ترانسنېشنل
سره، چي  اوسني سياسي سازمانونو پرمختګ د  ګانو وده او NGOدريم، د

بې عالقه ګي  خلګو دلسردي او د يوه ټاكلى دولت په كنټرول كي وي، د
په  سرحدونو ي چي ترپه نتيجه كي، خلګ نوي الري چاري پلټ. ښيي
  .  فعاليت وكړي او ځاى كار له بله سره يو يو هاخوا

  

  :فعاليتونه  ګانو NGOد
 ګاني داسى سازمان سوي ګروپونه دي چي په  NGOپه اصل كي    
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 د. سره په ګډه خپل اهداف مخي ته بيايي نورو ګروپونو يا د يوازي سر او
مثال په  برخه كي، د په environmental politicsچاپېريالي سياست  

 Friends of the Earthكرې بين المللي ملګري   مځكي د توګه، د

Internationalئې سازمان ، چي مركز دا. لري سازمان وجود  په شان يو 
  هڅو دترانسنېشنليستي  دساتني لپاره چاپېريال د په هالنډ كي دئ، د

نځ م تر  غړو۵۰۰۰ دې سازمان د همدارنګه د غاړه لري، او انسجام چاري پر
داخلي  نورو د. كي سره تيت دي ارتباط ټينګوي  هيوادونو۷۰چي په 

 ګاني هم  NGO په شان، interest groups مشترك المنافع ګروپونو
 په ملي او او استدالل د وړاندي كولو، او معلوماتو ته د خپل اهداف خلګو

بين الدولتي . (ري مخ ته بياييفعاليت له ال كي د بين الدولتي سازمانونو
 هغه بين المللي intergovernmental organizations (IGO)سازمانونه 

  .)سازمانونه دي چي غړي يي دولتونه تشكيلوي
  NGO پاليسي  د بين الدولتي سازمانونو نورو او ملتونو ملګرو  ګاني د

 ئېسره  وخت په تېرېدو په پروسه كي مهم رول لوبوي چي د جوړولو
  NGO دانې ۴۰ كال كي ۱۹۴۸په .  پسى پراخي سوي دياړيكي نوري هم

 مشاورتي موقف درلود، ئېمؤسسې سره  د ملګروملتونو ګاني، چي د
 كي ۲۰۰۸په   واوښتل او۱۰۰۰  كي تر۱۹۹۶شمېره په  دا. موجودي وې

 بين المللي كنفرانسونو  ګاني همدارنګه په هغو NGO.  ته ورسېده۳۱۸۷
خوا جوړېږي هم ه ل بين الدولتي سازمانونوو نور او ملګرو ملتونو كي چي د

  . فعاله ونډه لري
  
  :تأثير  ګانو NGO د

 اندازه كول او تأثير د  ګانو NGO باندى د پر پاليسى جوړولو
  NGO خو داسي نښى نښانې موجودي دي چىدئ، معلومول ګران كار
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 په توګه په رسميت پېژندل كېږي او مشروع سازمانونو ګاني ورځ په ورځ د
  دائېيوه نښه . دئ زياتېدو  رول مخ پرئېپه پروسه كي  پاليسي جوړولو د

 ګانوله  NGO هغه مرستي چي د. زياتېدو دي  مخ پرئېده چي مالي منابع 
بليون  كال كي يو۱۹۷۰ته وركول كېږى په  هيوادو پرمختللو لږ ري وال

ني  ګا NGO. ته رسېږي  بليونه ډالرو۱۰ډول مرستي  ډالره وې، اوس دا
 په دې وروستيو كلونو. څخه السته راوړي زيات مالي منابع د خپلو غړو

 ګانوله  NGO الدولتي سازمانونه خپلي مرستي دبين حكومتونه او كي ډېر
بين  د متحده اياالتو امريكې د مثال په توګه، د د. ري سرته رسويال

  NGOمرستو يوه برخه د  خپلو د) USAID(المللي انكشاف ايجنسي 
  . ته وركوي هيوادو تللوپرمخ لږ ري ووله الګان
  

 :منطقوي ټرانسنيشنليزم

. مثال ګڼل كېږي منطقوي سازمان يو د) EU(اروپايى اتحاديه 
اروپايي اتحاديه چي تر دوهمي عمومي جګړې وروسته راوزېږېدل اوس 

په دې .  دئىتصادي اتحاد په توګه تكامل موندلپرمختللي اق يو  دئې
دې . دئ، ورته را روان دئ كرار ، كه څه هم سوكه اوپسې سياسي اتحاد

 اروپايانو اثر په برخه كى هم پر سياسي هويت د څرګندولو د تغيراتو
كه څه هم په دې كي شك نسته چي نېشنليزم اوس هم په . ښندلى دئ

كي راپيدا  خلګو احساس هم په ځينو نورو هويتونو اروپا كي مسلط دئ، د
په سلو . خپل هيواد تبعه بولي روپايان ځانونه د ا۴۰په سلو كي . سوى دئ

. دوهم اروپايان بولي خپل هيواد تبعه او  اروپايان ځانونه لومړى د۴۴كي 
په  دئ او  احساس ډېرياروپايي وال ملت د سره تر  كسانو۸په سلو كي د 

په دې توګه، سره له .  تنه ځانونه په ځانګړي توګه اروپايان بولي۴ يسلو ك
 له ۱۲ په سلو كي ئېاروپايي اتحاد نليزم پوره مسلط دئ، ددې چي نېش
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 د.  دئىموندل عنعنوي نېشنليستي هويت څخه اروپايي هويت ته تغير
سياسي  اقتصادي او  ته ورته دئېاروپا اتحاد نړۍ په هيڅ برخه كي د

منطقوي سياسي هويت  ځكه نو، نن ورځ د. لريه ن اتحاد سازمان وجود
  كلونو۱۹۵۰په  مګر.  اتحاديه كي ليدل كېږيئېااحساس يوازي په اروپ

 نوى پيل سوى Europe’s Common Marketاروپا مشترك بازار  كي، د
چي اروپايي  وو مشترك بازار همدا. وو يوازي په تجارت پوري محدود او

  . تكامل وموندئې ته ئېاتحاد
 

  :كلتورى ټرانسنيشنليزم
 يعنى چي خلګ يو[ديت كلتوري بل ښودلې ده چي ګډ دا څېړنو زياتو

كي  شك په لږولو نځ د بېري اوم تر خلګو د] سي سره اشنا بل له كلتور د
ګلوباليزېشن په  تماس چي د بېالبېلو كلتورونو د ځكه نو. مرسته كوي
نځ اميدواري رام لږېدلو تصادماتو د نځ ته راځي، په نړۍ كي دنتيجه كي م

  . ته كوي
تصادم  نونوتمد رانسنيشنليزم ددئ چي كلتوري ټ دا تاريك نظر يو  

clash of civilization  مالتړكوونكى  دې تيورۍ مشهور د. ته راوړيمنځ
» تمدنونوتصادم« چي د[ دئ Samuel Huntington سامويل هنتينګټن 

ډېرو تحليلګرانو په شان، هنټينګټن په دې  د.]  ليكلى دئئې په نوم اثر
كمزورى ... منبع په توګه يوې  هويت د د«عقيده دئ چي نېشنليزم به 

ته سي چي رامنځده چي نوي كلتوري هويتونه به  ده پېشبيني دا د» .سي
 كلتوري بالكونو يا اتو هيوادونه به ځانونه په اوو او» خال به ډكه كړي، دا«

، ي، جاپانConfucian، كانفيوشسي يغرب«دا به . كي سره تنظيم كړي
ښايي  تين امريكايي، او، الي ارتودوكس سالويك،ياسالمي، هيندوي

 هنټينګټن پېشبيني كوي چي دا. كي ونيسي بالكونه په بر» افريقايي
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 . وګرزي» اساسي سرچينه تصادماتو د«بالكونه به 

هم، داسي  بيا مګر. هنټيتګټن تيوري ردوي اكثره غربي پوهان د 
كي  په مسلمانانو. وي وړ منلو كي چي د برخو نړۍ په نورو ښكاري لكه د

له  د كلتور دين او دوى د اندازه داسي بدګوماني موجوده ده چي دپوره 
 دې مهم ټكي ته بايد توجه وكړو. پاره منظمي هڅي رواني ديه نځه وړلولم

 ضد اعمالو اسالم پر كسان هم سته چي د چي يوازي مسلمانان نه بلكي نور
 امريكې پخواني جمهور څه مخكي د مړيني لږ تر. ښتۍ دئو پام اوئېته 
قتل عام  د مسلمانانو بوسنيا د  دRichard Nixonيس، ريچارډ نيكسن ئر
 بدخونده مګر يو دا«: اوږده ځنډ په باب ليكى غرب د پاره ده مخنيوى ل د

بوسنيا  د [ Sarajevoانكارناپذيره حقيقت دئ چي كه د سراجيوو
 زيات اكثريت مسلمانان نه بلكي عيسويان يا يهوديان واى، نو] پايتخت
  .» اجازه نه واى وركړېي نړۍ به دې ډول وحشت تهمتمدن
زيات  كالو زرو ټكرونه تر نځ اختالفات اوم اسالم تر عيسويت او د  

غرب اوسنۍ  مسلمانانو له پاره د امريكې په مشري د ځينو د تاريخ لري او
 څنګ، د تر نورو مسايلو مسلمانان، د. همدې ټكرونو ادامه ده پاليسي د
  .ته ګوته نيوالى سي الندي ټكو پاليسيو و يوروپ د امريكې او

 قتل عام پر د مسلمانانو بوسنيا د د خواه ل عيسويانو سربيا د د •
 .وخت هيڅ نه كول

اسالمي   د عيسويان دي،ئې، چي اكثريت په اروپايي اتحاديه كي •
 . نه شاملولېيترك

سره ضديت كول  السته راوړلو د هستوى وسلو ايران د عراق او د •
 .هغې سترګي پټول يلو پرئ اسراد او

غربي نظامي  كي د په دواړوهيوادو افغانستان يرغل او عراق او پر •
   .قواوو موجوديت
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 چيچنيا پر  د عيسويان دي اوئېباندي، چي اكثريت  ېيروس پر •
 نه پر وضع  اقتصادي تعزيرات كوي مګرظلم  باندي مسلمانو

 .ږيېك

  .يلو مالتړئاسرا د •
يالږترلږه د كلتورى  تعصب او ضد د م پراسال ډول اعمال د چى دا دا

 ډېره مهمه ده چي د ډېرو دا بې تفاوتۍ انعكاس دئ كنه بله خبره ده، خو
 يوه سروې، چي د. پورته بيان سوي اعمال حقيقت لري په نظر مسلمانانو

ته رسېدلې ده،  كي سر  اسالمي هيوادو۱۴منځني ختيځ په  اسيا، افريقا او
دوى  ايي زيات خلګ داسي احساس كوي چي دنيم ښودلې ده چي تر دا

  .سره مخامخ دئ مذهب له خطر
  

 : مذهبترانسنېشنل

مافوق [ترانسنېشنليستي قوي  ډېر نړۍ اكثره لوى مذهبونه يو د
په خاصه توګه هغه وخت قوت  عنصر دا. له ځان سره لري  عنصر] ملتي

سياسي  روحاني هويت اساس تشكيلوي، د مومي چي مذهب، كوم چي د
ه له بل سياسي هويت يو كوم وخت چي مذهبي او. هويت سرچينه وګرزي

ته  سياسي اعمال سر لړ هغه مذهب پېروان ښايي يو ، دسره ونغښتل سي
خارجي  هيواد قوانين او وي چي د له هغو اعمالو څخه به دا يو. ورسوي

 چي په نورو بل دا. سره برابره كړي پاليسي له خپلو مذهبي ارزښتونو
 د. وكړي غوښتنو سياسي مالتړ د هم مذهبه خلګو خپلو كي د وهيوادون
 ټولي نړۍ يهوديان ښايي د مثال په توګه، د دې احساس له امله، د د مالتړ
فلسطين  چيرته چي وي د مسلمانان بيا ښايي هر دفاع وكړي او يلوئاسرا

سعوي  مذهب دليل دئ چي اسامه بن الدن، چي د همدا د. دفاع وكړي
 د يورپ په شمول،  اوومتحده اياالت امريكې د والى سواى دعرب دئ، وك
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القاعدې له پاره جلب  مسلمانان د هيوادونو نورو او مصر، پاكستان، چيچنيا
  .استخدام كړي او
  

  :نړيوال سياست مذهب او
كه " :ته خبردارى راكوي چي محقق موږ يو بين المللي روابطو د

ياست كي بې طرفانه رول كوئ چي مذهب په نړيوال س تاسي داسي فكر
ډېره هوښياره مشوره ده، ځكه   دا".تاسي په سترګو سم نه وينئ لوبوي، نو

 زيات وخت، مذهب د. چي مذهب په نړيوال سياست كي زيات رول لري
خبره هم رشتيا ده چي  دا مګر. قوت دئ بشريت يو ، عدالت اويسول

 اسي تشدد يوسي او خونړيو جګړو، ټكرونو مذهب له ډېر وخت راهيسي د
اوږدې  يلو او عربو دئاسرا مثال په توګه، مذهب د د. دئ او وو فكتور

 پاكستان او هندوستان وېش پر همدارنګه د. تشكيلوي عنصر شخړي يو
ځينو كسانوپه  دواړه هيوادونه زروي وسلې لري چي د. دئ مذهب والړ

  .خطرناك حالت پكښې راتالى سي ډېر نړۍ عقيده د
د  شخړو يا د علت او د شخړو په دننه كي هم د اديوه هيو مذهب د  

مذهبي اساس،  يوه حده پر يوګوسالويه تر.  تشديد رول لوبوالى سي
كي،  په دې نژدې كلونو. سربيانو ووېشل سوه او پركروټانو، مسلمانانو

په خونړي كلتوري وېش  البانوي مسلمانانو سربي او كي د مذهب په كوسوو
ته راتالى يوه مذهب په دننه كي هم تصادم منځ د. كي هم رول لوبولى دئ
شيعه ګانو،  خپله ده حتى پ شيعه ګانو، او سنيانو او سي، چي په عراق كي د

  .  مثالونه ديئېنځ خونړۍ جګړې م تر
  
  :مذهبي بنسټ پالني قوت د

 دئ ىاخيست  زورئېكي  برخو نړۍ په ډېرو اړخ چي د مذهب يو د
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هم، يوې څېړني ښودلې  رشتيا. ده] fundamentalism[هغه بنسټ پالنه 
 عنعنوي مذهبي افكارو پخوا زيات د نړۍ په مجموع كي تر" :ده چي

زياتېدو  نفوسو په تناسب مخ پر نړۍ د هم د نور ال لرونكي خلګ لري او
ته ويل كېږي چي  عنعنه پال هغه چا/ په دې ځاي كي، بنسټ پال".دي

  چي خپل دغه ارزښتونه دغواړي محافظه كاره مذهبي ارږښتونه لري او
مذهبي سړى  ده چي هر دې معنى دا د[ . هيواد په ملي قانون كي ځاى كړي

ځيني بنسټ پال خپل سياسي هويت هم په مذهب سره .] بنسټ پال نه دئ
ملي    ترperspectiveډول ليد  دا. څرګندوي نه په خپل وطن يا دولت سره

 نځ ته راوړي؛ اومنځ همكاري م تر هم مذهبو خلګو د په هاخوا سرحداتو
 نورو په دننه كي هم د سرحداتو داسي معنى هم لري چي بنسټ پالونكي د

  . آزادۍ مخه نيسي د پېروانو د مذهبونو
بنسټ پالني  بحثونه روان دي چى آيا په نړۍ كي د دې خبره ډېر پر  

هغه . پراخ جهاني تمايل دئ كه يو مجردو پېښو يوه سلسله ده او ډېرښت د
جهاني تمايل بولي په دې عقيده دي  بنسټ پالني پراختيا يو كسان چي د

كلتوري  مذهبي سياسي جنجالونو زياتوب د يوه حده پوري، د چي، تر
عنعنه پال په /يعني بنسټ پال. دئ مقاومت والړ امتزاج په مقابل كي پر

مذهب اساس  دوى د دې فكر دي چي كلتوري امتزاج هغه ارزښتونه چي د
دوى مذهبي  كي د ډول احساس په خلګو دا. نځه وړيدئ له م ړوال پر

په هاخوا  ملي سرحدونو سره تر هم مذهبو خلګو خپلو د هويت ته پاملرنه او
 احساس په غريبو هيوادو كي زيات دئ مګر دا. همكارۍ روحيه زياتوي د

 په نړيوال سياست كي د.  هم اغېزې ښكاره ديئېكي  هيوادو په بډايو
ده چي سياسي محافظه  اهميت وړ ي د پراختيا موضوع ځكه دبنسټ پالن

جدي نېشنليزم  مذهبي بنسټ پالنه او ، political conservatismكاري
  .ګډېږيپه بل كي سره  الرو يو  بېالبېلوپه
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  :نړۍ اسالم او
 ئې صلى اهللا عليه وسلممذهب دئ چي محمد  وحدانيت يو اسالم د

 معنى لري او» تسليم«ته د ) اهللا(اى خد اسالم لغت و د. اساس كښېښود
  .»هغه څوك چي تسليم وي«سلمان يعني م

په  اسالم د د لخوا مسلمانانو دلچسپي دلته په سياست كي د زموږ  
 مفكوره ده ummahمت عنعنوي مفهموم د ا اسالم يو د. سره ده اچولو كار

سياسي وحدت   يوه داسي ټولنه ده چي معنوي، كلتوري اوئېچي مطلب 
  .وو مت لومړنى ليډر ا د صلى اهللا عليه وسلممحمد. لريو

بيليون  يو اسالم سياسي عواقب ځكه مهم دي چي په نړۍ كي تر د  
. كي اكثريت تشكيلوي هيوادونو په ډېرو ږي اوېزيات مسلمانان اوس

كي چي اقليت هم دي  فيليپين په شان هيوادو دې، مسلمانان د سربېره پر
 مسلمانانو څلورو هرو په مجموعي توګه، د.  لوبويمهم سياسي قوت رول د يو

) ميليونه۲۰۴(لويه اسالمي كميونيټى  ټولو په نړۍ كي تر عرب دئ او څخه يو
 د[.  جوړوي۸۸نفوسو په سلو كي  د دې هيواد كي پرته ده چي د په اندونيزيا

 ليكوال دي او كتاب د نظريات د اسالمي امت په باب څرګندوني او اسالم او
  .]غاړه لري ترجمې مسئوليت پر  يوازي دئېونكى ژباړ
  

  :نېشنليزم اسالم او
 مسلمانانو ټولو ري دواقعي امت له ال د اسالم ځيني عناصر معاصر د

 وروسته، په اسالمي نړۍ كي، د خارجي استعمار پېړيو تر. وحدت غواړي
» اسالمي وياړ« اندونيزيا پوري،  د تر  څخه رانيولې بياGabonګابون 

اسالمي مقدسو   سازمان  مالتړ، دۍآزاد فلسطين د د. ت راپيل سونهض
 زروي وسلو درلودلو پاكستان د د هڅو انسجام او  له پاره ديساتن د ځايونو
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اسالم  نځ، دم تر عربي مسلمانانو د. څو مثالونه دي ددې نهضت يو مالتړ
 د.  احساسات راوزېږولPan-Arabعرب  - پان اشتراك په دوى كي د

 لكه عرب ليګ( ځينى سازمانونه ۍمنطقوي همكار عرب احساس د – پان
Arab Leage) (كېدلوىځا يو د عربي هيوادونو حتى د منځته راوړل او  
كي اكثريت  له دې امله، په اسالمي هيوادو. ته سولېهڅي هم رامنځ

  . خپل هيواد په پرتله په مذهب سره څرګندوي مسلمانان خپل هويت د
دئ چي په نژدې راتلونكي كي به  لږ دې امكان ډېر سره له دې هم، د  

مخنيوي  دې كار د د. يوه واحد امت په توګه سره متحد سي مسلمانان د
له بله جدي اختالفونه  اسالمي هيوادونه يو ډېر. نېشنليزم دئ فكتور يو

مثال  د. له بله سره په رقابت كي دي منطقوي نفوذ له پاره يو د سره لري او
 ايران اته كاله سره وجنګېدل چي لږ كي عراق او  كلونو۱۹۸۰ په توګه، په

نځ عمده م تر اسالمي هيوادونو د. ميليون خلګ پكښي مړه سول لږه يو تر
نېشنليزم په تقويه  د هم په خپل وار لري چي دا ايتنيكي تفاوتونه وجود

 ئېسور اندونيزيا خلګ د مثال په توګه، له كلتوري پلوه د د. كي رول لري
حتى همسايه اسالمي هيوادونه هم ډېرسره . تفاوت لري سره ډېر  خلګوله

 دي چي په Persianاكثريت ايرانيان له ايتنيكي پلوه فارسيان . بېل دي
له بلي خوا، عراقيان بيا له ايتينيكي پلوه عرب دي . فارسي ژبه خبري كوي

 كي د اسالمي هيوادو دې، په ډېرو سربېره پر. په عربي ژبه خبري كوي او
اخلي چي  زور نېشنليزم هغه وخت ډېر دا. قوت لري وطن پرستۍ وياړ ډېر

چي په عراق  امريكې متحده اياالتو سره مخامخ سي، لكه د له خارجي نفوذ
  . ىشى وليد جنګ وروسته دا كي تر

  
 :غيراسالمي نړۍ اسالم او

غرب، په  خارجي نړۍ، په تېره بيا د سياسي تاريخ د مسلمانانو د



127 

امريكې متحده  مسلمانان د ډېر. كړى دئ تفكر اثر دوى پر  دوړاندي
يعني هغه څه . [عيسويت د وارث  په سترګه ګوري - اروپايي اياالتوته د

اسالمي نړۍ سره كول اوس امريكا هغه كارونه  د پخوا چي اروپايانو
ه متحده اياالتو ل امريكې د كوي چي د همدارنګه، مسلمانان فكر .]كوي
 غرب د كنټرول له پاره د منځني ختيځ د د مالتړ اړخيز يو يلوئاسرا خوا د

ټكى داسي په ګوته  دا يوه مصري تحليلګر. يوه برخه ده تاريخي هڅو
 دئ چي د موجود] مسلمانانو سره د[احساس  ژور داسي يو" :كړى دئ

  ".يلوسره نرم چلند روان دئئاسرا د او سره زيږ عربو
نځ په م تر مسلمانانو  هم دopinion polls ېيغوښتني احصائ نظر د  

امريكې  حتى د. موجوديت تصديقوي دې ډول احساساتو پراخه پېمانه د
يوې سروې له  د اسالمي هيوادونو د نهو يرغل مخكي، عراق تر په رهبرۍ د

امريكې متحده  د كسانو  جواب وركوونكو۲۲مخي، په سلو كي يوازي 
كاوه چي  فكر  مسلمانانو۱۲وازي په سلو كي ي.  ووىښودل ته ښه نظر اياالتو

فلسطين د پوښتني  يل اوئاسرا د. ته احترام كوي غربيان اسالمي ارښتونو
 يلوئامريكې متحده اياالت اسرا ويل چي د  كسانو۸۴په هكله، په سلو كي 

  كال تر۲۰۰۳عراق د  ښكاره خبره ده چي د. ته تر فلسطين ترجيح وركوي
متحده اياالتو، په  غرب، په تېره بيا د د نظر يرغل وروسته د مسلمانانو

  .هم منفي سو وړاندي نور
 د. له ځان سره لري په هكله منفي تصوير مسلمانانو امريكايان هم د  

په  اسالمي هيوادونو  امريكايان د۲۴سروې له مخي، په سلو كي يوازي 
منفي   امريكايانو۴۱لري، په داسي حال كي چي په سلو كى  هكله ښه نظر

هم ښودلې ده چي زيات امريكايان اسالمي  سروې دا. دلي دئښو نظر
دي چي كه   امريكايان په دې نظر۶۶په سلو كي . ته لږ احترام لري كلتور

.  ښه سيئېامريكايي ارزښتونه ومني ژوند به  مسلمانان غربي او
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 تر خواه ل مسلمانانو همدارنګه، زيات امريكايان احساس كوي چي د
ه ل امريكايانو يات مسلمانان بيا احساس كوي چي دز تهديد الندي دي او

 . تهديد الندي دي تر خوا

 

  ټرانسنيشنليزم راتلونكې به څه وي؟ د
ناممكن  ،نسنيشنليزم به څومره پرمختګ وكړيدې اټكل چي ټرا د

 نن يوه پېړۍ وروسته به انسانان يو له تصوره ليري نه ده چي تر دا. دئ كار
خبره  مګر، بيا هم، دا. ترك حكومت ولريمش حتى يو او مشترك كلتور

نن ورځي مافوق  ځيني كسان په دې كي شك لري چي د. يقيني نه ده
 ځيني تحليلګران په مثالً. نده ته هم وراوږده سيكلتوري تمايالت به آي

مشتركي ژبي په توګه خپل  انټرنيټ د دې عقيده دي چي انګرېزي به د
ه زياتېدونكې توګه له انترنيټ خلګ پ ژبو نورو ځاي پرېږدي ځكه چي د

  .اخلي څخه كار
ټرانسنيشنليزم په  ګلوباليزېشن او دې، نېشنليزم د سربېره پر  

يوه ځايه  خبره تر مثال په توګه، دا د. وړاندي نه ماتېدونكى خنډ دئ
 ترانسنېشنليستينځ م تر  په اړه د اروپايانوئېاروپايي اتحاد رشتيا ده چي د
كوچنى  دې نوي سياسي هويت خلګ يو د  مګر.ته سوى دئهويت رامنځ

فيصدي ډېره زياته ده چي په اروپايي  كسانو هغو د اقليت تشكيلوي او
خپل هيواد   اوس هم دئېخپله عنعنوي وفاداري  اتحاديه كي ژوند كوي او

  . سره ساتلې ده
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  شپږم فصل
 

 

  قدرت، دولتداري او ملي دولت
  عنعنوي ساختمان

Power, Statecraft, and the National State: 
The Traditional Structure        

 

 د. نه وه وخت موجود هم دولتونه هر خپل ټول اهميت سره، بيا د
 نورو او ، انسانانو ځانونه په ښارو، ډلو، امپراطوريويك تاريخ په بېلو مراحلو

دولت  په حقيقت كي، د. كي سره منظم كړي دي سياسى ساختارو
كي  پېړيو په منځنيو يوه نوې سازماني اختراع ده اومؤسسه په نسبي ډول 
تكامل يوه مرحله يې هغه وخت منځته راغله چي  د. سره راپيداسوې ده
مذهبي واك څخه  پاپ د د امپراطورۍ او روم د  دواروپايي حكمرانان
 چي پاچهانو هدوهمه مرحله يې هغه وخت رامنځته سول. ځانونه رابېل كړل

خپل واك  واړه ملكيتونه تر نور ډالي او يمه كي فيو حكمروايي په سيخپل د
 ،خبره دا. عمر لري لږ لوا ك۱۰۰ زياتره اوسني دولتونه تر. الندي راوستل
  دئ اوىځايه راپيل سو يوه شكل په توګه له يو ادارې د چي دولت د

ته ځدې امكان رامن  ډېره مهمه ځكه ده چي د،زياتره دولتونه نوي دي
پاره په ه تل ل اداري سازمان په توګه د يو دولت د يكېداى سي چي ښاي

سياسي  ګران دئ، د يې ډېر كه څه هم تصور. لريه ون آينده كي وجود
اروپايي اتحاديه  ملګري ملتونه او. لرالى سي اشكال هم وجود سازمان نور
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 مثالونه كېداى سي، چي په راتلونكي فصل كي به پر دې ډول سازمانو د
 .وږغېږو

  
  :ريفدولت تع د

هغه  د او يوه ټاكلي قلمرو  چي پر،ئواحد د حكومت دارۍ يو دولت د
لوړ مشروع ] ځان تر[حقوقي واك چلوي او كوم بل  قانوني او اوسېدونكو پر

نېشنليزم  لكه په څلرم فصل كي چي د. خارجي واك په رسميت نه پېژني
سياسي هويت  د خلګو ډېرو په بيان كي وويل سول، دولت همدارنګه د

 د مډالونو خپلو المپيك قهرمانان د كله چي د  .تشكيلوي ساسي عنصرا
هيواد بيرغ پورته كېږى  دوى د پاره سټېج ته پورته سي، ده ل السته راوړلو

سياسي  ټولو زورور همدارنګه، دولت تر. ږغول كېږي دوى ملي سرود د او
ات ثروت زي تر هيوادونو غريبو ځينو ثروت د شركتونو ځينو د. ئدقدرت 

شان ه دولت پ هيڅ فرد، شركت، ګروپ يا بين المللى سازمان د وي، مګر
له بله تفاوت سره  څومره يو دولتونه كه هر. لريه تهديد قدرت ن او فشار د

زيات مشترك سره  څخه ټول يا مشخصاتو الندي شپږو هم د ولري، بيا
، population، نفوس territory ، قلمروsovereigntyحاكميت : يلر
، داخلي سازمان diplomatic recognitionاسي په رسميت پېژندنه سي

internal organizationكورنى مالتړ ، او domestic support.  
  

 :حاكميت

 چي معنى ،ئمهمه سياسي مشخصه حاكميت د ټولو يوه دولت تر د
 دولت په برخه كي يې مفهوم دا د. لوړترين قانوني واك درلودل دي يې د

 اوسېدونكو د هغه په دننه سرحداتو كي د او خپل قلمرو د] دولت[چي ئ د
هيڅ خارجي  خپل ځان باندي د پر  حق لري اويانحصار اداره كولو د
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مينځ د  تر دولتونو حاكميت د. قدرت مشروعيت په رسميت نه پېژني
عملې كېدلو  دې مهم پرنسيپ د د. ئقانوني مساوات څرګندوى هم د

بين المللى  هم په نورو په عمومي اسامبله او وملتون ملګرو ده چي د ښه داخن
ايا ټول دولتونه په رشتيا . كي ټول غړي دولتونه يوازي يوه رايه لري غونډو

چين سره   اوSan Marino  چي سان مارينوئسره هم مساوي دي؟ راس
 نړۍ ډېر د ايټاليې په دننه كي پرته ده او ټوله د سان مارينو. مقايسه كړو

 تر. چي تاريخ يې څلرمي ميالدي پېړۍ ته رسېږيئ  دپخوانى جمهوريت
سياست څخه ځان ګوښه ساتلى وو،  نړۍ د د پوري سان مارينو كلونو ډېرو
په عمومي  غړيتوب ومانه او  يې د ملګروملتونويع ككال  ۱۹۹۲ په مګر

سره مساوى نماينده ګي  هيوادونو نورو مستقلو چين او اسامبله كي يې د
 دا" :وويل يوه غړي هيواد خارجه وزير كي د لګروملتونوپه م. السته راوړه

 مهمو دولتونو د ډېرو نړۍ د  دىيوه وړوكي هيواد استاز حقيقت چي د
  ."ئحاكميت ښكارندوى د كښېني، پخپله د يوه مېز سره پر استازو
چي حاكميت، چي يوه حقوقي او ، دې مهم ټكي ته بايد پام وكړو  

عملي اصطالح   سره، چي يوه سياسي اواستقالل تيوريكي اصطالح ده، د
. ئازادۍ په معنى د كنټرول څخه د د بېګانه وو استقالل د. لري ده، توپېر

استقالل  حاكميت او برابره نړۍ كي به د الر قانون پر د په يوه ايډيال او
. ئ، استقالل مطلق نه ديري چي قدرت مهم ويچ شى وي، مګر معنى يو

 نفوذ تر همسايه هيواد خپل زورور دومره د د هيواىوړوك  يوونهني وختيځ
 په خاصه توګه د. كنټرول الندي وي چي استقالل يې په شك كي وي او

چي  په حقوقي لحاظ ، په برخه كي ويالى سو دفاعي پاليسيو خارجي او
 هندوستان تر چي د (Bhutan دولتونه لكه بوتان sovereignحاكم 

 تر متحده اياالتو امريكې د چي د(مارشال جزيرې  ، د)ئكنټرول الندي د
كنټرول الندي  فرانسې تر چي د (Monaco موناكو او) كنټرول الندي دي
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  .يوازي محدود استقالل لري) ده
 

 :قلمرو

 ښكاره خبره ښكاري چي يو دا. ئد دولت بله مشخصه قلمرو د
دولتونه رشتيا هم سرحدات  ډېر دولت بايد فزيكي سرحدات ولري او

 د. مغلقه ده له پېچلې اوئمس قلمرو ورته ګورو د ښه په غورمګر، كه . لري
ډېري بين المللي مناقشې موجودي دي؛ قلمروي  سر پر سرحداتو

موندالى  تغير كېدالى او] منقبض[چنى وسرحدات سره پراخېدالى، ك
 هيوادونه ډېر. لريه دولت قلمرو ون سي؛ حتى دا هم ممكنه ده چي يو

 فلسطينيان هم تر ګه په رسميت پېژني، اومستقل دولت په تو فلسطين د
 او) منځ پرته سيمه ده تر مصر اسراييل او چي د(غزه  يوه حده پوري پر

مينځ پرته سيمه  اردن تر اسراييل او چي د (West Bankغربي ساحل 
سره له دې ]. لري يعنى محدود كنټرول پر[باندي خودمختاري چلوي ) ده

طين قلمرو، چي په هغه كي فلسطينيان فلس سيمي په اسانۍ سره د هم، دا
دولتي  پاكستان پر. سي بلل كېداىه خپل مستقل حاكميت چلوي، ن

شمال غربي . ئبل مثال د محدوديت يو د واك چلولو باندي د قلمرو
، په كنټرول ئپښتنو، چي په افغانستان كي هم اكثريت قوم د پاكستان د

 ، دئكنټرول كي دپه  پنجابيانو پاكستان حكومت، چي د د. ئكي د
دليل  يو. باندي محدود واك چلوالى سي  پښتنوومسلح پر سرحدي سيمو

 كال راهيسى په دې سيمه كي ۲۰۰۱ چي اسامه بن الدن وتوانېدي چي د
  .ئپاكستان محدود كنټرول د دې سيمه د پټ سي پر

   
 :نفوس

 نفوس شمېره هم د د ، مګرئدولت ښكاره الزمي شرط د هر ولس د
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چين  د  او۹۳۲واتيكان نفوس  لري؛ د  توپير زيات منځ ډېر رهيوادونو ت
بين المللي  هم ښكاره نه ده چي د دا. ته رسېږي  بليونو۱,۳نفوس بيا تقريباً 

. مومي  څرنګه تغيريوفادار خلګو يوه هيواد د تكامل سره د سيسټم د
 مثال په توګه، د د. ئكي د پخوا سره په مقايسه په تغير تابعيت هم د

اروپايي اتحاديې په كوم  يوه هيواد تبعه چي د د) EU(پايي اتحاديې ارو
 هغه هيواد په محلي انتخاباتو كي اوسېږي، اوس كوالى سي چي د بل هيواد

. محلي مقام السته راوړي  يويحتى كوالى س كي رايه وركړي او
دوه )  زيات دي۹۰چي اوس تر(هيوادونه  همدارنګه، زياتېدونكي شمېر

دوو هيوادو تابعيت، په رسميت  ، يعنى دdual citizenship ګون تابعيت
 پخپلو قوانينو كي مكسيكو مثال په توګه، په دې نژدې وختونو د. پېژني

اساس اوس هغه مكسيكويان  هغو پر كي داسي اصالحات راوستل چي د
 كوالى سي خپل دئ ته يې مهاجرت كړى د امريكې متحده اياالتو چي د

جمهوري رياست  د مكسيكو دوى كوالى سي د. يتابعيت وسات مكسيكو
امريكې په  ددوى اوالدونه چي  كي رايه وركړي، حتى د په انتخاباتو

كي زېږېدلي وي هم كوالى سي دوه ګون تابعيت السته  متحده اياالتو
  .راوړي
  

 :په رسميت پېژندنه

دولت  دولت پخپله د چي يو دا ؛ يوئد والړ شيانو دوو  پرىدولت وال
چي  دا. دولتونه يې په رسميت وپېژني چي موجود بل دا ادعا وكړي اووالي 

پاره بايد څومره دولتونه هغه په رسميت ه ل السته راوړلو دولت والي د د
 كي ۱۹۴۸كله چي اسراييل په . ې موضوع دهلوپېژني يوه ډېره پرله پېچ
 ژر شوروي اتحاد ډېر او امريكې متحده اياالتو خپله آزادي اعالن كړه، د
نه يوازي اسراييل په  هغه عرب ګاونديانو د. هغه په رسميت وپېژاند
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ته د  وكړه؛ ځكه چي دوى اسراييلو رسميت ونه پېژندى، بلكي حمله يې پر
 ايا اسراييل په دغه مقطع كي يو. په سترګه كتل صيهوني يرغلګر يو

 ده چي كوم هيوادونه او دولت وو؟ يقيناً داسي ښكاري، ځكه مهمه دا
دې ته ورته حالت اوس كوسوو . ره هيوادونه يې په رسميت پېژنيڅوم

Kosovo واليت وو يوګوسالويې يو پخوا د اوئ آزاد دولت د  چي يولري .
دولت والى  كوسوو د  هيوادونو۵۲پوري،  ليكلو دې ليكنى تر اوس، د همدا

  . ئپه رسميت پېژندلى د
له   هيوادونواكثريت همدارنګه، په رسميت نه پېژندنه، حتى كه د  
  چيكله. لريه ن دولت ګواكي وجود لري چي يوه دې معنى ن هم وي، د خوا
ماؤتسې تونګ كمونستي حكومت په چين كي قدرت  كي دكال  ۱۹۴۹ په

يې سياسى په رسميت پېژندنه سوكه  له خوا هيوادونو نورو ، دىته ورسېد
 كال نه ترچين په رسميت پېژند د امريكې متحده اياالتو د. سسته وه او

جمهوريت  خلګو چين د وه چي د دې معنى دا ايا د. ه  پوري وځنډول۱۹۷۹
People’s Republic of Chinaدې  نه درلود؟ د  په دغه دوران كي وجود
 سياسي موقف، چي د هيوادونو ځينو د. ئسوال جواب معلومداره منفي د

 تايوان ته تښتېدلى نېشنليستي حكومت يې مشروع  اوىچين مات سو
  . باله، له لومړى سره يوه ښكاره افسانه وه

اوسه هم يوه جدي بين المللى  موضوع تر په رسميت پېژندلو د  
ئ د هيواد آزاد تايوان په عمل كي له هره دركه يو. اندېښنه پاته سوې ده

سره له دې . ئ دىپه رسميت هم پېژندل هيوادونو  زياتوو درزنودو چي تر
ځكه نو . لريه آزادۍ ادعا ن جال والي او  دچين څخه هم، تايوان پخپله د

 de يوقانون له مخي د مګرئ  دولت د de facto  يوتايوان په حقيقت كى

jureچين  د ۱۹۷۹امريكې متحده اياالتو په كال  كله چي د. ئ دولت نه د
 وخت د هر امريكې متحده اياالتو سره ډيپلوماټيك روابط قايم كړل، د
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له يوې خوا له چين . ئحساس توازن ساتلى د وتايوان په هكله ي چين او
چين سره  نه غواړي د له بلي خوا كوي او بېل هويت مالتړ تايوان د څخه د

دې فصل  د. خراب كړي) په تېره بيا اقتصادى مناسبات(خپل مناسبات 
  .ح سييني نور تايوان ته ورته حالتونه تشريپه پاى كي به ځ

 د. فلسطين ده وه بله ستونزه دپه برخه كي ي په رسميت پېژندلو د  
  ادارهيفلسطين مل هيوادو د هندوستان په شمول تقريباً سلو چين او
(PNA) Palestinian National Authorityحكومت په  فلسطين د  د

شمېر  يو په شمول د ملتونو ملګرو  دPNA. توګه په رسميت پېژندلې ده
په كال . ړيتوب لريپه توګه غ مبصر مكمل يا د بين المللي سازمانونو

جوړېدو  بېل فلسطيني دولت د يو امنيت شورا د د ملګروملتونو  كي د۲۰۰۲
 هيوادونه د زيات شمېر نور امريكې متحده اياالت او د. پرېكړه صادره كړه

دې هم، ښكاره  سربېره پر. كوي جوړېدلو مالتړ يوه فلسطيني دولت د
  .لريه ن خبره ده چي يومستقل فلسطين وجود

سياسي په رسميت پېژندني   او statehoodدولت والي څه هم دكه   
 مهم فكتور  ډېرىهم دولت وال لري، بياه منځ رابطه وضاحت ن تر

په  ملتونو ملګرو فلسطين ملي اداره د مثال په توګه، د د. تشكيلوي
دولت په  د. ىسي وركواله رايه ن عمومي اسامبله كي چوكۍ لري، مګر

مله هم مهمه ده چي يوازي دولت كوالى سي په رسميت پېژندنه له دې ا
 دولتي بودجې د  دونه وختينيځ[قانوني توګه دولتي اسهام خرڅ كړي 

خلګو خرڅوى چي   پرbondپاره دولت دولتي اسهام ه ل رفع كولو كسر د
همدارنګه يوازي دولت ]. اخلي څخه پيسې په پور خلګو په اصل كي د

 كى ۱۹۴۸په كال . درنې وسلې وپلوريكي   سي په بين المللي بازارىكوال
 و دبقا سره مرسته وكړه؛ ځكه د  دواسراييل سياسي په رسميت پېژندني د

 په امريكا او وكوالى سواى پيسې راغونډى كړي او لت په حيث اسراييلو
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  . اروپا كي درنې وسلې وپلوري
  

 :اداره داخلي سازمان او

اقتصادي  ي اوډول سياس دولتونه بايد په نورمال حالت كي يو
بحراني دوران كي، حتى په   په ډېرىدولت وال.  ولري structureساختمان 

 په دوران كي افغانستان، ي لسيزيد تېر. انارشي كي، دوام درلودالى سي
نظمۍ ته موجود دولتونه بشپړي بې  ځيني نور اليبيريا، سوماليه، او

 قانوني توګه وجود ي اوبې نظمه دولتونه په حقوق بيا هم دا مګر. ورښوېدلي دي
 يو په عمومي اسامبله كي د ملګروملتونو له دې دولتونو څخه  د يو هر. لري

   .رايه لري شان چوكۍ اوه مساوي دولت پ مستقل او
كاري حكومت  راهيسي يو  كلونو۱۹۹۰ مثال په توګه، سوماليې د د  

 تر. درلودلىئ نه د] ته رسوي شان وظيفه سره حكومت پ يعني چي د[
 Transitionalسوماليا انتقالي فډرال حكومت  ډېره وخته پوري د

Federal Government (TGF)  په كينيا كي موقعيت درلود، ځكه
كي په ] سوماليې پايتخت د[چي په موګه ديشو  يې نه درلود دومره زور
سوماليې  په عين حال كي، د. ډي وكړينمحفوظه توګه غو خوندي او

 دا.  ووىمنځ وېشل سو تر جنګساالرانو د قبيلو بېالبېلو اصلي كنټرول د
خوا، ه يوې ډلي ل د افراطي مسلمانانو  ع  كي د۲۰۰۶جنګساالران په كال 

 . په نامه يادېدل، مات سولIslamic Courtsاسالمي عدالت  چي د
نااميده انتقالي فډرال حكومت   ع كي بېوزلي او۲۰۰۷وروسته په كال 

)TGF ( چي يوتوپيا يي قواوو، ،ليې ته راستون سودوباره هغه وخت سوما 
له ] اسالمي عدالت ډله د[په مالتړ، افراطيون  هوايي حملو امريكې د د

 ي چهمعنى نه درلود دا  ماتي افراطيونو سره له دې هم، د. قدرته ليري كړل
  . انتقالي فدرالي حكومت ګواكي قدرت ته ورسېدى
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  :داخلي مالتړ
مثبت شكل يې  ډېر. ئد  داخلي مالتړدولت يوه بله الزمي مشخصه د
دولت واك ته غاړه ايږدي، دولت ته  چي خلګ پخپله خوښه دئ هغه د

غيرفعال شكل يې هغه  منفي او. وفاداره وي او هغه ته مشروعيت وربخښي
قدرت ته  هغه و د حكومت واقعيت مني او چي ولس په ناخوښۍ سره دئ د

سايلو سره چي دولتونه يې په و هغو ټولو قدرت د او زور د. غاړه ايږدي
يت موجود نه ئلږه غيرفعال رضا تر ولس لږ هم كه د كي لري، بيا اختيار

 چكوسلواكيې، شوروي اتحاد او د. ئمشكل د دولت پايښت ډېر ، ديو
جنګ  تر د. يمثالونه د ړنګېدلو د ملتي دولتونو څو يوګوسالويې انحالل د

كرد باندي  شيعه، سني او يا پرده چي ا وروسته عراق يوه لويه ستونزه دا
  .كنه وكړي او حكومت مالتړ وى ولس به دسسره وېشل 

  
  :دولت هدف د

موږ انسانان ولي   چي دائ دىكړ وخت په دې كي فكر ايا تاسى يو
حكومت سره په تنظيم كښېباسو؟ ځكه  كي د ځانونه په سياسي واحدونو

ته وايي  ومت موږله بلي خوا حك ږي، اوېپه حكومت باندي ډېري پيسې لګ
تاريخ په  د سره له دې هم، انسانانو. ئمه كو ها كار اوئ كار وكړ چي دا

  . حكومت تابع ګرځولي دي اوږدو كي خپل ځانونه د
دې موضوع باندي موافقې ته نه دي  سياست فالسفه پر كه څه هم د  

 يحكومتونه يې منځته راوړ  اويټولني جوړي كړ رسېدلي چي ولي انسانانو
موضوع سره   پرۍترق بهبود او] شخصي[انفرادي  په دې هكله د مګردي، 
دي چي  دې موضوع سره جوړ سياست فالسفه پر يعنى د. [دي جوړ

 جوړي كړي او يپاره ټولنه پرمختګ ل بهبود او خپل ځان د د انسانانو
 Thomasتوماس هابس  موضوع د دا]. حكومتونه يې منځته راوړي دي
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Hobbs )۱۶۷۹-۱۵۸۸ (جان الك  اوJohn Locke) ۱۷۰۴-۱۶۳۲ (
دوى دواړه په دې . كي ښكاره ده په ليكنو غوندي كالسيك تيوريسنانو

 فاميلي ګروپونو يا هم د په شكل او افرادو وخت د يو عقيده دي چي انسانانو
بې اړيكو  د.  ژوند كاوهي كstate of natureپه شكل په طبيعي حالت 

 sovereigntyانفرادي حاكميت  ګ دخل ټولني موجودي نه وې او افرادو
 او خپلي كورنۍ دباندي هيڅ چا ده چي دوى تر دې معنى دا د. خاوندان وه

هابس . ىسپارل واك نه وو اداره كولو چارو د  دىدو د  اوىدو هيڅ شي ته د
 ډول غير ته باالخره دا الك همدارنګه په دې عقيده دي چي خلګو او

سمون غوښتنى  ژوند د خپل د ځكه نو، د. نه وو قناعت وړ ژوند د متمركز
خپل حاكميت  كورنۍ دې ته اړايستلې چي ټولني جوړي كړي، د افراد او

پاره حكومتونه ه ل اداره كولو د چارو ټولني د د سي، او زياتي برخي تېر تر
يوه ضمني تفاهم چى اجتماعي  ټول شيان پر دا. تشكيل كړي

 د] اجتماعى قرارداد دا[ي چي د  نومېږي والړ social contractقرارداد
  . محدوديتونه ټاكي حكومتونو اهداف او

 دې سره موافق نه وه چي كوم شي خلګ دې ته اړ پر بياالك  هابس او  
 هلودرهابس ادعا د. ټولني جوړي كړي ايستل چي طبيعي حالت پرېږدي او

 له حكومته ژوند ډېر بې. ايستل ته اړ خلګ دې كار] fearوېره [چي بېري 
پاره قوي ه ساتني ل د خپل ځان د خلګو خطرناكه وو، ځكه نو نكي اووېروب

 هيى درلود ادعا درلود او مثبت نظر الك بيا يو. حكومتونه منځته راوړل
ورته   چي داېټولني يې جوړي كړ  اوىځا له بله ځكه سره يو چي خلګ يو

 دري، نه همكارۍ له ال له بل سره د  خپل ژوند يوىڅرګنده سوه چي دو
  .  سيىله الري، ښه كوال انفرادي هڅو

دې سره  چي دوى دواړه پرئ د  داىالك په هكله مهم ټك هابس او د  
پاره منځته راوړل سوي ه ل اهدافو مفيدو عملي او موافق وه چي حكومتونه د
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 يته رسو هغه وخته مشروعيت لري چي خپل عملي رسالت سر دي او تر
. نه كړي ل واك څخه ناوړه استفاده واجتماعي قراداد له مخي له خپ د او

 instrumental theory ofمفيديت تيوري  حكومت د دې ته د

governmentحكومت «يس په قول، ئر پخواني جمهور امريكې د د.  وايي
دولت ... ول سي؛ حكومت يوه وسيله ده ځپخپله بايد نهايي هدف ونه ګر

   .»ارهپه دولت ل لري، نه ټولنه د پاره وجوده ټولني ل د
 

  ؟دولتونه څرنګه اداره كېږي
 لړ چي دولتونه څرنګه اداره كېږي، په نړيوال سياست كي يو دا
 ولي ځينينتايج له دې پوښتنو سره اړه لري چى  دا. بنا دي نتايج پر

  حكومتونه پخپلوينيدي، ايا ځ په تناسب جګړه مار نورو حكومتونه د
معقوله ده چي د حكومت   داايا موفق دي، او نورو كي تر خارجي پاليسيو

مثال په  د. وسي پاره كاره ل مخ بېولو پر د] شكل[مشخص ډول  يو كولو
ودي  ډيموكراسۍ د امريكې متحده اياالت چي په نړۍ كي د توګه لكه د

  .ئ دىكړ لوز مالتړ او
 حكومت كولو چي د، كوالى سو په ارتباط موږ دې پوښتنو د  

governanceاستبدادي  يو. ووېشو كټه ګوريو اخوپر دوو  تيوري ګاني پر
ماسوا  مقاماتو لوړپوړو حكومت د  دي چي دauthoritarianحكومتونه 

. برخه وركوي كي هيڅ يا ډېره لږ ته په تصميم نيولو ګروپونو او افرادو نورو
ته اجازه وركوي چي په  بل بيا ډيموكراټيك حكومتونه دي چي خلګو

  .ك ګډون وكړيله معنى ډ سياسي پروسه كي پراخ او
  

  :استبدادي حكومت
چي يوه ، وو عام شكل دا حكومت دارۍ ډېر كي، د تاريخ په اوږدو د
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 اندېښنه ډېره لږ له دوى سره دا. كنټرول چالوه خلګو يا يوه ګروپ پر فرد
موافقه سره  دوى له پاليسيو د يا د دوى او يا هيڅ موجوده نه وه چي خلګو او

 خوا ده يوه فرد يا يوه ګروپ ل بېالبېل اشكال دديكتاتورۍ  د. كنه  اوهدرلود
 سره له دې بيا هم، د. له الري رامنځته سوي دي السته راوړلو قدرت د

  .لري منطقي داليل وجود شمېر پاره يوه مالتړ ل استبدادي رژيم د
، theocracyڅخه تيوكراسي  پخوانيو اشكالو له ډېرو ادارې يو د  

شكل  حكومت دارۍ دا نن ورځ، د. ئدروحاني ليډرانو حكومت  يعني د
، او واتيكان په اوسنۍ نړۍ كي يوازنى خالص ئ دىتقريباً له منځه تلل

ه  روحاني عناصر، كه څه هم چي قانوني شكل نينيځ. ئ حكومت ديروحان
 موقف، د امپراطور جاپان د  پاته دي؛ ديك ځايونو هم په ځينو لري، بيا

دايران . الى الما يې مثالونه دي تبت د د) قوي ټولو تر(تايلينډ پاچا او 
دې، اسالمي مذهبي قانون  سربېره پر. ئيوه حده روحاني د حكومت هم تر

همدارنګه، . كي ډېر قوي رول لوبوي اسالمي هيوادونو په ډېرو) شريعت(
 مذهبي بنسټ پالني د زياتېدونكى قوت سره د كي د ځايو په ډېرو

  . څخه ليري خبره نه دهامكان تيوكراسۍ بيا راژوندي كېدل د
مثال په  د. هم لرغوني ريښې لري  استبدادsecularغيرمذهبي   

اثر، جمهوريت، كي  توګه، يوناني فيلسوف افالطون پخپل مشهور
 دهډكه ... ګډوډۍ د« ډيموكراسي   په عقيدهدهد . كړه ډيموكراسي رد

. ته په يوه سترګه كتل كېږيغيرمساوي  چي په هغه كي ګويا مساوي او
 عامو ده په عقيده، د د» ]هغه وخت طبقاتي سيسټم ته ده دلته اشاره د[

يوې بېړۍ ماڼوګان  دولت اداره به داسي معنى ولرى لكه د خوا ده خلګو ل
بېړۍ  كوي چي بايد د فكر يو جګړه سره كوي؛ هر چلولو بېړۍ پر د«چي 

بېړۍ چلول  كنټرول په الس كي واخلي، كه څه هم چي د ده به د
navigationوه  افالطون نتيجه ګيري دا د» ... هيڅ زده هم نه وي
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 ى چي دوېهغه كسان چي غواړي اداره سي بايد په هغه سړي پس«چي
  .»پيدا يې كړي ي اوځوګرسي  ىااداره كړ

كه څه . ئشكل دبل  يو استبداد سكيولر  دMonarchismسلطنت   
قدس حق  ميفرمانرواي تيوري چي خداى تعالى پاچهانو ته د داهم، 
ډول ميراثي  حكومت دارۍ دا د. مذهبي اړخ لري ، يوئبخښلى دور

 لكه د(پاچهان  زورور څو يوازي يو. ئسيسټم اوس چندان پاته نه د
يې مشروطه شاهي  نور ځاى پاته دي، مګر پر) سعودي عربستان پاچا

constitutional monarchyئد محدود  رژيمونه دي چي قدرت يې ډېر.  
لنين په شوروي اتحاد، ماؤتسه تونګ په چين  الديميركمونيزم چي و  

استبدادي  كي پياده كړ، د ځايونو په نورو كمونستي ليډرانو نورو او
سرمايه دارۍ   چي دهكارل ماركس توقع درلود. په ډله كي راځي رژيمونو

بورژوازي باندى د   به پريمنځ سوسياليستي انتقالي دوره ك كمونيزم تر او
 او لنين دې نظريې ته رسميت وركړ. چلېږي» كتاتوريپرولتاريا دي«

چي ګوند بيا پخپل ، كړ كمونيست ګوند په الس كى متمركز قدرت يې د
. په تسلط كي وو مشر هغه د د  او Politburoپوليټ بورو سره د وار

شلمي پېړۍ په وروستۍ برخه خپل عظمت ته هغه وخت  كمونيزم د
وروي اتحاد، چين، شرقى اروپا چي كمونيستي حكومتونه په شئ ورسېد

 يې ۳۰ كي و په سلونفوس نړۍ د هيوادونو كي، چي د ځيني نورو او
 د بد سره ولړزېدى، او هغه راوروسته كمونيزم ډير تر. تشكيلول، مسلط وه

ويتنام  سيسټم په توګه يوازى په چين، كيوبا، شمالي كوريا او حكومت د
 كمونيست ګوندونه په ډېرودې هم، له سره . ئاوسه پاته د كي ال تر

 كال په ۲۰۰۸ نيپال د مثال په توګه، كمونيستانو د د. هيوادوكي فعال دي
يوه ايتالفى حكومت رهبرى په الس  اوس د كي اكثريت وګاټه او انتخاباتو
  .كي لرى
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اصطالح  دا. ئ د fascismيوه بله استبدادي سياسى فلسفه فاشيزم  
پاره كارول كېږي چي په ه ل وكسان هغو زياتره وخت په غلط شكل د

 فاشيزم هغه اصول چي د د. وي] محافظه كار[سياسي لحاظ ډېر راست 
كاوه په  يې مالتړ جرمني  آدولف هيټلر د ايټاليې بينيتو موسيوليني او

  :الندي ډول بيانېدالى سي
 واحساسات پر خلګو پاره ده ل حكومت كولو د معقوليت ردول او د .1

 .تكيه كول

كښته [حقيروالي  پر ځينو د او] ښه والي[پرتفوق  ونوګروپ ځينو د .2
  .عقيده درلود] والي

 .الس الندي كول تر خلګو د هيوادو» حقيرو«د  .3

 .)پارهه ل  حقوقويجمع د(ردول  د انفرادي حقوقو .4

 . پاره ويه ل مالتړ دولت د اقتصادي فعاليتونه بايد د .5

يعني . [كى ده فرد عاليترينه څرګندونه په خلګو عقيده درلودل چي د .6
  .]مهمه ده فرد ټولنه تر

 .كي ده هغوى په ليډر خلګو عاليترينه څرګندونه د عقيده درلودل چى د .7

  
  :ډيموكراټيك حكومت 

 - لرغوني يونان په ښار  دي كاله مخك۵۰۰ ميالد ډيموكراسي تر
راهيسي، وخت   كالو۲۰۰۰  كي منځته راغله او دcity-statesدولتونو 

په انګليستان كى د  ډيموكراسۍ تدريجي . لري  وجودناوخته دلته هلته
 فرانسې انقالبونو امريكې او اتلسمي پېړۍ په پاى كي د پاڅون او د
دې هم،  سربېره پر.  په يوې مهمي سياسى نظريې تبديله كړهيډيموكراس

وروسته، په .  شكل جريان درلوديبط او ډيموكراسۍ خپرېدل په كرار د
  . زيات چټك سو پراختيا جريان ډېر  دۍوكراسډيم كي دو لسيز څو تېرو
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 چي دوه ډوله ئ سيسټم ديداس حكومت يو لږه، د تر ډيموكراسي، لږ  
سياسي حقوق دي چي  لړ لومړى ډول يې يو. حقوق خلګو ته وړاندي كوي

. حق ولري رايى وركولو ته د كانديدانو خپلو خلګ په آزاده توګه و
 انتخاب په صورت كى به د كي وي، دلرون نظرياتو مختلفو كانديدان چي د

 لړ دوهم ډول يې بيا يو. يكى مهم اثر ولر  په جوړولوۍپاليس حكومت د
قانون په  آزادي،او د اجتماعاتو بيان آزادي، د مدني ازادي ګاني دي؛ لكه د

دې خبري ته پام . پاره مهم ديه حكومت ل آزاد يو وړاندي مساوات چي د
كلمه موجوده » لږه تر لږ«ه تعريف كي د ډيموكراسۍ پ د  زموږي چئوكړ
چي ډيموكراسۍ ته منسوب ئ دې حقيقت څرګندوى د  دىټك دا. وه

كوم  چي كوم هيوادونه ډيموكراټيك او هم دا په هكله، او خصوصياتو
توګه دا خبره په خاصه . مناقشې رواني دي ډيموكراټيك نه دي، بحثونه او

  .لريه ن  آيډيال ډيموكراسي وجود٪۱۰۰مهمه ده چي 
  

  :امنيت ډيموكراسي او
 نړيوال سياست تر ډيموكراسۍ او د ډيموكراټيكي سولي تيوري د

دا تيوري جرمني فيلسوف ايمانويل . يپه زړه پوري تړاو تشكيلو منځ يو
 Perpetualكي چى ابدى سوله  اثر خپل يوه  پ  Immanuel Kantكانټ 

Peace ) ۱۷۹۵ (نړۍ   چي دهه درلودده عقيد. نومېږي رامينځته كړې ده
كانټ . ته د ډيموكراسي پراخېدل به جنګ له منځه يوسي هيوادو ټولو

 كه د« سوله به ځكه رامنځته سي چي هاستدالل كاوه چي ډيموكراټيك
ډېره  دا ، نو...ييت الزم سئرضا خلګو په تصميم كي د اعالنولو جنګ د

 .»ط واوسياعالن په برخه كي محتا جنګ د  به دىطبيعي خبره ده چي دو
 چي يتمايل لر خوا تاييد پر دې نظريې د اوسنۍ څېړني هم د

  . يبل په مقابل كي وسلې ته الس اچو د يو لږ ډيموكراټيك هيوادونه ډېر
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. يته پام وس تيورۍ په هكله بايد څو ټكو  سولي ديډيموكراټيك د  
امريكې  ښكاره مثال يې د. چي ډيموكراسي هم جنګ كوي  داىلومړ

 راهيسي ۱۹۴۵ هم د الت دي چي يوه مخكښه ډيموكراسي ده اومتحده ايا
 چي، ټول څېړونكي د دوهم دا. زيات وخت په جنګ كي اخته ده

 يمثال په توګه، ځين د. ديه ورۍ سره موافق نيت  سولي ديكيډموكراټ
  يوىجنګ نستوال منځ د تر ډيموكراسيو دي چي د تحليلګران په دې باور

. چي ښايي په آينده كي دوام ونه كړيئ تاريخي بې قاعده توب د
.  سولي تيوري غلطه ثابته كړييډيموكراټيك  تاريخ ښايي دىراتلونك

ډول توافق سته چي  دې خبره يو منځ پر سكالرانو تر اوس د همدا مګر
په  استبدادي دولتو منځ، د خپل تر] ډيموكراټيك دولتونه[ډيموكراسۍ 

  .تناسب، ښه روابط سره لري
     

   ماهيت ىرله پېچلقدرت پ د
  

طبيعت  انسانانو چي د څو تر«په قول،  رتبه امريكايي مامور يوه لوړ د
 .»زړه تشكيلوي بين المللي اړيكو به د زور ، قدرت اوى موندلينه و تغير
 سره realpolitikدې ډول تاريك عملي سياست  څوك به ښايي د هر

اهميت په  ل اوقدرت رو ډيپلوماسۍ په ساحه كي د د موافق نه وي، مګر
كي سي،  منافع سره په ټكر اهداف او دولتونو كله چي د. ښه توګه بيانوي

  . هغه اړخ په ګټه تصميم نيول كېږي چي زيات قدرت ولري عموماً د
 توانايي ييوه هيواد د مجموع  اصطالح به موږ دلته دpowerقدرت  د  

په . استعمالووپه توګه ] قدرت ولري كولو هيواد يي د يعني هغه څه چي يو[
 يو يا په چا باندي په زوره د او» ټكولو سر پر«عادي محاوره كي قدرت د 

دلته  ره مهمه ده چي موږېخبره ډ دا. په معنى كارول كېږي كولو د كار
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لكه چي وروسته به وڅېړل سي، قدرت . قدرت په بله معنى استعمالوو
په . د تكيه ولريمنفي تهدي هم پر يا او مثبت قناعت وركولو كېداى سي پر

  نوريځين نظامى زور، ثروت او. اشكال لري رشتيا سره هم، قدرت ډېر
لكه ټينګه ملي اراده او  بيانور . محسوس دي ښكاره او اشكال يې ډېر

  . محسوس نه دي ډيپلوماټيك مهارت دومره ښكاره او
  

  :نسبي قدرت مطلق او
  

ن يې موجود استعمال امكا د له شكه وجود لري او هغه قدرت چي بې
 ذروي ګولۍ دي ۵۰۰۰مثال يې هغه تقريباً  يو. وي مطلقه قدرت بلل كېږي

كي  جنګي الوتكو او  ميزايلونو۱۰۰۰امريكې متحده اياالتو په تقريباً  چي د
لري او كه  شبهې وجود له كوم شك او ګولۍ بې دا. ځاى كړي دي ځاى پر

 كي لحاظ يې دپه تيوري. به وښندي تاثير  واخيستل سي ډېريځن كار
  . ئيس په الس كي دئر جمهور د اختيار كارولو
. سي لرالىه ن څه وي، قدرت په خال كي وجود په تيوري كي چي هر  

يا نه كولو توان  او كولو د يوه كار د باندي په زور چا څرنګه چي قدرت په يو
مقابل طرف سره په مقايسه كي اندازه كېداى  يوازي د نو درلودل دي،

. كى ونيول سي نسبي يا مقايسوي قدرت هم بايد په نظر ې امله نوله د. سي
 سوه سره يې مقايسه كړو ن كوم هيواد له دې چي د بې مثال په توګه، موږ د

څه  قدرت منابع چي هر چين د د. ئد  هيوادىپياوړ ويالى چي چين يو
ويتنام سره په مقايسه يې  د جاپان سره په مقايسه يې قدرت لږ او ، ديو

 ۱۹۹۸چين اسيايي رقيب هندوستان په كال  كله چي د. ئد رت ډېرقد
هندوستان په  چين قدرت د ، دهته ورسول هستوي وسلو ازموينه سر  ديك

  . سو تناسب رالږ
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 :قدرت اراده د قدرت توان او د

قدرت په شتمنى سره  هغه د قدرت په عمده توګه د هيواد هر د
 خلګو رشپ، نفوس، داقتصادي قوت، ليډ نظامي او. څرګندېږي

قدرت ظرفيت  يوه هيواد د داسى فكتورونه د ځيني نور استعدادونه او
. تشكيلوي ]استعمال توانمندي  قدرت دييعنى په بين المللى ساحه ك[

وال ۍ څخه نړ هيواد يو دسره  په درلودلو دې عمده قدرتونو  دييواز مګر
   كار ه دقدرت څخ ته د يوه هيواد شيان و دا. قدرت نه جوړېږي

 هيواد پاره چي يوه دې ل د مګر. په برخه كوي ظرفيت ور توان او اخيستلو
  هم will to powerقدرت اراده  ، دځيكي مؤثر وګر وال ډګرۍ په نړ

استعمال اراده هم  قدرت د هيواد بايد د چي يو يعني دا. ده ورته په كار
  . ولري
له اقتصادي . ويښه مثال وړاندي ك ډېر جاپان په دې برخه كى يو  

 GNPجاپان ناخالص ملي توليد  د. ئد نړۍ دوهم قوي هيواد پلوه جاپان د
 بيا هم د په وړاندي دوهم مقام لري، مګر متحده اياالتو امريكې د يوازي د

 د. ئمجموعي ناخالص ملى توليد زيات د برتانيې تر چين، فرانسې او
بله  دې هيواد يو م د نفوس هى مليونه په لوړه سويه تربيه سو۱۲۷جاپان 

چا توجه دي جلب كړي،  له دې چي د رنګه، بې همدا. عمده شتمني ده
 جاپان يوه ډېره مجهزه نظامى قوه جوړه كړې ده چي كالنۍ بودجه يې تر

  نفوذ تريجاپان جهان سربېره، د دې ټولو پر.  زياته دهو ډالرو بليون۴۱
 چي پخپله نه ئ دىدوهمي عمومي جګړې وروسته ځكه محدود پاته سو

 د«جاپان اساسي قانون  په سيمبوليك شكل، د.  ميدان ته راووزييغواړ
  بله مهمه خبره دا.» كړي ديعحل كول من بين المللي شخړو  ديله الر زور

نظرياتو  خپلو ، دوى دئاستعمال مخالف د قوې د ده چي جاپان نه يوازي د
  .كړې دهڅخه ډډه  ترويج په برخه كي هم د جدي موقف نيولو د
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جاپان په   ښيي چي دئيېاحصا. ئ دىموندل اوس تغير تفكر دې طرز  
ه جاپان په ډېر. بلي زياتېږي ملي غرور احساس ورځ تر كي د خلګو

. ئ دى واحدونو په لېږلو پيل كړينظام ته د تدريجي توګه خارجى هيوادو
سولي ساتني په ماموريت كي برخه اخلي  د ملګروملتو جاپان همدارنګه د

 اوطبي يانجينر( عسكر يمحاربو  غير۶۰۰ كي يې ۲۰۰۳و په كال ا
جاپان  دې سربېره، د پر. ځاى كړي دي په عراق كي ځاى پر) واحدونه

 پاره تيارى نيسي اوه  لۍوړونكي بېړ  لومړنۍ هليكوپتريخپل بحري قوه د
جاپان ګاونډي  د دې كار. ئ دىټرېنينګ يې چټك كړ كوماندو واحدونو د

 د ملګروملتو همدارنګه، جاپان د. ه تشويش كي اچولي ديهيوادونه پ
پاره هلي ځلي پيل ه ل په الس راوړلو دايمي چوكۍ د كي د امنيت په شورا

په دې  سفير متحده اياالتو امريكې د كي د امنيت په شورا د. كړي دي
 چي يواي  اوئ ديك جاپان په تغير« چي يكي داسي تبصره كو وروستيو

كي  الكاهل په بحر د او نړۍ دوهم اقتصاد لرو يو،  د دهيوا ستر يو موږ
 موږ. كي دايمى چوكۍ غواړو امنيت په شورا د موږ. دوهمه بحريه لرو

دې اټكل كېداى   له دې امله د.»كي رول ولوبوو په بين المللي ډګر غواړو
په بين   اويقدرت ظرفيت په عملى قدرت واړو سي چي جاپان به خپل د

  . په قوي رول ولوبوي به يالمللى ډګرك
  
 :]محركه قوه[قدرت ډاينامك  د

كي  وخت په تغير چي هرئ قدرت اندازه كول هم ځكه مشكل د د
 له يا كېږي يته ځي، نظامي قواوي موډرن شايا هيوادو اقتصاد مخته  د. وي

 مالتړ حكومتو ږي، خلګ دې لږياموډه لوېږي،  نوي طبيعي منابع كشفېږى 
برتانيې تر  روم څخه رانيولې بيا د د. ه كېږيبې اعتماد كوي يا پر

 ئتر پايه دوام نه د پاور پوري، هيڅ سوپر  اتحاديشورو امپراطورۍ او
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 خو شوروي اتحاد او څخه له زوال سره مخامخ سو له دغو يو هر. ىموندل
امريكې متحده   نوي هيوادونه، لكه دىځا  پرىدو د. بالكل له منځه والړ

چين هم هڅه كوي چي خپل . كى ودرېدل په قطار وقدرت لويو اياالت، د
  . پخوانى برم بيرته الس ته راوړي

شمېر  يوله قدرته رالوېدل په  يوه هيواد قدرت ته رسېدل يا د  
.  د قدرت منابع په هغو كي مهم رول لوبوييپوري اړه لري چ فكتورونو

مقام په  د هيوادو هغو هستوي وسلې منځته راتلو د  كاله مخكي د۶۰تقريباً 
داخلي شرايط هم . كي چي هستوي وسلې يې لرلې ډېررول ولوباوه لوړېدلو

  چي نور،ځكه راچپه سو شوروي اتحاد. قدرت اغېزه ښندي هيوادونو پر د
اكثريت امريكايان . هاكثريت خلګو وفاداري له ځانه سره نه درلود يې د

مللي امريكې خلګ ونه غواړي په بين ال كه د  مګر وطن پرسته دي،
 هم د ىدو  ځان ومني، نورمصارف پ ليډر پاته كېدلو سيسټم كي د

  نه ده چي د دې معنى دا د. ىسي مونداله سوپرپاور په توكه دوام ن

ده  غاړه واخلي، بلكي خبره دا نړۍ رهبري پر امريكې متحده اياالت دي بايد د
 اوږو رپ رهبرۍ دروند بار  بايد ديپاته س امريكا غواړي سوپرپاوركه چي 

  .واخلي
  

  ډيپلوماټيك وسايل
The Diplomatic Instrument        

 

 به وروسته پر قدرت كارول دي، چي موږ ډيپلوماسي په عمل كي د
ځكه نو، ملي ډيپلوماسي يوه پرله پېچلې لوبه ده چي په هغه كي . وږغېږو

هيوادونه يا بين المللى سازمانونه په خپله  هيواد هڅه كوي چي نور يو
وړاندي   تصويريته زيات وخت داس كه څه هم موږ. ويخوښه وڅرخ

 يك  په ډېره سړه سينه په ښايسته دفترونوي چي ډيپلوماسي ګواكيكېږ
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اوسني  د. وخت داسي نه ده په واقعيت كى خبره هر ته رسېږي، مګر سر
كميونيكېشن  نورو ډيپلوماټانو سربېره د ډيپلوماسي پر سفيرانو او عصر

خارجي  ، ډيپلوماسي ديكه څه هم چ.  نيسييك رډېري نوري پروسې په ب
 چي دئ د واقعيت دا يوازنۍ وسېلې په توګه وړاندي كېږي، مګر پاليسۍ د

نظامي قوت څخه  اقتصادي او وخت د پر ماهرانه مذاكراتو د ډيپلوماټانو
  .اخيستل كېږي هم په غيرمستقيمه توګه كار

  

 :اعمال په توګه قدرت د ډيپلوماسى د

اچول  قدرت په كار د يوه هيواد پاره ده ل مخ بېولو پر د ملي ګټو د
 ته د اچول موږ قدرت په كار كه څه هم چي د. ملي ډيپلوماسي تشكيلوي

 قدرت په كار راپيدا كوي، مګر د فكر اقتصادي بنديزونو ديا نظامي قوې 
 د نظامي زور اقتصادي او يوه هيواد د.  موضوع دهېاچول ډېره پرله پېچل

هيواد په ډيپلوماټيك  يو او قوي زېربنا دئ د په زېربنا كي پروت دهغه هيوا
    .قوت كي زياتوب راولي

 هيوادوو دو نورمال شكل د مذاكراتو ډيپلوماټيكو  مخكي، د۱۹۰۰ تر  
 bilateral دوه اړخيزه ډيپلوماسى يمنځ مستقيم مذاكرات وه چ تر

diplomacy   وماسۍ، چي  ډيپلياړخيز په راوروسته كي څو. بلل كېږي
  دي ك۱۹۲۰په كال . هيوادونه برخه پكښي اخلي، انكشاف وموند شمېر يو

 ياړخيز څو ځته راتلل دن مLeague of Nationsاتحاديې  د ملتونو
دايمي   يزيسيمه  وال اوۍ نړ ۲۵۰اوس . ئانكشاف مثال د ډيپلوماسۍ د

 ډېرو دامريكې متحده اياالت  د. يلر وجود) IGO(بين الدولتي سازمانونه 
 غړيتوب لري، او امريكايي ډيپلوماټان هره ورځ په څو بين المللي سازمانو

امريكې متحده  مثال په توګه، د د.  كي برخه اخلي  مذاكراتوواړخيز
تر  اټومي وسلو  چي دي شمالي كوريا دې ته وهڅويپاره چه دې ل اياالت د
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چين   يې دكي، چي مشرتوب  مذاكراتوواړخيز ، په شپږيسه پروګرام تېر
غړي شمالي كوريا، روسيه،  دې مذاكراتو نور د. ،  برخه اخليئغاړه د پر

  . يامريكې متحده اياالت تشكيلو د  كوريا اويجنوب
  

 :اړخيزه ډيپلوماسي څو

 مذاكراتو  مخكي د۱۹۰۰ لري، تر ت وجودآكه څه هم ځيني استثنا
و دو عنى د، يbilateral diplomacyنورمال شكل دوه اړخيزه ډيپلوماسي 

اړخيزه  په راوروسته كي، څو. منځ مستقيم مذاكرات وه تر هيوادو
 وګډ هيوادو څو ، يعني دmultilateral diplomacyډيپلوماسي 

 ملتونو  كي د۱۹۲۰په كال .  دئى، زيات پرمختګ كړوكنفرانسون

مهم  كي يو منځته راتلل په دې الر  the League of Nationsاتحاديې 
سيمه ايز بين الدولتي سازمانونه   دايمى نړيوال او۲۵۰قريباً اوس ت. ګام وو
په اوسط ډول په  امريكې متحده اياالتو  مخكي، د۱۹۰۰كال  تر. لري وجود

 اوس د. هكي برخه اخيستل  كنفرانسونوواړخيز ځل په څو كال كي يو
 غړيتوب لري، او مللي سازمانولبين ا رېشم ډېر امريكې متحده اياالت د

  .كي برخه اخلي  مذاكراتوواړخيز ي ډيپلوماټان هره ورځ په څوامريكاي
منځ يې  تر هيوادونو اوسنۍ موډرني تكنالوجۍ له بركته، چي د د  

پاره زياته زمينه ه  ډيپلوماسۍ لياړخيز څو تماس اسانه كړى دئ، د
] چاپيريال[محيط  نړيوال موضوعات، لكه د چي، ډېر بل دا. برابره سوې ده
سي حل ه دوه اړخيزي ډيپلوماسۍ له الري ن يوه هيواد يا پرابلمونه، د

 او. حل نړيوالي همكارۍ ته اړتيا لري دې ډول پرابلمونو د. ىكيدا
 پاره، په تېره بياه بين المللي اعمالو ل مهمو  نړۍ كي دۍهمدارنګه، په اوسن

 څو  ملتونو په چوكاټ كي دوملګر نظامي قوې كارول غواړي، د هغه چي د
  . ډيپلوماسۍ زياته توقع كېږياړخيزي 
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 دا. لري  قرار unilateralism ياړخيزه ډيپلوماس په مقابل كي بيا يو  
له دې چي د كم بين الدولتي  ځانګړى هيواد، بې هغه وخت پېښېږي چي يو

عراق  د.  توګه عمل كويېسازمان موافقه له ځانه سره ولري، په ځانګړ
 خليج تر فارس د د. سيح كوالى يموضوع ښه تشر  داه جګړهمعاصر

يس جورج ايچ ئر هغه وخت جمهور امريكې د ، د)۱۹۹۱(جګړې مخكي 
السه   ملتو اجازه تروملګر پاره ده ل ايستلو عراق د بوش له كويټ څخه د

 ۲۰۰۳په كال . درلود مالتړ  هيوادو۳۳  يرغل ديامريكې په مشر ، او دهكړ
 تصويب او د  ملتوورملګ د يس جورج ډبليو بوشئر امريكې جمهور كي، د
 نورو درو د برتانيې عمده او عراق حمله وكړه، چى يوازي د پرپرته اجازې 

  .ورسره وو هيوادو تش په نامه مالتړ
  

  : ډيپلوماسيترمينځدليډر اوليډر
ليډران دي  نور يا پېښېدل چي پاچهان او لږ كي ډېر وختونو په پخوا

اوس موډرن . ه وكړييا مخامخ مذاكرات سر له بله سره وويني او يو
 ىولځګر كميونيكېشن مخامخ ليدني كتني يو عادي كار ټرانسپورټېشن او

 ۳۶كي  كلونو شپږو يس بوش پخپل لومړيوئر امريكې جمهور د. دئ
 ۲۱۹۰ لهخارجي هيوادونو په همدې وخت كي يې د سفرونه وكړل او

 يس اوئر جمهور همدارنګه، د. سره وكتل خارجه وزيرانو ليډرانو او
  .لفوني خبري يوه عادي پېښه دهيمنځ ټ تر خارجي ليډرانو

 ځيني وخت دا. منځ مخامخ ليدني كتني ځيني ګټي لري تر ليډرانو د  
چين   كي د۱۹۷۲په كال . ډول ليدني كتنى زيات سيمبوليك ارزښت لري

يس ريچارد ئرر پخواني جمهو امريكې د مشر ماؤتسه تونك سره د د
 عمده تغير يو په پاليسۍ كي د تحده اياالتوم امريكې د نكسن مالقات د

مخامخ ليدنو  ځيني وخت ليډران په دې توانېږي چي د. څرګندوى وو
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 كال د ۱۹۷۸ د. پاره الره هواره كړيه ل تغيراتو څرګندو له الري د كتنو
 اسراييلو مصر او ، چي دCamp David Accordsكيمپ ډېويډ معاهدات 

 روابطو د درې واره جنګ وروسته د ت اوخصوم كلونو ډېرو ترمينځ يې  تر
امريكې  پروسه راپيل كړه، هغه وخت منځته راغلل چي د نورمال كېدلو

 د يس انورسادات اوئر مصر جمهور يس جيمي كارټر، دئر جمهور
ميريلنډ ايالت په كيمپ  امريكې د صدراعظم ميناخيم بيګين د اسراييلو
  .  سره وكتليډېويډ ك
منځ ډيپلوماسي ځيني وخت ځينى مشكالت هم  تر ليډر او ليډر د  
كي  داسي وختونه راغلي دي چي دوه ليډران په مخامخ خبرو ډېر. لري

له   يوىوروسته ښكاره سي چي دو ، مګرييوې موافقې ته سره رسېدلي و
 دئ چي ليډران كوالى سي د بل مشكل دا. بله سم نه وي سره پوهېدلي

تعهد، كه معقول هم نه  يوه ليډر د كړي، مګر غلطۍ رد كښته رتبه مقاماتو
امريكې پخواني خارجه  د. سي اخيستل كېداىه وي، په اساني سره بيرته ن

 يسان مذاكرات كوي، نوئر كله چي جمهور": وايى وزير، هينري كيسنجر
  ."ځان تړي تېښتي الره پر د
  

 :ډيموكراټيكه ډيپلوماسي

له . وجوده وهكي ډيموكراسي م هيوادو په لږومخكي شلمي پېړۍ  تر
كول  امضا معاهدو سره د هيوادو نورو د ډيپلوماسۍ كارول او د دې امله نو

  د.»زه دولت يم«شپاړسم لويي ويل چي  ځكه نو. پاچا په واك كي وه د
په  تصميم نيولو په هكله د خارجي پاليسيو يه قوې مشران اوس هم دئاجرا

كي نه  وى په انحصارد د كار نن ورځ دا كنټرول لري، مګر پروسه كي ډېر
ده چي په هغه كي مقننه قوه،  اوس ډيموكراټيكه ډيپلوماسي معيار. ئد

  .هم عمده رول لوبوي عامه افكار   او interest groups ذينفع ګروپونه
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داخلي  كي د خارجي پاليسۍ په جوړولو په رشتيا سره هم، د  
ايد پاره به برياليتوب ل يوې پاليسۍ د د. ئسياست اهميت زيات د
 غوره كړي چي هم په بين المللي او حل داسي الر ډيپلوماټان هڅه وكړي د
ځله  راتلونكي په باب څو تايوان د د. وي وړ منلو هم په داخلي سطحه كي د

هڅه كړې ده چي نه يوازي خپل  ليډرانو امريكې متحده اياالتو چين او د د
 هڅه كړې ده چي رهېډوو خوا كړي، بلكي دواړوده توافق ټكي پيا منځ د تر
 بحران و په دننه كي هم هغه داخلي قواوي دفع كړي چي د هيوادو خپلو د

 هر «يخبره وكړه چ يس دائر چين جمهور د. هته يې لمن وهل عميق كېدلو
   .»ي سه له قدرته به ايسته كړيتايوان آزادي ومن كه د ليډر

  

  :ډيپلوماسي] پرانستې[خالصه 
 اري شكل وو، چي مذاكرات اووخت دډيپلوماسۍ معي  يوىپټوال

امريكې  د. ته رسېدل قراردادونه په پټه سر ځيني وخت حتى معاهدې او
 او خالصي ډيپلوماسۍ ږغ پورته كړ يس وډروويلسن دئر پخواني جمهور

 اوس د. ېدلې دهځګر له هغه وخت راهيسي پرانستې ډيپلوماسي معيار
په ډاګه  ونه ثبتيږي اورپورټ توافقاتو او بين المللي تړونو مذاكراتو او

پاره ه پرنسيپ ل ډيموكراټيكي ادارې د كه څه هم چي د تغير دا. اعالنېږي
كه . سرخالصي مذاكرات مشكالت لري. مهم دئ، ځيني تاوانونه هم لري

 بيا ستاسي د ته ښكاره سي نو ستراتيژي خلګو چنې وهلو ستاسي د
په صورت  ه انتقادونوعام د. وړتيا له منځه ځي السته راوړلو د امتيازاتو
 ښايي په ټول تاريخ كي ډېر مهم او. دئ السته راوړل ګران كار كي امتياز

 امريكې د وخت د بحران پر كيوبا د  كى د۱۹۶۲مخفي مذاكرات په كال 
 مذاكراتو په دې پټو. مينځ مذاكرات وه تر شوروي اتحاد او متحده اياالتو

 شوروي اتحاد كيوبا څخه د دژمنه وكړه چي  امريكې متحده اياالتو كي د
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 امريكې متحده اياالت د بيرته ايستلو په صورت كي به د د ي وسلو ذرود
  . له منځه وړلوهڅي نه كوي فيډل كاسټرو د

  
  :ته رسول ډيپلوماسۍ سر د

 پاخه ډيپلوماټان، د. برخه ډېره ده هنر ساينس د ډيپلوماسي تر د
. كړي سره عيار شرايطو پاره چي مؤثريت ولري، بايد خپل روش ده دې ل
لري  يني مقررات وجودځپاره ه ښه ډيپلوماسۍ ل دې هم، د سربېره پر مګر

  .چي بايد ځانونه په پوه كړو
  

  :مستقيم يا غير مستقيم مذاكرات
له  ده چي يو يوه موضوع چي ډيپلوماټان ورسره مخامخ كېږي هغه دا

ير مستتقيم الس غ ميانځګړي پر كه د بله سره مستقيمي خبري وكړي او
 ګټه لري چي په هغه كي د مستقيم مذاكرات دا. ته ورسوي مذاكرات سر
همدارنكه، مستقيم .  سيىغلط تفسير مخه نيول كېدا غلط فهمۍ او
  .ته رسېدالى سي سر مذاكرات ژر

 مستقيم تماس تر. غير مستقيم مذاكرات هم خپل ځانته ګټي لري  
 ښايي ونه غواړي يو يواده مشروعيت سمبول كېداى سي چي يو حده د يو

امريكې  د[يس بوش ئر جمهور مثال په توګه، د د. ته يې وركړي بل هيواد
 ودوه اړخيز مستقيمو او ايران سره د ادارې د] يسئر پخواني جمهور

ته  يوه داسى هيواد به و په هكله مقاومت كاوه، ځكه چي دې كار مذاكراتو
يپلوماټيك برياليتوب امريكې حكومت يې په رسميت نه پېژني ډ چي د

 كال راهيسي ايران ۱۹۸۰ امريكې متحده اياالت د د.  واىىپه برخه كړ ور
ته اجازه  ايران حكومت مظاهره كوونكو په رسميت ځكه نه پېژني چي د

 امريكايي ۵۲ امريكې سفارت اشغال او هران كي دتوركړه چي په 
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دې هم،  رسربېره پ. سيپاره يرغمل ونيه ل  ورځو۴۴۴ ډيپلوماټان د
ايران سره  د ډيپلوماسۍ دروازه په مكمله توګه تړلې نه ده او واشنګټن د

  . غير رسمي تماسونه اوس هم ژوندي ساتلي دي لړ يې يو
  

  :كښته رتبه ډيپلوماسي رتبه يا لوړ
دئ چي څوك بايد ډيپلوماټيك  بل مهم اړخ دا ډيپلوماسۍ يو د

كښته رتبه  يا او د لوړكوم كنفرانس ته باي و. ته ورسوي مذاكرات سر
 رتبه مقام، لكه د يوه لوړ موقف بايد د يوه هيواد ډيپلوماټان ولېږل سي، د

  خوا اعالن سي؟ ه كوم كښته رتبه مقام ل يا كه د دولت مشر، او
ه ل يسانوئر حكومت د د. لوړرتبه ډيپلوماسي خپل ځانته ګټي لرى  

 د. ي جدي ګڼل كېږيك پايتختونو تحريري بيانيې په نورو خوا تقريري او
په ډاګه ويلي دي  ما«خبره چي  يس بوش دائرر پخواني جمهو امريكې د
شمالي كوريا په موقف  د» لرو،ه يرغل خيال ن شمالي كوريا د پر چي موږ
رسمي معاهدې  امريكې سره د شمالي كوريا د پخوا. ىراوست كي تغير

 تومتحده اياال دامريكې  د وروسته يي موقف نرم سو او ، مګرهغوښتنه كول
  .  وښودىپاره تياره ل خبرو سره د هيوادو نورو او

په كښته . ده كي په كار حاالتو هم په ځينو كښته رتبه ډيپلوماسي بيا  
يوه غړي  كابينې د د. انعطاف زمينه موجوده وي رتبه كميونيكېشن كي د

كله چي په  زورور تهديد اعالنېږي، مګر په امتحاني توګه يو خواه ل
تايوان  د. خوا ردېږيه رتبه مقام ل لوړ يو ، ديوسته كي نامعقول ثابت سور

 نظامي تهديد په هكله د كښته رتبه مقاماتو په تشنج كي، عمده مشرانو د
 آزادۍ د د(چين نظامي ورځپاڼي  مثال په توګه، د د. ستيواخ څخه كار

ه څخه ډېره ليري ده، پ نكوورسمي پاليسي جوړو ، چي د)ورځپاڼه اردو
چي كه تايوان آزادي اعالن كړي چين ، نكې لهجه تهديد وكړوعصباني كو
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 همدارنګه، په .»ويځ جګړې څخه مخ ونه ګرۍله هيڅ ډول خونړ«به 
وزارت يوه كښته رتبه  دفاع د ليري د واشنګټن كي له قدرت څخه ډېر

  چي كه چين پرىوغړومبېد قهر په ډېرهمدې موضوع  په ارتباط،  د ،مامور
  .»سره به مخامخ سي له بې حسابه نتايجو« حمله وكړي تايوان

  
  :اخستل څخه كار] عوض[تهديد يا بخشش  د

يعني [ زردكي سوټي او كه د دئ چي د بل ډيپلوماټيك انتخاب دا يو
تهديد ډيپلوماسي هغه  د. ستل سييواخ څخه كار] تهديد كه بخښښ د

 ي كولوعمل تهديد د وخت مؤثره واقع كېداى سي چي ستاسي سره د
 تايوان د وخت كله چي چين د يو. ولري وجود اعتبار قدرت، تصميم او

» ټرېنينګ«يې تايوان ته نژدې نظامي  سو، نو څخه خبر خاصو مقاصدو
 تر كارونو نورو يي، د په منظور اظهارولو خپل نظامي قدرت د د. پيل كړ

  ميزايلونه د كېدونكي سمبال warheadپه اټومي كوپړۍ څنګ، شپږ
 امريكې متحده اياالتو په مقابل كي بيا د. ته وروتوغول يوان سواحلوتا

تايوان  غير مستقيم تهديد په وړاندي، ډېره لويه بحري قوه د چين د هم، د
 كه تهديد كار. تهديد ډيپلوماسي نيمګړتياوي هم لري د .هته ولېږل اوبو

سي ستاسي كمزوري ښيي چي ستا ، نويسه يا تهديد عملي ن ونه كړي او
مګر . ت وركړيئهم جر ته به  نور  راتلونكي مخالفينويهم ښاي  اوياوسن

عملي كول ډېري  ستل اوياخ نظامي تهديد څخه كار ده چي د خبره دا
  .بشري قوه غواړي پيسې او

 تهديد زيات اثر  وختونه د بخښښ يا عوض وركول تريځين  
 ني نوريا ځي زياتول، تجارتي امتيازات او مرستو د. درلودالى سي
هم سيمبوليك بخښښونه ښايي ډيپلوماټيك موافقتونه  يا محسوس او

پروګرام  د روي وسلو ذشمالي كوريا د  كي د۲۰۰۷په كال . منځته راوړي
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 امريكې متحده اياالتو  چي د،پيل ځكه ممكن سو مذاكراتو په هكله د
  .وعده وكړه اقتصادي مرستو ډالرو  مليونو سوو شمالى كوريا ته د

  
 :ىيا قصداً مبهم وال ت اوصراح

كارپوهان په ډيپلوماټيك كميونيكېشن كي  ډيپلوماسۍ ډېر د
  همداسي وختونه راځي چي قصدي ابهام ته مګر. مهم بولي صراحت ډېر

تقريري كميونيكېشن كي صراحت ځكه  په تحريري او. كېږي اړتيا پيدا
يو ملي  صراحت، په تېره بيا چي د.  مخه نيسيۍغلط فهم وي چي د ګټور
  .واقعى تعهد څرګندوى وي رښتياني او ي، دسخوا رامنځته ه ليډر ل
صراحت  د. ابهام هم كېداى سي ځيني وخت ښه ستراتيژي واوسي  

خپل تعهد بيرته  لزوم په صورت كي په دې توانوي چي د هيواد نستوالى يو
تايوان په مقابل  چين پارلمان حكومت ته د كي د ۲۰۰۵په كال . واخلي
آزادۍ  چي كه تايوان د، استعمال واك په دې شرط وركړ قوې د كي د

 د[يزي الري يسوله  د«يا  واخلي، او» مهم ګامونه«كى  غوښتني په الر
 څرنګه چي .»سي ه والړځوحدت ټول امكانات له من د] تايوان چين سره د

ته  تش په نامه پارلمان څخه اجازه اخيستلو چين حكومت هيڅكله هم د د
. قوي خبردارى وو تايوان ته يو عمل و بيا هم دا لري، خوه اړتيا ن

وحدت   دي الرييزيسوله  د«او » مهم ګامونه«چين ليډرانو  همدارنګه، د
ه ل مانور خبره يې په آينده كي د كړل اوه تعريف ن» امكاناتو له منځه تلل د

 . هپاره مبهمه پرېښوول

  
 :د وينا او يا د عمل له الري كميونيكېشن

عمل  د يا او] وينا[خبرو  پاره ده كميونيكېشن ل پلوماسۍ كي دپه ډي
تحريري كميونيكېشن، كه په  تقريري او. اخيستل كېږي څخه كار
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عامه څرګندوني له الري مقابل لوري ته ورسول  يا هم د مستقيم ډول او
ځله  واشنګټن ډېر. سي، ډېره ښه ډيپلوماټيكه ستراتيژي كېداى سي

تايوان  امريكې متحده اياالت د  دئ چي دىپيكينګ ته ډاډ وركړ
به ونه  اعالن مالتړ اړخيز يو استقالل د تايوان د د استقالل نه خوښوي او

 كړه چي په نتيجه كي يې د لږ ېره رابچين  دې ډول كميونيكېشن د. كړي
چين عكس العمل هم  استقالل غوښتونكي حكومت په وړاندي د تايوان د

  . كړ لږ
كله چي . قابل لوري ته اشاره كول هم خپل ځاى لريعمل له الري م د  

 كي جنوبي كوريا ۲۰۰۵امريكې پخوانۍ خارجه وزيري، رايس، په كال  د
 وفهمول چي د وكړ، په عمل كي يې شمالى كوريا ته ور ته رسمي سفر

جنوبي كوريا  شمالي كوريا په مقابل كي د امريكې متحده اياالت به د
سره  دې ډول فزيكي اشارو وختونه دني يځ مګر. وكړي كلك مالتړ

 عمل څخه تر د بيرته اخيستلو خبري تر د ستونزي هم رامينځته كېږي، او
  .مشكل وي كېدل ډېر شا
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  م فصلاوو
 

  بين الدولتي سازمانونه
Intergovernmental Organizations        

 

وخت راهيسي په بين المللي  سسه له ډېرؤدولت م كه څه هم چي د
سازمانونه  بين الدولتي مده رول لوبوي، مګرسيسټم كي ع

Intergovernmental Organizations (IGO)  هم په بين المللي سيسټم كي
دې ډول بين المللي  هيوادونه د.  بل شكل سره عمده رول لوبوي په يو

 شخصي او پر) (IGOپه دې توګه، بين الدولتي سازمان . سازمانو غړي وي
 nongovernmentalدولتى سازمان  انفرادي غړيتوب والړ غير

organization (NGO)سره تفاوت لري  .  
  

  :بين الدولتي سازمانوته يوه لنډه كتنه
ځيني . لري منځ بيخي زيات تفاوت وجود تر بين الدولتي سازمانو د

افريقا د  ځيني بيا، لكه د. غړي لري مؤسسه، ډېر ملګروملتو يې، لكه د
بين الدولتي  د. نه، يوازي درې غړي لرياقتصادي ټول هيوادو جهيل د ستر

 او ملتو ملګرو د. اساس دئ وظيفې پر بل شكل د طبقه بندۍ يو د سازمانو
 بين الدولتي سازمانونه multipurposeهدفي  اروپايي اتحاديې په شان څو

 Arabوجهي صندوق  د عربو د ته رسوي، او ل وظايف سرېالبېب پراخ او

Monetary Fundډېر اصي بين الدولتي سازمانونه بيا په شان اختص 
جهاني بانك په شان  دې، د سربيره پر. ته رسوي وظايف سر محدود
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 په African Unionافريقايي اتحاديې  نړيوال بين الدولتي سازمانونه او د
  .لري بين الدولتي سازمانونه وجود شان سيمه ايز

داسي . ى سومثالونه په تاريخ كي هم موندال بين الدولتي سازمانو د  
ابتدايي شكل اساس په  بين الدولتي سازمان د يو  چي د،داى سيېويل ك
 نو دولتو يونان ښار كي ايښوول سوى دئ، چي په هغه كي د  قبل الميالد۴۷۸

City States فارس  دPersiaتړون[ديالين ليګ  تهديد په مقابل كي د  د[ 
Delian Leagueابتدايي اتحاد وو،  وليګ ي كه څه هم چي دا.  منځته راووړ

 لومړى دا. بين الدولتي سازمان دوه مشخصات يې په ځان كي درلودل مګر د
 نماينده ګانو يوه شورا چي، دې ليګ د دوهم دا .چي دايمي شكل يې درلود

  .دلېټاكل ك خواه ل دولتو – ښاري درلوده چي غړي يې د
  
  :بين الدولتي سازمانو وده اوانكشاف د

څه وي، بين  تيوري چي هر د منځته راتلو مانوبين الدولتي ساز د
 د. ږيېيوه پديده ګڼله ك اوسني عصر الدولتي سازمانونه په اصل كي د

 لږ بين الدولتي سازمانونه چي د رېپه دوران كي په شم ميالدي كلونو ۱۸۰۰
 د. وه په نړۍ كي موجود وو، سره يې سروكار مافوق ملتي چارو مشخصو
 Central Commission for theزي كميسيون بيړۍ چلولو مرك رآين د

Navigation of the Rhine ټولو ، ترى كي منځته راغ۱۸۱۵ په كال يچ 
تلګراف بين المللي  د. اوسه هم پاته بين الدولتي سازمان دئ پخوانى او تر

)  اتحاديه دئيټيلي كميونيكيشن بين الملل چي اوس يې نوم د(اتحاديه 
پخوانى  ټولو لري تر اوسه هم وجود تر ه اوكي تأسيس سو ۱۸۶۵په كال 

 ۱۸۰۰ سره له دې هم، د. بين الدولتي سازمان دئ چي نړيوال غړي لري
  .بين الدولتي سازمانونه منځته راغلل په ټول دوران كي يوازي شپږ كلونو
مينځته  بين الدولتي سازمانو كي د برخو په لومړيو  كلونو۱۹۰۰ د  
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هاګ سيسټم  ړۍ په پيل كي دېپ د. ولراتلل په تدريجي توګه پيل س
Hague Systemمخنيوى له پاره  نښتو د وسله والو چي د،  تشكيل سو

چي ، سيسټم نوم ځكه وركړه سو هاګ د د. لومړنى بين الدولتي سازمان وو
 كي جوړ هاګ په ښار هالنډ د  دوه كنفرانسونه يې د۱۹۰۷ هم د  او۱۸۹۹ د

بين المللي  سلې محدودي كړي، دوه چي و دې سيسټم اهداف دا د. سول
وسله  د طرزالعمل مينخته راوړي، او او منځګړيتوب لپاره كړنالر د مناقشو

اروپا، شمالي  چي د، هم جامع وو دوهم كنفرانس نور. مخه ونيسي نښتو والو
سازماني پلوه  د.  ووىګډون پكښي كړ  هيوادو۴۴التيني امريكا  امريكا، او

هاګ  د. قضايي سيسټم درلود هم يو مبله اويې يوه محدوده عمومي اسا
   لپاره په پالن كي نيول سوى وو، مګر د۱۹۱۵كال  دريم كنفرانس د

  . ىته ونه رسېد له امله سر) ۱۹۱۸-۱۹۱۴(لومړۍ عمومي جګړې 
سولي كنفرانس   دVersaillesورسايليس  جنګ وروسته، د تر  

 په اړخ كي، د شيانو نورو راوستلو لپاره، د نوي نړيوال نظم د ، د)۱۹۱۹(
 ملتونو د. تأسيس په لټه كي سو  دLeague of Nationsټولني  ملتونو
 ډېر سيسټم په پرتله، يو هاګ د ، د]جامعه ملل يې هم بولي[ټولني 

سوله  كه څه هم په اصل كي يو. درلود پرمختللي سازماني ساختار
همكاريو اقتصادي  اجتماعي او ټولني د ملتونو  سازمان وو، دىساتونك

ه له بده مرغه سوله بيا بريالۍ ن. هم په ځان كي درلودل يې ځيني عناصر
 دوهمي عمومي جګړې د  د League of Nationsټولنه  ملتونو د او سوه،
  . كي مړه سوه په لمبو اور

 يشا اساس ټولني تر ملتونو د سيسټم او هاګ د سره له دې هم، د  
 زيات ۵۰ ړې په پاى كي تردوهمي عمومي جګ د. سوهه مفكوره مړه ن

 United ملګري ملتونو  كال كي يې د۱۹۴۵په   هيوادونه سره كښېنستل او
Nationsملګري ملتونو ټولني په شان، د د ملتونو د.  اساس كښېښود 
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 بشري ټولني د دې سربېره د پر سولي ساتنه وه، مګر اساسي هدف هم د
 سر دې تعهد د د. سوېپه غاړه  اقتصادي بهبود چاري هم ور اجتماعي او
نړۍ د زيات   سازمان اوس په پراخه توګه د ملګري ملتو لپاره، د ته رسولو

 جوړېدو په شاوخوا د ملګري ملتونو د. لري سره سروكار مسايلو شمېر
نوعيت كي چټك پرمختګ  او په شمېر بين الدولتي سازمانو كي د كلونو
ران كي، چي ډېري په دو  كلونو۱۹۷۰  او۱۹۶۰ په تېره بيا د. راغى

. مستعمرې آزادي سوې، زيات نوي بين الدولتي سازمانونه منځته راغلل
 السونه سره وركړل او سوي هيوادونو كي آزاد سيموو نور په آسيا، افريقا او

بين الدولتي  اقتصادي پرمختګ لپاره يې سيمه ييز خپل اجتماعي او د
شمېر  لدولتي سازمانوكي د بين ا ۱۹۸۴په كال . سازمانونه منځته راوړل

 راغى چي ىكي لږوال په راوروسته كلونو كي يې په شمېر .ى ته رسېد۳۶۵
زياتره هغه بين الدولتي .  ته راټيټ سو۲۴۶ كي يې شمېر۲۰۰۵په كال 

نورو بين الدولتي  يې د يا سازمانونه له منځه والړل چي سيمه ييز وه او
  .كارونه تكرارول سازمانو

  
  :انكشاف عوامل د انود بين الدولتي سازم

څه وي، ټول بين الدولتي  سمدستي محركه قوه چي به يې هر
ادرك كړه چي د بين  د سازمانونه ځكه منځته راغلي دي چي دولتونو

دوى كوالى سي هغه څه السته راوړي چي په «ري الدولتي سازمان له ال
 املوالندي عو انكشاف لپاره يې د  د.»سي راوړالىه يې السته ن يوازي سر

  .يادونه كوالى سو
   :بين المللي تماس زياتوالى د. ۱

 انقالب له بركته د نقل په تكنالوجي كي د حمل و كميونيكېشن او  د  
 دې له پاره چي دا د. زيات سوي دي رېمنځ تماسونه ډ تر نړۍ د دولتونو
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تنظيم كښې ايستل سي د بين الدولتي  ډول تماسونه دوامداره او په يو
  . ته اړتيا سته ان يو ساختارسازمان په ش

  :تكيه كولو زياتوب بل باندي د پر په نړۍ كي يو. ۲
 International Monetary Fundبين المللي وجهي صندوق   

(IMF)بين   چي د،بانك هغه دوه بين الدولتي سازمانونه دي جهاني   او
سره  انفرادي هيوادو د لري مګر المللي اقتصادي موضوعاتو سره سروكار

  . لريه ړه نا
  :پراخېدل  پرابلمونوtransnationalمافوق ملتي  د. ۳

يوه  هيوادونه متأثره كوي، د ځينو مسايلو حل چي زيات شمېر د  
هم مافوق ملتي  له دې ډول مسايلو څخه يو. وس وتلى وي واحد دولت تر

 Internationalبين المللي جرايمو پوليسي سازمان جرايم دي چي د

Criminal Police Organization (Interpol)ورسره لري  سروكار .  
مشترك عمل له الري قوت  دولتونه هڅه كوي د )كوچني(واړه . ۴

كي  هيوادو څو اقتصادي قدرت په يو الس ته راوړي څرنګه چي نظامي او
همكارۍ   كمزوري هيوادونه هڅه كوي چي دنسبتاً واړه او دئ، نو متمركز

 د  لږ پرمختللو هيوادو۱۱۶ ثال په توګهم د. يوښند له الري خپل تأثير
-G( ګروپ ۷۷ د  اوNonaligned Movementنهضت  هيوادو بېطرفو

 د. له بله سره همكاري وكړي په اقتصادي برخه كي يو څو منځنه راوړ) 77
 له الري پر» مذاكراتو وكمشتر«  چي د،ده دوى يوه ستراتيژي دا

ته  پرمختللو هيوادو لږدوى  باندي فشار واچوي څو پرمختللي هيوادو
په  صادراتو د هيوادو لږ پرمختللو خپلي انكشافي مرستي زياتي كړي، د

 په ګټه نور پرمختللو هيوادو لږ هم د مقابل كي ممانعتونه ليري كړي، او
 بين الدولتي سازمانو كي د  كلونو۱۹۷۰ او۱۹۶۰په فكتور دا. ګامونه واخلي

 .زياتوالي لوى علت دئ د شمېر د
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  :رول  الدولتي سازمانوبين د
 موږ بايد ځانونه پوه سره شمېر له زياتېدو د بين الدولتي سازمانو د
څه غواړو چي دوى يې سرته  موږ سازمانونه څه كوي او  چي داكړو،

 د: رولونه لوبويدرې  عمده په عمده توګه بين الدولتي سازمانونه . ورسوي
رول،  منځته راوړلو د مكاريومتقابلو ه متقابل عمل د ميدان په توګه رول، د

  .ح كېږييجالجال تشر يو اوس يې هر.  ملتي سازمان رولوراىما د او
  

  :]زمينه[متقابل عمل ميدان  د
زمينه  ته دا دولتو  چي غړو،دئ رول دا يو  سازمانودولتيبين ال د

په دې هكله څوك . وكړي  كارهملي ګټو لپار ځانګړو خپلو برابروي چي د
بين الدولتي  هم د نورو او ملګروملتو د نه كوي، مګرپه ښكاره بيان 

يوې ډلي  د هيوادو يا د او هيوادو منافعو لپاره د خپلو په دننه كي د سازمانو
متحده  امريكې د  كال كي د۲۰۰۵په  . سياسي مبارزه له ورايه ښكاره ده

خبره په ډانګ پېيلې  دا كميسيون مشر د خارجي روابطو سنا د د تواياال
نوي  د متحده اياالتو امريكې د په سازمان كي د ملتو ملګرو  چي د،وكړه
 د متحده اياالتو امريكې د وي چي د عمده سياسي رسالت بايد دا« سفير

به   دا.»السه كړي تر خارجي پاليسيو لپاره بين المللي مالتړ ملي امنيت او
 ، چي درئيس اوباما اداره جمهور كي به د وكتل سي چي په راتلونكي كلونو

 د او ملتو د ملګرو كړ، درجې ته رالوړ كابينې و سفير مقام يې د امريكې د
 .مخ بيايي منځ روابط څرنګه پر تر متحده اياالتو امريكې د

ساتني لپاره  د ملي ګټو خپلو هيوادونه هم د  چي نور،ښكاره خبره ده  
كې امري سره د اخيستلو  څخه په كارrealpolitikدې ډول عملي سياست  د
د مثال په توګه، په . سره مخالفت كوالى سي پاليسيو د متحده اياالتو د

 عراق د حملې په هكله د امريكې متحده اياالتو د  كال كي كله چي د۲۰۰۳
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امنيت په شورا كي مانورې كولې،  السه كولو لپاره د تر مالتړ د ملتو ملګرو
 او) حق لري ويټو كي د امنيت په شورا چي دواړه د(روسيه  فرانسه او

حملې په  عراق باندي د پر. وه كي والړ په سر مخالفينو همدارنګه جرمني د
غوښتل چي له يوې خوا خپل  سربېره، دې هيوادو نظرياتو دوى پر هكله د

  اويمتعرضد يې غوښتل چي  له بلي خوا سياسي استقالل ښكاره كړي او
 دا]. ې ونيسيمخه ي[ورواچوي  ته تناو امريكې متحده اياالتوي مغرور
 Jacques Chiracرئيس جاك شيراك  پخواني جمهور فرانسې د خبره د

 ملګرى بولي، مګر يو امريكايانو فرانسه ځان د«په وينا كي ښكاره ده، 
 بايد يو كله چي موږ. څخه به يې هم وي له چاپلوسانو حتمي نه ده چي يو

يادونه كوي چي  تحليلګر روسيې يو  همدارنګه، د.»يې وايو څه ووايو، موږ
نه غواړي ملګري ملتونه كم ارزښته كړل سى، مګر «ليډران  هيواد ده د د
نړيوال  والړ] تفوق[هژموني  متحده اياالتو پر امريكې د هم نه غواړي د دا

  .»نظم رامنځته سي
 ميدان په حيث كار متقابل عمل د څخه د بين الدولتي سازمانو د  

يوه  د كار ده چي حتى كه يو يې دايوه ګټه . اخيستل ځيني ګټي هم لري
 باندي پيل سي، بيا  real politikلپاره په عملي سياست  ملي ګټو د هيواد

بين الدولتي سازمان په دننه كي سرته رسېږي،  هم څرنګه چي پروسه د
ده چي ځيني  بله ګټه يې دا. مصالحه ورسره ملګرې كېږي همكاري او

هيوادو  غړو بيا د ل تصويب كړي نوعم وخت كه يو بين الدولتي سازمان يو
هغه په هكله عملي ګام  يا د يدول اوئهغه عمل تأ لپاره له سياسي پلوه د

عراق په مقابل كي   كال كي د۱۹۹۱مثال په توګه، په   د. اخيستل اسانه وي
 ملګرو چي د، وو توافق ځكه موجود هيوادو ډېرو نظامي عمل په وړاندي د د

 له امله، مالتړ د ملتونو ملګرو همدارنګه، د.  ووىرورسره ملګ مالتړ ملتونو
د ځينو اسالمي هيوادو لپاره هم له )  خالفرحملې پ  كال د۲۰۰۳ د(
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 د( عيسوي قواوو  چى د عراق په حمله كي، چي د،سياسي پلوه اسانه وه
ته رسېدل، برخه  سر خواه ل) فرانسه امريكې متحده اياالت، برتانيه او

  . واخلي
  
  :مركزهمكارۍ  د

بين المللي  نورو او دولتو دئ چي د بل رول دا بين الدولتي سازمانو د
پخواني  ملتو ملګرو د كوفي عنان،. منځ همكارى منځته راوړي تر اكټرانو

غړي « ملګري ملتو سرمنشي، دې ټكي ته ښه اشاره كړې ده چي د
دا . سره مخامخ دي چلينجونو او بې سارو تهديدونو  اوونو ډېرو هيوادونه د

هيڅ يوه هيواد په وس  د اوښتي دي او سرحداتو چلينجونه تر تهديدونه او
دليل دئ چي   همدا.»معامله ورسره وكړي پوره نه ده چي په يوازي سر

له بله  مسايلو په برخه كي يو نورو اقتصاد او امنيت، محيط، هيوادونه د
غه په ه د ملكي هوانوردۍ بين المللي سازمان او د. همكاري سره كوي

له مخي منځته راغلي  اړتياوو مشخصو بين الدولتي سازمانونه د شان نور
لپاره زمينه  الزياتو همكاريو  د يېپه جريان كي عملياتو خپلو د دي او

  .برابره كړې ده
  

  : سازمانيماوراى ملت
 بين المللي حكومت د ځيني خلګ په دې عقيده دي چي نړۍ د يو

اوسنۍ بين  د"محقق ليكي،  يو. كي دهته په حركت  خوا مينځته راتلو
نړيوال حكومتي  مناسب او مؤثر يو المللي صحنې پرله پېچلتوب پخپله د

خيالي تصور له مخي، بين  دې نظريې د  د".سيسټم مينځته راتلل ايجابوي
 supranational organizationالدولتي سازمان د ماوراى ملتي سازمان 

 بې اغېزې كولو  دsovereigntyكميت حا هيوادو د غړو رول لوبوي چي د
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  .قانوني واك ولري
كي يوه اندازه   حاالتو ځيني بين الدولتي سازمانونه اوس هم په خاصو  

بين الدولتي  دولتونه په عمل كي د ځكه لري چي ډېرلتي صبغه ماوراى م
مثال په توګه، كه نړيوال تجارتي سازمان  د. سازمانو واك ته غاړه ايږدي

World Trade Organization(WTO)كوم هيواد   فيصله وكړي چي د
 او ګمركي تعرفاتو اساسى تړون، يعنى د دې سازمان د كومه پاليسي د

 General Agreement on Tariffs andتجارت له عمومي موافقتنامې 

Trade،تناقض لري، نو هيوادونه په عمومي صورت د هغه فيصلې ته   سره
اوراى ملتي واك، په سيمه ييزه سطحه كي، زيات م ټولو تر. غاړه ايږدي

اروپايي اتحاديه .  كي پروت دئ European Unionپه اروپايي اتحاديه 
نه يوازي د يوه مكمل حكومت ځيني ساختارونه په ځان كي لري، بلكي 

كه څه هم چي . ، او ماليات راټولوييپاليسي ګاني جوړوي، محكمې لر
اديه داسي وظايف سرته رسوي محدود شكل لري، اروپايي اتح اوس ال
  . يحكومت چي و اروپا يو لكه د

  
 جهاني بين الدولتي سازمانونه

  ملګري ملتونه
 

 Unitedملګرو ملتونو  كي د په لړ فعاليتونو د بين الدولتي سازمانو د

Nationsپه دې  له دې امله، موږ. دي اهميت وړ د څرګند او  فعاليتونه ډېر
ملګرو ملتو يوه عمومي مطالعه  مان په حيث دبين الدولتي ساز برخه كي د

مسايل، اجرائيه  رايى وركولو غړيتوب او كي د موږ په ملګرو ملتونو. كوو
  . فعاليتونه ګورو ملكي ملتو هم د  اويمالي چار اداري او ليډرشيپ،
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  :غړيتوب اورايه وركول
  

بين المللي سازمان دئ چي  بين الدولتي سازمان يو په اصل كي، هر
بين الدولتي سازمان  يو د ځكه نو. زيات هيوادونه يې غړيتوب لري ه يادو

رايي  او د غړيتوب په ساختار هغه د پوهېدلو لپاره د په فعاليت باندي د
مثال په توګه، په دې  د. دي په پروسه باندي ځان پوهول په كار وركولو

پنځه غړي  ملګرو ملتو  ولي دي چي،ګران د خبره ځان پوهول ډېر
حق   هيوادونه دا۱۸۷ نور حق لري او ويټو كي د امنيت په شورا وادونه دهي
  .لريه ن

  
  :غړيتوب عمومي مسايل د

بين الدولتي  نورو هم په زياتو او تيورۍ له مخي، په ملګرو ملتونو د
نوموړي  هغه دولت ته خالصه ده چي د هر ب دروازه وغړيت كي د سازمانو

هغه اصول  هم د  ساحه كي پروت وي اوبين الدولتي سازمان په جغرافيايي
اضافه  په واقعيت كي، ځيني وخت سياست هم پر مګر. اعمال ومني او

غړيتوب جهاني شكل  ملتو ملګرو واتيكان ماسېوا، د نن ورځ، د. كېږي
  .وخت داسي نه وه خبره هر اخيستي دئ، مګر

 سياسي جنجالونو ځيني وختونه د شموليت معيار د نوي غړو د  
 چي ،جنجال هغه وخت پېښ سو مثال په توګه، يو د. ېدلې دهځګرموضوع 

عمومي اسامبلې په زيات اكثريت سره  ملګرو ملتو  كال كي د۱۹۹۸په  
لري، ه رايي حق ن دوى د. رسمي غړيتوب وركړ ډول غير ته يو فلسطينيانو

دولتو په  نورو په مباحثو كي برخه واخلي او د ملګرو ملتو كوالى سي د مګر
  .ته ورسوي ځيني وظايف سر ملګرو ملتو دشان 
. ېداى سيځدولت موضوع هم سياسي جنجال ګر] وارث[جانشين  د  
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جانشين په توګه په  پخواني شوروي اتحاد د كله چي ملګرو ملتو روسيه د
امنيت په شورا  د ملتو ملګرو  چي د،وه دې معنى دا رسميت وپېژندله، د

حق هم روسيې ته په  ويټو د  اوپخواني شوروي اتحاد دايمي چوكۍ كي د
 د  كال كي ملګرو ملتونو۱۹۹۲په مقابل كي بيا، په  . ىميراث ورسېد

پخوانۍ  تسلط  الندي وو، د تر سربيانو بلګراد حكومت، چي د
 ملګرو ملتو د. ىجانشين په توګه په رسميت ونه پېژند يوګوسالويې د

ب لپاره له سره غړيتو يوګوسالويې څخه وغوښتل چي د عمومي اسامبلې د
  . كال كى يې درخواست ومنل سو۲۰۰۰درخواست وكړي، چي په 

  
  :غړيتوب مسايل  دننه ديك بين الدولتي سازمان په ساختار د

 ،تصميم نيولو په پروسه كي دا حتمي نه ده بين الدولتي سازمان د د
 او ملګرو ملتو د. دولتو نمايندګان بايد برخه پكښي واخلي ټولو چي د

 دولتو د ټولو غړو كي عموماً د په مركز بين الدولتي سازمانو ه نوروهمدارنګ
 ملتو ملګرو د. لري وجود] بدنه[څخه جوړه يوه بشپړه تنه  نماينده ګانو

په بين الدولتي . بشپړه تنه تشكيلوي ملګرو ملتو عمومي اسامبله د
 ونماينده ګان د دولتو ټولو غړو چي د [يډول اسامبلې ګان سازمانو كي دا

. قدرت لرونكي وي ډېر سازمان په دننه كي د عموماً د] څخه متشكلي وي
څخه جوړي  نماينده ګانو دولتو د محدودو كي د په بين الدولتي سازمانو

دې ډول كوچنيو  تيورۍ له مخي، د د. لري هم وجود councilsشوراګاني 
 ملتو وملګر مثال په توګه، د د. زيات وي اسامبلو لويو مؤثريت تر ګروپونو

 غړو ۵۴ دEconomic and Social Councilاجتماعي شورا  اقتصادي او
درو  خوا ده  اسامبلې ليعموم  دي چ،هيوادو له نماينده ګانو څخه جوړه ده

امنيت شورا  د ملتو ملګرو د. پالن له مخي ټاكل كېږي يو له پاره د كلونو
Security Council ن، فرانسه، پنځه غړي چي دا. ( پنځه دايمي غړي لري
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 پنځه هيوادونه د  دا.)امريكې متحده اياالت دي د روسيه، برتانيه او
 داسي فكر  اولدوهمي عمومي جګړې په پاي كي عمده فاتح قدرتونه و

په برخه كي خاص رول  ساتلو سولي د  چي دوى به په نړۍ كي دىكېد
ساتل مؤثريت  شمېر محدود د غړو اساس چي د دې نظريې پر د. ولوبوي

 غړي يې ۱۰ چي ،ټاكل سوى دئ ۱۵ د غړو شمېر امنيت شورا ياتوي، دز
. كالو له پاره ټاكل كېږي دوو د خواه عمومي اسامبلې ل دايمي دي او د غير
رول زيات تأكيد  دايمي غړو پر قدرتمندو پنځو د امنيت شورا چي د دا

  لږۍ چوك۱۰دايمي  غير سي چي ګواكي نوره ن كېږي، بايد داسى تعبير
په پرتله دوهمه درجه  پنځو دايمي غړو سره له دې چي د. ميت لرياه

دې  د. تالښونه كېږي لپاره ډېر په الس راوړلو د دې چوكيو اهميت لري، د
 امريكې د په الس راوړلو لپاره د دۍ همكار دوى د سره د دايمي غړو غير

خواهم، زياتي ه قدرتمندو هيوادو ل نورو ښايي د او متحده اياالتو،
  . تصادي مرستي كېږياق
  
  :مناقشه سر غړيتوب پر امنيت شورا د د
 ملتو ملګرو حق درلودل د ويټو د دايمي والى او غړو پنځو د امنيت شورا د

 يو. لري سرچينې وجود نارضايتۍ لپاره څو د. يوه جنجالي موضوع ده
زمبيا جمهور رئيس استدالل كوي  د. ډيموكراسۍ نسته والى دئ انتقاد د
 په هكله، چي د هيوادو نورو نړۍ د سي كوالى ده ن نيت شورا نورام چي د

 دئ چي د دا بل انتقاد. سي، تصميم ونيسيه غړي كېداى ن امنيت شورا
ه ن توازن وجود] نفوس[ډيموګرافيك  كي جغرافيوي او امنيت په شورا

دايمي چوكۍ  څخه څلور پنځو امنيت شورا د شمالي امريكا د اروپا او. لري
دايمي غړي هيوادونه په عمده توګه سپين  څلور دا كي لري او ارپه اختي

 قدرت د  چي دايمي غړي د،هم دئ بيا دا بل انتقاد. اروپايي عيسويان دي
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جرمني هيئت   ديلكه په ملګروملتو ك. درست انعكاس نه كوي واقعيتونو
ه نن ورځي د نړۍ انعكاس ځكه ن اوسنى حالت د امنيت شورا د"چي وايي، 

 كال راهيسي بېساري تغيرات راغلي ۱۹۴۵ چي په نړۍ كي د الىسي كو
 ځني نور دې ليد په حساب، جرمني، هندوستان، جاپان او د. "دي

  . غوښتنه كوي دايمي چوكيو ځانو لپاره د خپلو قدرتمند هيوادونه د
 پراخوالي په هكله يو د امنيت شورا كي د كلونو په دې وروستيو  
 شمېر دايمي غړو ځينى غواړي چي د. اغلي ديوړانديزونه منځته ر شمېر

نن ورځي پوري په دې هكله كومه موافقه منځته نه ده  تر زيات سي، مګر
. وړانديزونه هم سوي دي له منځه وړلو حق د د ويټو د دايمي غړو د. راغلې

ملګروملتو په  د دي، مګر ريفورم طرفدار د ملګروملتو هيوادونه د ډېر
راوستل دوه مهم ممانعتونه په  ا په تركيب كى تغيرامنيت شور منشور او د

 دوه پر د امنيت شورا راوستل د كي تغير لومړى، په منشور. مخ كي لري
 پنځه دايمي غړي نه غواړي د امنيت شورا د. درې غړو منظوري الزموي

 حق د د ويټو د سره خپل نفوذ كمزورى كړي، او په زياتولو نوى دايمي غړو
مينځ  تر دايمي غړو پنځو د. بېخي زړه نه ښه كوي بيا وته خ له منځه تلو

مثال په توګه، چين نه غواړي  د. ښندلى دئ خاصو رقابتونو هم خپل تأثير
هندوستان، دايمي چوكۍ  دوه قدرتمند اسيايى رقيبان يې، لكه جاپان او

دوهم عمومي جنګ  دئ چي جاپان د چين بل شكايت دا د. السته راوړي
. په هكله پوره بخښنه نه ده غوښتې ظلمونو  تعرض اوخپل په وخت كي د

دريمه رايي  عمومي اسامبلې دوه پر راوستل د كي تغير دوهم، په منشور
له امله  بېالبېلو حساسيتونو مينځ د تر  هيوادو۱۹۲ هم د كار دا .ايجابوي

دايمي چوكۍ په هكله  هندوستان د مثال په توګه، د د. دئ ګران كار ډېر
  . حساسيت ښيي رپاكستان ډې
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  :ليډرشيپ
ګران  اداري واحد څخه فعاليت كول ډېر يوه سازمان لپاره بې له يو د

 اجرائيه رئيس  تقريباً ټول بين الدولتي سازمانونه يو كه نوځدئ،  كار

chief executive officerاداري ساختمان داراالنشاء  ملګرو ملتو د. لري
Secretariatملګرو  د. ې اجرائيه رئيس دئعمومي منشي ي  بلل كېږي او

بين الدولتي سازمانو مشران يوازي  ډېرو همدارنګه د عمومي منشي او ملتو
مهم سياسي شخصيتونه  نكي نه دي؛ دوى په عين وخت كي ډېرواداره كو
  . هم دي
  

  :عمومي منشى ټاكل د ملتو ملګرو د
عمومي  څو كانديدان د يا امنيت شورا يو  اوظاهري توګه ديپه رسم

كانديد  عمومي اسامبله له هغو څخه يو چوكۍ لپاره معرفي كوي او منشي د
په واقعيت كي دومره ډيموكراسي هم  مګر. كلونو لپاره انتخابوي پنځو د

عمومي اسامبلې ته  كانديد و يوازي يو امنيت شورا په عمل كي د. نه ده
  ويټوكانديد يې يو يو څخه هر دايمي غړو دې، د سربېره پر. وړاندي كوي
عمومي منشى بان كي مون  ملګرو ملتو د  كال كي د۲۰۰۶په . كوالى سي

Ban Ki-moonتړلو هم د بيا ، مګرىجنجالي ښكارېد  انتخاب نسبتاً لږ 
 په لومړي سر. واخيستل سو څخه كار ډېرو سياسي مانورو ته د دروازو  شا

ه ل خپل هيواد كانديد د هر  اولكي اووه كانديدان نومول سوي و
څخه رامخته  اسيايي هيوادو شپږ كانديدان د. واراوړاندي سوى ووخ

 النكا، اويافغانستان، هندوستان، اردن، جنوبي كوريا، سير (لسوي و
 يوازنۍ يالتويا څخه وو، چي په دې مسابقه ك اووم كانديد د). تايلينډ

عمومي منشى   چي د،ګټلو واقعي چانس يى ځكه نه درلود ښځه وه، او د
 . رسمى ډول، په منطقوي حساب نوبتي شكل لري  غيرپه چوكۍ،
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  :اوسنى عمومي منشي ملتو ملګرو د
مياشتي په  جنوري د  كال د۲۰۰۷  دBan Ki-moonبان كي مون 

اتم عمومي منشي په توګه خپله وظيفه اشغال  د ملګرو ملتو لومړۍ ورځ د
ارجه خ جنوبي كوريا د  كلن بان كي مون د۶۲وخت  انتخابېدلو پر د. كړه
جنوبي كوريا په سفارت كي  ده په واشنګټن كي د. وو تجارت وزير او چارو

هارورډ پوهنتون  امريكې د  كال كي يې د۱۹۸۵په  ماموريت كړئ او
Harvard Universityعامه ادارې   څخه دpublic administration په 

  . السه كړه ماسټرۍ ډيپلومه تر برخه كي د
عمومي منشيانو په شان، ځكه وټاكل  وده مخكي دو بان كي مون، تر  

له ده څخه . آرام ډيپلومات په توګه يې شهرت درلود يوه نرم او سو چى د
مستقل رول په  د ملتو ملګرو توقع نه كېدله چي په نړيوال سياست كي د دا
نه هم كوفي عنان  مګر، نه بوتروس غالي او. كي قاطعيت وښيي مخ بېولو پر

  معلومه نه ده چي بان كي مون  دا. ښوولهته غاړه كښې دې توقعاتو
 ظاهراً يزه به ښاي" :ځان په هكله وايي دى خپله د. به په آينده كي څه وكړي

  ".لزوم په صورت كي داخلي قوت راسره ملګرى دئ د نرم ښكارم، مګر
امريكې متحده اياالت له بان كي مون څخه په خاصه توګه دوې  د  

كي اداري اصالحات  ى په ملګرو ملتونوده چي د يوه يې دا. غوښتني لري
ده چي بان  دوهمه غوښتنه يې دا. ژمنه كړې ده راولي، چي بان كي مون دا

 متحده ايالتو د امريكې د عنان په پرتله د بوتروس غالي او كي مون د
به وكتل سى چي بان كي مون به په  دا. زيات خيال وساتي غوښتنو

 كار بان كي مون د كه د مګر. اتيامريكې څومره خيال س راتلونكي كي د
پيل دوې  تر كار د. ځل بيا مايوسه سي پيل ته وكتل سي، ښايي امريكا يو

رتبه  لوړ نورو رئيس او امريكې له جمهور هفتې وروسته بان كى مون د
واشنګټن غوښتل بان . وكړ خبرو لپاره واشنګټن ته سفر سره د مامورينو
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نوري  د ال ملګرو ملتو ق كي دكي مون دې ته تشويق كړي چي په عرا
څه  ادارې اوږې يو بوش د د زياتي برخي اخيستني سره موافقه وكړي، څو

غوښتنه په دې دليل  كوفي عنان په شان، بان كي مون هم دا د. سپكي سي
 اصولو د ملتو ملګرو سي كوالى ده امريكې متحده اياالت ن كړه چي د رد

 څخه د ملتو ملګرو بيا يې د وكړي ا په خالف په عراق كي مردارى جوړ
 امريكې د خپل سلف په شان، بان كي مون هم د د. توقع وكړي پاكولو

په وړاندي خپل مالي  ملتو ملګرو څخه وغوښتل چي د متحده اياالتو
خبره هم ورزياته سوله  ناخوښۍ دا واشنګټن پر د. ځاى كړي تعهدات پر

 يوبا په ګوانتاناموك امريكې څخه وغوښتل چي د كله چي بان كي مون د
 كال راهيسي په اصطالح ۲۰۰۱ امريكې بحري اډې، چيري چي د كي د

  . تروريستان پكښي بنديان دي، وتړي
  

  :مالي چاري اداري او
بريالى كېداى  بودجوي منابعو او تشكيالتو سازمان بې له منظمو هيڅ يو

خپلو  ره هم دبين الدولتي سازمانو لپا ملګرو ملتو او همدارنګه نورو د. سيه ن
  . مالي چاري ډېرى مهمي دي لپاره اداري او ته رسولو سر وظايفو د
  

 :اداره

داراالنشاء  مګر، د. مهم مامورين ټاكي داراالنشاء نور  منشي ديعموم   
خيال  غوښتنو د قدرتونو لويو كي بايد عمومي منشي د په ټاكلو د مامورينو
ړو جغرافيوي تركيب ته پاملرنه غ داراالنشاء د همدارنګه بايد د وساتي، او

څخه  هيوادو او سيمو بېالبېلو داراالنشار مامورين بايد د يعني د[وكړي 
دې موضوع په هكله بحثونه راپورته سوي دي،  وخت ناوخته د] وټاكل سى

په مركزي  ملتو ملګرو كي په نيويارك كي د په دې اوس كلونو خو
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 مامورينو كي د ا په سيمه ييزو دفتروويان جينيوا، نايروبي او هم د قرارګاه او
په يوه . مؤثريت په هكله زيات انتقادونه رامنځته سوي دي زياتوالي او د

بين الدولتي سازمانو په شان، سره  نورو سازمان هم د ملګرو ملتو حساب، د
   .بې مسئوليته بيوروكراسي ځني جوړه سوې ده  دئ، بېكاره اوىپړسېدل

  
  :اداري ريفورم

 كي، هر ره بيا په متحده اياالتوېانتقادكوونكي، په ت ملتوملګرو  د
زيات  مصرف لري، ډېر ملګرو ملتو سازمان ډېر لګوي چي د تور وخت دا

په . چارو اداره يې ډېره كمزورې ده د خلګ يې استخدام كړي دي، او
متوازني ارزيابۍ  تورونه د مدافعين وايي چي دا ملتو ملګرو جواب كي بيا د

 ملګرو حتى د مګر. دښمنۍ انعكاس دئ سره د ملګرو ملتو ځاى  د پر
ريفورم ته  اصالح او دې توافق سره لري چى سازمان و مدافعين هم پر ملتو

 دلو وروسته كوفى عنان دېټاكل ك عمومي منشي په توګه تر د. اړتيا لري
ري نيمي ېت د" : چي،وړاندي كړ عمومى اسامبلې ته راپور ملتو ملګرو

ځينى برخي سره متالشي، ځينى يې  ملتو ملګرو ان كي دړۍ په جريېپ
 په دې ".سوي دي] انعطاف ناپذيره[ځيني نوري يې بيا شخي  تكراري، او
 ملګرو د. كي، زيات اداري اصالحات منځته راغلي دي وختونو وروستيو

 سره له دې چي د په عادي بودجه كي معتدل زياتوالى راغلى دئ، او ملتو
يې  مامورينو شمير ساتونكي عمليات زيات سوي دي دملتو سوله  ملګرو

هم ځينى  امريكې متحده اياالت او سره له دې هم، د.  دئىثابت پاته سو
   .اداري مؤثريت په هكله ناخوښي څرګندوي د ملګرو ملتو حكومتونه د نور
  

  :مالي چاري
ته رسولو لپاره مالي  سر د خپلو عملياتو  سازمانونه ديټول بين الدولت
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دوى په  لري، مګر ته اړتيا حكومتونه هم مالي منابعو. ته اړتيا لري نابعوم
په مقابل كي، بين .  واك لريلوراټولو وضع كولو او د مالياتو قانوني توګه د

 لږ السته راوړلو لپاره ډېر د مالي مالتړ د غړو خپلو الدولتي سازمانونه د
  . واك لري

په سازماني . له پيچلى دئڅه پر بودجې سيسټم يو د ملګري ملتو د  
 يوه عادي بودجه ده چي د. لحاظ ملګري ملتونه دوه ډوله بودجه لري

 عمده اداري واحدونه په بر ل اورګانونه اوېالبېهغه ب مركز، د ملتو ملګرو
 عملياتو د امنيت شورا سولي ساتني بودجه ده چي د بله د.  كي نيسي

خاصو ايجنسيو او   دسازمان ملتو ملګرو د. كي نيسي مصارف په بر
 په دې وروستيو. بودجه هم لري] رضاكارنه[همدارنګه د خپلى خوښي 

  .ږيې بليونو ډالرو ته رس۲۰بودجه  ملتو ملګرو كي د كلونو
 ملتو ملګرو سوله ساتني عملياتو لپاره د هم د خپلو عادي او د  

 د. حق العضويت تكيه لري پر هيوادو غړو سازمان تقريباً په كلي توګه د
 په سازمان كي د ملتو ملګرو د او په امضا كولو منشور د ملتو ملګرو

سره، غړي هيوادونه قانوني تعهدكوي چي حق  غړيتوب په السته راوړلو
يوه كال  كوم غړي هيواد حق العضويت تر كه د. العضويت تاديه كړي

رايي وركولو حق  ښايي په عمومي اسامبله كي يې د زيات وځنډېږي نو
اساس،  ملي شتمنۍ پر غړو هيوادو د د حق العضويت مقدار، د. تعليق سي

. ږيېخواټاكل كه عمومي اسامبلې ل يوه پرله پيچلي فورمول له مخي د د
  يا٪۲بودجې  د ملګرو ملتو جال جال، د يو په نتيجه كي، نهه هيوادونه، هر
ملګرو  هغوى برخه د د نهه هيوادونه او دا. زيات حق العضويت تاديه كوي

امريكې متحده اياالت  د: په عادي بودجه كي په الندي ډول دي لتوم
، )٪۶(، فرانسه )۶,۱٪(برتانيه  ،)٪۸,۷(، جرمني )٪۱۹,۵(، جاپان )۲۲٪(

له بلي ). ٪۲,۱(چين  او) ۲,۵٪(، هسپانيه )٪۲,۸(، كاناډا )٪۴,۹(ايټاليه 
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 د. وركوي) ٪۰,۰۰۱(څلوېښت هيوادونه حداقل حق العضويت اته خوا، 
عادي  حق العضويت اندازه هم د د خاصو ايجنسي ګانو د ملتو روملګ

 د ويټو همدارنګه د او(مسؤليتونو  خاصو د. ږيېبودجې په شان ټاكل ك
په بودجه  عملياتو سوله ساتني د له امله، د) حق په شان خاصو امتيازاتو

 متحده اياالتو امريكې د د(ونډه زياته ده  هيوادو غړو د امنيت شورا كى د
  ). ده٪۲۵ونډه 
يې  څرنګه چي ځيني هيوادونه خپل حق العضويت نه تاديه كوي، يا  

 عادي او  كال كي غړي هيوادونه د۲۰۰۶خپل وخت نه تاديه كوي، په  پر
په نتيجه . ل بليونه ډالره پوروړي و۳,۳ په برخه كي ېبودج سوله ساتني د

  چي بشري اوره بيا هغه وختېوخت، په ت مالي حالت هر ملتو ملګرو كي د
  .نامطمئنه وي ته يې ډېره اړتيا وي، بې ثباته او اجتماعي خدماتو

  
  :فعاليتونه بين الدولتي سازمانو نورو او ملتو ملګرو د

دي چي كوم كارونه كوي،  بين الدولتي سازمان مهم اړخونه دا هر د
 چاري په څومره ښه والي سر توقعاتو سره مطابقت كوي، او د څومره زموږ

 بين الدولتي سازمانو، په تيره بيا د كي به موږ د په الندي پاڼو. ويته رس
  .څيړني الندي ونيسو ملتو، فعاليتونه تر ملګرو

  
  :فعاليتونه ولوېمخ ب پر امنيت د سولي او د

 ملګرو ملتو كي حكم كوي چي د په لومړي سر منشور ملګرو ملتو د
خه، چي بشريت ته جګړې له مصيبت څ ته د راتلونكو نسلونو"سازمان به 

 ملګري ملتونه هڅه كوي ". نجات وركوي،غمونه ورپه برخه كړل يې ډېر
  .ته ورسوي هدف سر دا الرو څو پر
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  معيارونو منځته راوړل  دي په مقابل كviolenceتشدد  د
پرنسيپ مني  كوي، دا امضا منشور ملتو ملګرو هغه هيوادونه چي د

څخه چي مشترك  حاالتو له هغويعني بې[منافعو څخه   له مشتركوېب"چي 
 دوى همدارنګه "خليه وان نظامي قوې څخه كار بايد د] منافع يې ايجابوي
تهديد يا  قوې د كي به د پخپلو بين المللي روابطو"موافقه كوي چي 

دې مفكورې په تأييد، ملګرو ملتو  د منشور  د".استعمال څخه ډډه كوي
كويټ  خوا ده عراق ل  كال كي د۱۹۹۰په ) بين الدولتي سازمانو هم نورو او(

كه . ورته اعمال وغندل نور تعرض، او سربيانو ضد د پر ګاونډيانو يرغل، د
 هم د بيا مخه ونه سواى نيوالى، مګر تشدد څه هم چي دې ډول غندنو د

 كله چي، د.  چي لومړى يې عمل وكړىولوېد هيوادو هغو پر مسؤليت بار
 كي د په پاناما امريكې متحده اياالتو  كال كي د۱۹۸۹مثال په توګه، په  

اوه، ځ رژيم له پښو وغورManuel Noriegaجنرال مانويل نورى اېګا 
 Organization     امريكايي دولتو سازمان د همدارنګه او ملتو ملګرو

American of Statesپنځه كاله وروسته، . عمل وغانده واشنګټن دا  د
اوه، ځ رژيم راوغورHaitiايتي ه د امريكې متحده اياالتو كله چي د
ښكاره . السه كړي تر مالتړ ملګرو ملتو ره هڅه وكړه چي دېواشنګټن ډ

 عراق يرغل وښوول خوا ده امريكې ل  دي كال ك۲۰۰۳خبره ده، لكه چي په  
. سي كوالىه تعرض مخنيوى ن د هيوادو منځته راوړل د معيارونو  دچي

عراق په هكله  د تانيې ډيپلوماتانوبر امريكې او چي د سربيره پر دې هم، دا
خبره  په الس راوړلو لپاره هڅي كولې، دا تصويب د د ملتو ملګرو د

  . لري وجود معيار  چي يويتاييدو
  

  :ډيپلوماټيكي مداخله
  ته تشويقېدئ چي هيوادونه د بل رول دا بين الدولتي سازمانو د
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تي بين الدول. سوله ييزي الري حل كړي  چي خپلي شخړي دكړي
 طرفانه زمينه برابروي، دېب اترو خبرو متضادو اړخونو لپاره د سازمانونه د

بين المللي  عدالت د حتى د مينځ روغه جوړه كوي، او تر اړخونو مخالفو
 كي د  په شان محاكموInternational Court of Justiceمحكمې 
  .مينځ تصميم نيسي تر ډلو متخاصمو

  
  :كنټرول وسلو د

بين  ول دېمخ ب پروګرام پر د بې وسلې كولو اوكنټرول  وسلو د
اټومي انرژۍ بين المللي  د. ږيېالدولتي سازمان يوه بله وظيفه ګڼل ك

 د انتشار د زروي وسلو  دthe International Atomic Agencyايجنسي 
  . مخنيولو لپاره يوه خاصه ايجنسي ده

  
  :تعزيرات

ږي چي ېوضع ك وادوهي هغو  چي پر،تعزيرات يوه بله قوي وسيله ده
څخه سرغړونه  يا له بين المللي قوانينو حمله وكړي او ګاونډيانو خپلو پر

 نه وركوي، مګر زيات وخت كار تعزيرات جنجالي شيان دي او. وكړي
مهم  نظرياتو د بين المللي ټولني د د ږي اوېواقع ك ځيني وختونه مؤثر

  .كوي سمبول په توګه وظيفه اجرا
  

  :سوله ساتنه
بين  ځينو نورو او ملتو ملګرو  دpeace keeping  ساتنهسوله

سوله ساتني په هكله به په  د. ره پيژندل سوې دنده دهېډ الدولتي سازمانو
بيانول مناسب  ابتدايي حقايقو ځينو دلته د ږو، خوېبل فصل كي وږغ

ته   عمليات سر۶۳سوله ساتني  ملتونو د  كال كي ملګرو۲۰۰۸په . ښكاري



180 

پوليسي  نظامى او هيوادو د غړو اكثرو  په هغو كي يې درسولي دي، چي
 سپكو دې عملياتو څخه ځيني يې د د.  دئىاخيست پرسونل څخه كار

  عمليات په بريي يې بيا وسله وال نظامنځي عمليات، او مبصرينو وسله والو
ساړه  تر. بين المللي قواوي هيڅكله هم دومره فعالي نه وې. كي نيسي

. زيات سوي دي رېسوله ساتني عمليات ډ د ملتو ملګرو جنګ راوروسته د
 ملګرو كي، د برخو لوېالبېنړۍ په ب په مياشت كي، د ډسمبر  كال د۲۰۰۸ د

 ۸۹۰۰۰ هيوادو ۱۱۹  موجودي وې چي دي سوله ساتونكي قواو۱۶ ملتو
سوله ساتونكي  ملتو ملګرو له ښه مرغه، د. برخه پكښي درلوده عسكرو

په  نړيوالو  كسه د۲۵۰۰تلفات ليدلي دي، خو بيا هم  ږقواوو په نسبي توګه ل
  . خدمت كي مړه سوي دي

  
  :فعاليتونه نور اجتماعي، اقتصادي، محيطي او

سربيره، بين الدولتي  فعاليتونو پر اعاده كولو او ساتلو سولي د  د
 كي، د كلونو په لومړيو. كي هم برخه لري نورو فعاليتونو لړ سازمانونه په يو

. اوسه هم دوام لري چي تر، امنيت باندي وو زيات تأكيد پر لتوم ملګرو
نظامي امنيتي  غير نور محيطي او اوس ځيني اجتماعي، اقتصادي،

 پرمختللو هيوادو لږ  كال راهيسي د۱۹۶۰د. زيات سوي دي موضوعات پر
 د. ته توجه زياته كړې ده سياسي حقوقو همدرانګه بشري او محيط او
سوله ساتونكي عمليات " :سرمنشي كوفي عنان واييپخواني  ملتو ملګرو

ره غټه ېپرسونل ډ بودجې او د د ملګرو ملتو ډېره زياته توجه جلبوي، مګر
كارونو په منځ ته  د...  ږيېپام ورته ك ته وقف ده چي لږ داسي كار برخه و
لوږي،  سره مرسته؛ د هيوادو كي د سطحي په لوړولو ژوند د د او راوړلو

سره  مهاجرينو ته مرستي رسول؛ د عي آفاتو قربانيانوطبي جنګ، او
 دې ډول عملياتو ضد مبارزه د پر امراضو د ول؛ اوېمخ ب سواد پر مرستي؛ د
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   ".نمونې دي څو يو
 وظايفو ليست چي ملګري ملتونه او هغو ټولو به ناممكنه وي چي د دا  
ه دومر. بين الدولتي سازمانونه يې سرته رسوي دلته تشريح سي نور

كي نيسي چي  هغو موضوعاتو ډېره برخه په بر وظايف د  چي دا،ويالى سو
 په راتلونكي فصلونو. ږيېحكومت په سطحه كي ورسره مخامخ ك انسانان د
 د پروګرامونه او څو دلته به هم يو واچول سي، خو ڼاور دې كارونو كي به پر

    . سيبرياليتوبونه بيان بين الدولتي سازمانو نورو او ملتو ملګرو
مهم رول دئ چي ملګري ملتونه يې  اقتصادي پرمختګ تشويق يو د  

 United Nations Developmentملګرو ملتو پرمختيايي پروګرام  د

Program (UNDP)سيمه  او نړيوالو نورو رېزيات شم يو ، جهاني بانك، او
اقتصادي  د هيوادو لږ پرمختللو ځاى د سره يو ييزو بين الدولتي سازمانونو

ملتو پرمختيايي پروګرام  ملګرو يوازي د. ته رسوي پرمختګ لپاره سر
(UNDP)بليون ډالره كالنۍ بودجه لري  يو.   

رول سره نژدې ارتباط  بين الدولتي سازمان د بشري حقوقو دفاع د د  
 Universalجهاني اعالميې  د بشري حقوقو  كال كي د۱۹۴۸په  . لري

Declaration of Human Rights په فعاله توګه  سم، ملګرو ملتونو سره
دفاع موافقت  كلتوري حقوقو د سياسي، مدني، اقتصادي، اجتماعي، او د

بشري  د ملګرو ملتو د. ولي ديې او مخ په وړاندي يې بېنامې منځته راوړ
خپل   دThe UN Commission on Human Rightsحقوقو كميسيون 

ي حقوقو سرغړوني بشر اخيستلو سره د تحقيقاتي قدرت څخه په كار
بين  كار د. كړي دي باندي يې فشارونه وارد سر غړوونكو پر افشا كړي او

  د International Labour Organization (ILO)المللي سازمان 
خالصون لپاره هلي ځلي كوي چي په  كوچنيانو د مليونو هغو ۲۵۰تقريباً 

هم  ي دي اوكړه سو ته مجبور كولو ځاى كار  پر ويلودرس ښوونځي كي د
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كي لوى  برخو نړۍ په ځينو سره جنسي وحشت ته، چي د كوچنيانو چي د
  .دلى دئ، خاتمه وركړيېبيزنيس ګرځ

بين الدولتي  او ملتو ملګرو كيفيت لوړول هم د بشري هستۍ د د  
 لپاره د] ريفيوجي[مهاجرو  د. اړخونه لري مهم رول دئ چي ډېر سازمانو

له امله  خطرونو نورو جګړې، كاختۍ او ي دله الر عالي كميشنر ملګرو ملتو
لو بين الدولتي ېالبېب. سره مرسته سوې ده مليونو زياتو مهاجرو ۳۰ تر

مثال په  د. ته وقف كړې ده سواد خپله انرژي روغتيا، تغذيې او سازمانو
 The Food and Agricultureكرهڼي سازمان  غذا او توګه، د

Organization هغه له مخي د ځته كړى دئ چي دپروګرام رامن داسي يو 
ږي ېله الري قوي اهلي حيوانات منځته راوړل ك نوي جنيتيكي تخنيكونو
  . وي پرمخ تللو هيوادونو لپاره ګټور لږ چي په خاصه توګه به د

  

 منطقوي بين الدولتي سازمانونه

  اروپايي اتحاديه
European Union        

  

 الدولتي تر دوهمي عمومي جګړې مخكي كوم مهم منطقوي بين
اوس منطقوي بين الدولتي سازمانونه دومره زيات . سازمان وجود نه درلود

ډېر زيات .  تشكيلوي۷۰دي چي د ټولو بين الدولتي سازمانو په سلو كي 
، Arab Cooperation Councilيې، لكه د عربو د همكارۍ شورا 

بر اختصاصي شكل لري چي د منطقوي بين الدولتي سازمانو زياته برخه په 
نور منطقوي بين الدولتي سازمانونه بيا عام شكل لري چي د . كي نيسي

 African Union (AU)افريقايي اتحاديه . ډېرو مسايلو سره سروكار لري
 Organization of American Statesولتونوسازماناو د امريكايي د

(OAS) يې مثالونه دي . 

نو په هكله دا ده چي يوه بله مهمه خبره د منطقوي بين الدولتي سازما  
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په . ځينو يې د اختصاصي شكل څخه و عام شكل ته انتقال موندلى دئ
 The Association كال كي د جنوب ختيځي آسيا د ملتونو انجمن ۱۹۶۷

of Southeast Asian Nations (ASEAN) د منطقوي اقتصادي 
ي مګر په دې وروستيو كلونو ك. همكارۍ د پراختيا په منظور منځته راغى

دې انجمن زيات سياسي رنګ اخيستى دئ، چي په خاصه توګه، ښايي په 
د . منطقه كي د چين په مقابل كي د توازن ساتلو يوه وسيله وګرځي

 The Economicلوېديځي افريقا د دولتونو اقتصادي ټولنه 

Community of West African States (ECOWAS) هم په دې اوس 
 كال كي ۱۹۷۵دا سازمان چي په  . ړى دئكلونو كي خپل رول پسي پراخ ك

د اقتصادي راكړي وركړي په برخه كي د اسانتياوو د منځته راوړلو په 
هدف جوړ سو، اوس يې د يوه پارلمان او د بشري حقوقو د محكمې شكل 

د لوېديځي افريقا د دولتونو اقتصادي ټولني همدارنګه د . اخيستى دئ
 Ivory اخيستي دي او د عاج ساحل  منطقوي امنيت مسؤليتونه هم پر غاړه

Coast اليبيريا ،Liberia اوسيريا ليون ،Sierra Leone په داخلي 
د منطقوي بين الدولتي سازمانو تر ټولو . جنګونو كي يې مداخلې كړي دي

دې .  هيوادونه يې غړيتوب لري۲۷ډېر مهم مثال اروپايي اتحاديه ده چي 
ره، تر زياتي اندازې سياسي اتحاديې پر پوره اقتصادي اتحاد سربي

  .همكاري هم السته راوستلې ده
  

 :د اروپايي اتحاديي ريښې او تكامل

 ۱۹۵۲د اروپايي اتحاديې پيدايښت له هغه وخته راپيلېږي چي په  
جرمني، لكسمبورګ، او هالنډ د ) غربي(كال كي بلجيم، فرانسې، ايټاليې، 

 مشترك بازار د اروپا د ډبرو ډبرو د سكرو، اوسپني او فوالدو د توليداتو يو
 European Coal and Steelد سكرو او فوالدو د كميونيټۍ 
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Community (ECSC)د كميونيټۍ برياليتوبونو .  په نوم منځته راووړ
شپږ هيوادونه دې ته وهڅول چي و نورو برخو ته هم د تجارتي اسانتياوو د 

 European Economicبرابرولو لپاره د اروپا اقتصادي كميونيټي 

Community (EEC)تأسيس كړي  . 

د ال زياتو او دوامدارو اقتصادي برياليتوبونو له امله دې شپږو   
 European كال كي، د اروپايي كميونيټۍ ۱۹۶۷هيوادونو، په  

Communities (EC)وروسته په .  يو پرمختللى سازمان تأسيس كړ
 نوم ورته European Union (EU) كال كي، د اروپايي اتحاديې ۱۹۹۳

غوره سو، څو دا نوم وكوالى سي پر موجوده پرمختللي اتحاد سربېره د يو 
ته راتلو له هدف واحد اقتصادي يونيټ په توګه د اروپايي اتحاديې د منځ

  .سره تطابق وكړي
 كال كي د اروپايي اتحاديې د زياتو ۲۰۰۲تر ټولو مهمه پېښه په    

څرنګه چي د . ورو، منځته راوړل ديهيوادو له خوا د يوې واحدي سيكې، ي
اروپايي اتحاديې د غړو هيوادو تر منځ مالي راكړه وركړه په ډېره چټكي 

ځكه . سره مخ پر زياتېدو وه، نو د اسعارو تبادلې چندان مفهوم نه درلودى
 كال په لومړيو كلونو كي، اروپايي اتحاديې د يوې مشتركي ۱۹۹۰نو د 

كله چي نوې . ه راوړلو سره موافقه وكړه د منځتcurrency] پيسې[سيكې 
سيكه د په كار اچولو لپاره آماده سوه، يوازي هغو هيوادونو چي ښه مالي 

يې ) لكه محدود پولي بحران او د بودجې كسر(كنټرول او منيجمنټ 
 ۲۰۰۲په  . درلود، يورو د خپلي نوي سيكې په توګه په كار اچوالى سواى

يورو يې د خپلي سيكې په توګه منلې وه، كال كي، په هغو هيوادو كي چي 
دوران ته ولوېدله او د هغوى عنعنوي سيكه د قانوني سيكې په توګه له 

 هيوادو د يورو څخه ۱۵ كال كي، د اروپايي اتحاديي ۲۰۰۸په . منځه والړه
كار اخيستى، او يو لږ شمېر هيوادونو چي د اروپايي اتحاديې غړي نه وه، 
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د اروپايي اتحاديې .  خپلي سيكې په توګه ومنلهلكه موناكو، هم يورو د
ځيني پخواني غړي هيوادونه، لكه برتانيه، ډنمارك او سويډ ن، تر اوسه هم 

  . د خپلو خاصو داليلو له امله له يورو څخه كار نه اخلي
د يورو منځته راوړل هم د اقتصادي پلوه او هم د سياسي لحاظه مهم   
 د اروپايي اتحاديې غړي هيوادونه نور هم په اقتصادي لحاظ، يورو. ګام وو

ملي سيكه، چي د يو مستقل اقتصاد نښانه ده، له منځه . سره نژدې كړل
د يوې مشتركي سيكې پر اقتصادي اهميت سربيره، د جرمني د . والړه

مارك، د فرانسې د فرانك، او د ايټاليې د ليرې تعويض په يورو باندي ډېر 
  . مهم سياسي سيمبوليزم هم ښيي

 كال كي د اروپايي اتحاديې غړي سول او ۲۰۰۴لس نوي هيوداونه په    
اوس د اروپايي اتحاديې غړي .  كال كي پر زيات سول۲۰۰۷دوه نور په  

د . درو نورو هيوادو هم د غړيتوب درخواستي وركړې ده.  ته رسېږي۲۷
اروپايي اتحاديې هدف دا دئ چي باالخره د سيمي ټول هيوادونه په ځان 

تقريباً دېرش كاله كېږي چي اروپايي اتحاد و اقتصاد ته  . كښيباسيرا
 Europeanد كلونو په تېرېدلو سره، د اروپايي كميونيټي . متوجه دئ

Community (EC) غړي هيوادونه د اقتصادي يووالي پر خوا په حركت 
ګمركي تعرفې پر هغو مالونو چي په غړو هيوادو كي توليدېدل ټول . كي ول
ه يووړل سوې، د خارجي هيوادو په مقابل كي مشتركه خارجي له منځ

تعرفه منځته راغله، او د نورو هيوادو سره تجارتي مذاكرات د اروپايي 
  . كميونيټۍ له الري سر ته رسېږي

 بې  integrationداسي وخت رارسېږي چي نور نو اقتصادي يووالى   
 چي د مستقلو علت يې دا دئ. له سياسي يووالي دوام نه سي موندالى

دولتونو تر مينځ اقتصادي يووالى، چي داخلي او خارجي سياسي پاليسي 
پر دې سربېره، . ګاني يې ځيني وختونه سره په تضاد كي وي، ممكن نه دئ
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كله چي خلګ په اقتصادي لحاظ سره متحد سي، نو بيا د سياسي وحدت 
  .فكر هم ورته پيدا كېږي

ى او د اروپايي كميونيټي غړي  كلونو كي راورسېد۱۹۹۰دا وخت په   
 كال كي د اروپايي اتحاديې پر معاهده موافقې ته سره ۱۹۹۳هيوادونه په  

 Maastrichtدې معاهدې، چي د ماستريخت د معاهدې . ورسېدل

Treaty په نامه هم يادېږي، د اروپايي اتحاديې د سياسي بشپړتوب 
اروپايي تابعيت په دې الر كي د لومړي ګام په توګه، . تهداب كښېښود
اوس خلګ كوالى سي د اروپايي اتحاديې او هم پخپل . پراختيا وموندله

د اروپايي اتحاديې د هر هيواد تبعه كه د . ملي پاسپورټ سفر وكړي
اروپايي اتحاديې په كوم بل هيواد كي اوسېږي، كوالى سي چي اروپايي 

 محلي انتخاباتو پارلمان ته رايه وركړي او يا هم كوالى سي د هغه هيواد په
  . كي رايه وركړي كوم چي پكښي اوسېږي

ځانته . اروپايي اتحاديې همدارنګه د دولت سمبولونه هم ټاكلي دي  
] د ملي سرود په شان[ European Anthem بيرغ لري او اروپايي سرود

د اروپايي هيوادو د ژبني تنوع له امله، په . يې هم ځانته غوره كړى دئ
اروپايي اتحاديې د نوي . لفاظ نه دي كارول سوياروپايي سرود كي ا

   .اروپايي اساسي قانون د منځته راوړلو له پاره هم رايه وركړې ده
  

  :د اروپايي اتحاديې اداري طرز
د اروپايي اتحاديې سازماني جوړښت پرله پيچلى دئ، مګر موږ به 
يې په يوه لنډه كتنه كي د حكومتي سازمان سره په مقايسه كي تشريح 

د يو بين الدولتي سازمان په توګه، د اروپايي اتحاديې اداري طرز او . كړو
جوړښت د يوه حكومت په شان نه دئ، مګر ويالى سو، چي پر همدې خوا 

د . ور روان دئ او د حكومت ځيني سازماني مشخصات په ځان كي لري
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تحليل او څيړني لپاره موږ كوالى سو اروپايي اتحاديې اداره پر سياسي 
  .بري، بيوروكراسي، نظارت، قانون ګذاري او قضايى برخو ووېشوره

  

  :ي رهبريسياس
 Council of theسياسي تصميم نيول د اروپايي اتحاديې په شورا 

European Union كي، چي پخوا د وزيرانو شورا بلل كېدله، متمركز 
) لكه د ماليې وزيران(د دې شورا په غونډو كي د غړو هيوادو وزيران . دئ

د اروپايي اتحاديې شورا پخپل واك، او يا هم د اروپايي . برخه اخلي
پارلمان سره په ګډه، د اروپايي اتحاديې د مهمو پاليسيو په هكله تصميم 

د شورا عمومي منشي په بين المللي چارو كي د شورا په نماينده ګي . نيسي
ا د اروپايي شور. خبري كوي او همدارنګه نوري مهمي چاري سر ته رسوي

غړو هيوادو د صدراعظمانو او نورو دولتي مشرانو په ګډون په كال كي دوه 
  .ځلي غونډي كوي

د شورا اكثره غونډي د بلجيم په پايتخت بروكسل كي، چي د   
د . اروپايي اتحاديې عمده اداري اركان پكښي ميشت دي، جوړېږي

د ورځني . تصميم نيولو لپاره د رايي وركولو درې ډوله پالنونه وجود لري
بل د . چارو په هكله تصميم نيول د رايو په اكثريت سره سر ته رسېږي

صالحيت لرونكي اكثريت پالن دئ چي د اكثرو تصاميمو لپاره كار ځنى 
څلور هيوادونه .  رايي وجود لري۳۴۵د دې پالن له مخي، . اخيستل كېږي

 غړو ۲۳ورو د ن.  رايي لري۲۹هر يو ) فرانسه، جرمني، برتانيه، او ايټاليه(
هيوادو د رايو شمېر يو له بله توپير لري؛ د مثال په توګه، اسپانيا او پولنډ 

د رايي وركولو پروسه پرله پيچلې ده، .  رايي لري۳ رايي او مالټا بيا ۲۷
مګر د صالحيت لرونكي اكثريت معني دا ده چي درې معيارونه پوره 

ر هغه زياتي رايي،  يا ت۲۵۵) ب(هيوادونه، ) ۱۴(اكثريت ) الف: (كړي
د هغو هيوادو رايي چي د اروپايي اتحاديې د نفوس د لږ تر لږه په سلو ) ج(
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دريم د اتفاق آراء پالن دئ چي د مالياتي، .  نمايندګي وكړي۶۲كي 
دفاعي، او خارجي چارو په هكله د تصميم نيولو پر وخت كار ځني اخيستل 

چي د پاليسيو په هكله د دې ډول رايي ګيرۍ د سيسټم ګټه دا ده . كېږي
د اروپايي اتحاديې د غړو زيات توافق پكښي موجود وي او د يوه يا څو 

  . هيوادو مخالفت د پاليسيو مخه نه سي نيوالى
  

  :اداري چاري
 د اروپايي كميسيون  bureaucracyد اروپايي اتحاديې اداره  

European Commission تر واك الندي سازمان سوې ده، چي د شورا  
و پارلمان له خوا وضع سوې پاليسۍ عملي كوي، او هم شورا او پارلمان ته ا

 كميشنران لري چي د هر ۲۷اروپايي كميسيون . د قوانينو وړانديز كوي
د دوى د خدمت دوره . غړي هيواد څخه يو كميشنر ورته ټاكل سوى وي

يو له . پنځه كاله ده او د اروپايي اتحاديې د كابينې په توګه عمل كوي
كميشنرانو څخه د اروپايي اتحاديې د شورا له خوا د كميسيون د رئيس په 

دا عاليرتبه مامور د اروپايي اتحاديې د اداري مشر په . توګه ټاكل كېږي
د اروپايي . توګه د اروپايي اتحاديې د اداري چارو مسؤليت پر غاړه لري

رانو  كميشن۲۶د پاته . اتحاديې اداري مركزي دفتر په بروكسل كي دئ
  . څخه هر يو يي د يوه وزارت نظارت او سرپرستي پر غاړه لري

 تنو ته رسېږي ۲۵۰۰۰د اروپايي اتحاديې اداري كارمندان نن ورځ   
د اروپايي اتحاديې د .  كال راهيسي څلور چنده سوي دي۱۹۷۰چي د
 كال پيشنهادي بودجه يې ۲۰۰۹ بليونه يورو وه، د ۱۲۶,۵ كال بودجه ۲۰۰۷

 د غړو ۷۰د دې بودجې په سلو كي . ه يورو ټاكل سوې ده بليون۱۳۴,۴
 پاته برخه يې د ۳۰هيوادو له خوا ورته وركول كېږى، او په سلو كي 

يو خاص ډول ] د اروپايي اتحاديې[اروپايي اتحاديې د ګمركي عوايدو او 
  . مالياتو څخه تمويلېږي
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  :د نظارت سازمانونه
  structures ساختارونه اروپايي اتحاديه د نظارت او مراقبت دوه

 دئ  European Ombudsmanيو يې اروپايي شكايت اورېدونكى . لري
د اروپايي اتحاديې  هغه . چي د اروپايي پارلمان له خوا ټاكل كېږي

اوسيدونكي او سازمانونه چي فكر كوي د اروپايي اتحاديې د چارواكو له 
نكي له دفتر څخه خوا غيرعادالنه چلند ورسره سوى دئ، د شكايت اورېدو

كه د شكايت اورېدونكي دفتر په دې باور . د تحقيقاتو غوښتنه كوالى سي
سي چي بې عدالتي سر ته رسيدلې ده، نو كوالى سي د اروپايي اتحاديې 

  . اړوندو ايجنسيو ته د حقوقي جبران سپارښتنه وكړي
 Court of Auditorد نظارت بله مؤسسه د پلټني او څارني محكمه    
دا . ي د اروپايي اتحاديې هر غړى هيواد يو نماينده پكښي لريده چ

محكمه د اروپايي اتحاديې د بودجې او په قانوني او سالمه توګه د هغه د 
 دا محكمه مستقل . څارنه كوي managementمصرف او مديريت 

اصالحي واك نه لري، مګر كوالى سي شورا او پارلمان ته سپارښتونه 
  .وړاندي كړي

  
  : قوهمقننه

 د اروپايي اتحاديې European Parliament (EP)اروپايي پارلمان 
د مقننه قوې په توګه عمل كوي چي د فرانسې په سټراسبرګ كي سره 

 غړو ۲۷ غړي لري چي د اروپايي اتحاديې د ۷۸۵دا پارلمان . راغونډېږي
 د. هيوادو له خوا د نفوس د تناسب پر اساس د پنځو كلونو لپاره انتخابېږي

 چوكۍ لري، او د مالټا هيواد ۹۹جرمني هيواد چي تر ټولو يې نفوس ډېر دئ، 
ډېر وخت د بين الدولتي .  چوكۍ لري۵چي تر ټولو يې نفوس لږ دئ، 

سازمانو د اسامبلې غړي د حكومتونو له خوا ټاكل كېږي، مګر د اروپايي 
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  . تخابېږيپارلمان غړي د هر هيواد د خلګو له خوا د رايي وركولو له الري ان
  

  :قضائيه قوه
 د اروپايي اتحاديې  The Court of Justiceد عدالت محكمه 

 د هر غړى - قاضيانو۲۷دا محكمه چي د . عمده قضائيه څانګه تشكيلوي
د .  څخه جوړه ده په لكسمبورګ كي غونډي كوي-هيواد څخه يو قاضي 

غور الندي غړو دولتو او يا د اروپايي اتحاديې د نورو مؤسساتو دعوې تر 
ډېر لږ پيښيږي چي د محكمې ټول قاضيان پر يوه دعوه باندي سره . نيسي

 قاضيانو په جرګه كي تر ۵  يا ۳ دعوې د ۹۰تقريباً په سلو كي . غونډ سي
په دې كار سره محكمه كوالى سي ډېري دعوې . غور الندي نيول كېږي

  . تر غور الندي ونيسي)  پوري۵۰۰ څخه تر ۴۰۰(ګاني 
ايي اتحاديې د معاهداتو مجموعه، د رسمي اساسي قانون پر د اروپ  

. ځاى، د اروپايي اتحاديې د اساسي قانون په توګه پيژندل سوې ده
محكمه كوالى سي د اروپايي اتحاديې او د غړو هيوادو هغه قوانين او 
مقررات چي د اروپايي اتحاديې د اساسى معاهداتو سره په ټكر كي وي، 

 كال كي محكمې د اروپايي اتحاديې ۲۰۰۶په توګه، په  د مثال . لغوه كړي
 كال د ۲۰۰۱او د امريكې د متحده اياالتو تر مينځ هغه قرارداد چي د 

د هغه قرارداد له . سپټمبر تر يوولسمي وروسته امضاء سوى وو، لغوه كړ
مخي اروپايي اتحاديې بايد د امريكې متحده اياالتو مامورينو ته د هغو 

نو شخصى معلومات وركړي واى چي د اروپايي اتحاديې د هوايي مسافري
  .هوايي ډګرونو څخه د امريكې پر لورى خوځيدل
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  اتم فصل
  

  بين المللي قانون اوبشري حقوق
International Law and Human Rights 

  

عدالت  بين المللي قانون او په دې فصل كي په نړيوال سياست كي د
 حقوقي يبين الملل له بشري حقوق اوهمدارنګه . په هكله بحث كېږي

به ساده ګي  دا. څېړني الندي نيول كېږي هغوى روابط تر سيسټم سره د
چي په نړيوال سياست كي  دې حقيقت سترګي پټي كړو پر وي كه موږ

خبره په داخلي  دا مګر. كېږي ټينګار شخصي ګټو وخت پر ډېر
نړيوال  د. وي هم صدق ك]مملكت په داخل كي يو يعنى د[ سيسټمونوكي

 په دې كي دئ چي په داخلي سيسټمونو ځ توپيرمن تر داخلي سيسټمونو او
ممانعتونه ] قانوني[پسي ګرزي زيات  چي په شخصي ګټو كسانو هغو كي پر

 .وضع سوي وي

په مقابل كي  شخصي ګټو په دننه كي د يوه هيواد حقوقي سيسټم د 
 افراد يسټم كي زورورداخلي س ښكاره خبره ده چي په هر. ممانعت دئ يو
متهم كسان،  څخه سرغړوني كېږي او قوانينوله . ګروپونه امتيازات لري او

  دattorneyيوه چاالكه مدافع وكيل      په تېره بيا هغه كسان چي د
 قانون له منګولو توان ورسره وي، ځيني وختونه كوالى سي د استخدامولو

 اساسي قانون د كي، د توامريكې په متحده اياال بيا هم د مګر. وتښتي
سي ه په وړاندي ښكاره تبعيض ن خلګو اساس، د څورلسمي ضميمې پر
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خوا مدافع وكيل په ه محكمې ل مثال په توګه، غريب متهم ته د د. كېداى
  .وړيا توګه ټاكل كېږي

 كي داسي حقوقى او] په دننه يوه هيواد يعني د[كه په داخلي سيسټم 
  power politicsقدرت سياست   چي دنځته راتالي سيقضايي سيسټم م

هم ممكنه ده چي په بين  په تيوريكي لحاظ دا په كنټرولېداى سي، نو
پاره حقوقي سيسټمونه ه مخنيوي ل د شخصي ګټو المللي سيسټم كي هم د

  . نځته راوړل سيم
  

  عدالت اساسات بين المللي قانون او د
Fundamentals of International Law and Justice        

 

يوه ابتدايي  ټول حقوقي سيسټمونو، داخلي دي كه بين المللي، د
 هر ځكه نو.  دئىحالت ته تكامل كړپرپېچلي  موډرن او  وئېحالت څخه 

موډرن  ابتدايي څخه بيا تر ، ديك تكاملي سير حقوقي سيسټم په يو
 د] عصري[دې ته بايد پام وسي چي موډرن . پوري، مطالعه كوالى سو

اوسنى حقوقي  ته ښايي زموږ  نسلونوولري؛ راتلونكه  نىتكميل معن
تكاملي حقوقي سيسټم مفهوم  ابتدايي مګر د. سيسټم بدوي ښكاره سي

بين المللي قانون په پوهه كي مرسته كوالى  سره د مهم دئ ځكه چي زموږ
  .  سي

تكامل په ابتدايي مرحله كي  اوسنى بين المللي حقوقي سيسټم د  
 نورو ، اوسنى بين المللي حقوقي سيسټم، دچي لومړى دا. لري قرار

يوه رسمي پروسه ) مقننه( قانون جوړولو په مقايسه، د سيسټمو پرمختللو
 او بين المللي عنعناتو پر رفتار سلوك او] اكټرانو[ سياسي لوبغاړو د. لريه ن

سرغړوني  قانون څخه دله دوهم، . وي والړ توافقاتو نځ پرم دوى تر يا هم د
 هيڅ مستقر يا او لږ پاره ډېره يا مجازات ل قضاوت او  دپه صورت كي
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بدوي ټولني، داخلي دي كه بين المللي، پوليس . لريه ن واكمن مقام وجود
خبرو  حل له پاره كله د د مناقشاتو او شخړو دوى د. لريه محكمې ن او

 مګر. اخلي ميانځګړتوب څخه كار ځينى وخت د اترو، كله بيا د تشدد او
ين المللي قانون كه څه هم په ابتدايي حالت كي دئ، په واقعيت هم، ب بيا

 هم ښايي په ئېقوانين  همدارنګه، بين المللي ټولنه او. لري كي وجود
  .يوې لوړي مرحلې ته تكامل وكړي راتلونكي كي و

 
 

  :انكشافبين المللي قانون  د
 بين المللي قانون سرچينه له هغه وخته راپيل سوې ده چي دولتونو د

نځته بين المللي قانون په م د. كړه تنظيم له پاره اړتيا پيدا د چارو خپلو د
 ټولومشهور يي د تر.  دئىمهم رول لوبول تيوريسنانو شمېر كي يو راتلو
 دئ چي د) ع۱۶۴۵ ــ Hugo Grotius) ۱۵۸۳هوګو ګروتيوس  هالنډ

 اثر (On the Law of War and Peace)قانون په باب سولي د جنګ او
 ګروتيوس او. بين المللي قانون لومړنى محقق بلل كېږي د  اوى وليكئې

هغه د  نځ په روابطوكي دم تر دولتونو بين المللي قانون او د د پوهانو نورو
 اړتياوو او بين المللي ټولني د د. رول په هكله نظريات پسي پراخ كړل

عال په زياتېدو انف فعل او نځ دم تر دولتونو د او پرله پېچلي كېدو د توقعاتو
  .سره بين المللي قانون هم په تدريجي توګه تكامل وموند

    
  :بين المللي قانون په عمل كي

خبره كوي  بين المللي قانون څخه ناراضه دي داله هغه كسان چي 
 د. چي بين المللي قانون يوازي په تيوري كي وجود لري نه په عمل كي

 څخه سرغړوني او بشري حقوقو ثبوت له پاره دوى جنګونه، د خپلي ادعا د
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 دوى په استدالل كي دا د مګر. ته اشاره كوي مثالونو نورو اوبې قانونۍ 
 خبره وركه ده چي بين المللي قانون، سره له دې چي ځيني خالوي لري، بيا

شواهد سته چي  داسي ډېر. موجوديت لري ساحو كي مؤثر هم په ډېرو
ده  مهمه دا ټولو تر.  په سترګه ګوريقانون بين المللي قانون ته د«دولتونه 

  پر.» بين المللي قانون ته غاړه ايږديكي دولتونه چي په اكثريت حاالتو
نه ده چي   دائېوخت نه مراعاتېږي معنى  قانون هر دې سربېره، كه يو
هم په  امريكې په متحده اياالتو او مثال په توګه، د د. وجود هم نه لري

نه ده  دې معنى دا د لري، مګر زيات جرايم وجود كي ډېر هيوادو نورو ډېرو
  .بې قانونه دي هيوادونه ګواكي ياغي او چي دا

  
 :سياست بين المللي قانون او

مؤثريت   كي ډېرlow politicsبين المللي قانون په كښته سياست 
 تجارت، ډيپلوماټيك مناسباتو يوه اصطالح ده چي دكښته سياست . لري
ملي امنيت په شان  بين المللي قانون د. ستعمالېږيله پاره ا مذاكراتو او

 كله چي د. مؤثريت لري ، كي لږhigh-politicsسياست  مسايلو، يعني لوړ
ځان  خبره منځته راسي، دولتونه اوس هم بين المللي قانون د حياتي منافعو

دې هم، بين المللي  سربېره پر. پټوي يا بالكل سترګي پر په ګټه كږوي او
بين المللي . لري اثر سياسي تصاميمو ستراتيژيكو پر دولتونو دمعيارونه 
 ضد دي چي، بې پر دولتو هغو مثال په توګه، د نړيوال ارزښتونه، د قانون او

ه عراق ل د. دفاع په صورت كي، په جګړه الس پوري كوي ځان څخه د له د
تخلفات اوس هم  يرغل په شان سرغړوني او كويټ باندي د خوا پر

 حتى پر او ال عكس العمل سره مخامخ كېږي،يوسخت نړ د  مګرپېښېږي،
 امريكې د اوس حتى د. اخيستل كېږى نظامي قوې څخه هم كار  دئېضد 

افغانستان   كال كي د۲۰۰۱په شان قدرتمن هيوادونه هم په  متحده اياالتو
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تصويب  د ملګروملتو كي د عراق په شان حاالتو  كال كي د۲۰۰۳په  او
وخت مخكي به  لږ په داسي حال كي چي ډېر. هڅي كوي السته راوړلو

واقعيت دئ چي  يو دا.  غوښتالى كړي واىئېڅه چي  هر خپل سره دوى پ
 له مالتړ ملګروملتو له د  باالخره، بېېيبرتان امريكې متحده اياالتو او د

نه ده  دې معنى بيا هم دا د عراق يرغل وكړ، مګر  پر۲۰۰۳څخه، په كال 
 په بين المللي سويه د. لريه ن ضد معيارونه وجود زه يرغل پراړخي يو چي د

ښيي چي بين المللي معيارونه  خپله داه يرغل پراخ محكوميت پ عراق د
  .لري وجود

  
  بين المللي حقوقي سيسټم

The International Legal System        
  

 مهمو څلورو بل حقوقي سيسټم په شان، پر هر بين المللي قانون، د
نځته راځي، په قانون فلسفي ريښې، قانون څرنګه م د: دئ ړاساساتو وال

حل په  د حقوقي جنجالو د  اوقانون اطاعت كېږي ولي د كوم وخت كي او
  .هكله تصميم څرنګه نيول كېږي

  
  :قانون فلسفي ريښې د

 قانون له كومه ځايه راځي؟ په دې هكله درې عمده نظريات وجود
 بشري ټولني خارج د نبع ترقانون م دئ چي د دا لومړى نظر. لري

  . څخه سرچينه ااخيستې دهtheologyايډيالوجي يا الهياتو
 يتيورۍ زياته برخه عيسو د بين المللي حقوقو مثال په توګه، د د

سينت   اوSaint Augustineته رسېږى؛ سينټ اګوستين  تعليماتو
 چي عيسوي روحانيون دي Saint Thomas Aquinasتوماس اكويناس 

 همدارنګه، په اسالمي، بودايي او. قانون په هكله ليكني كړي دي جنګ د د
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 وجود بين المللي عدالت عناصر كي هم د تحقيقاتو ديني قوانينو او نورو
  .لري
 ته naturalist school of lawقانون طبيعي مكتب  دوهم نظر، چي د  

دې نظريي له مخي  د. دئ خارجي منبع والړ قانون پر منسوب دئ، هم د
انګرېزي . مكلفيتونه لري سانان، په طبيعي توګه، ټاكلي حقوق اوان

حكومت دوه قراردادونه   په خپل اثر، دJohn Lockفيلسوف جان الك 
 د: "لري چي  وجود)قانون طبيعت يو (، كي استدالل كوي چي د)۱۶۹۰(

دي، هيڅ  آزاد اساس ټول خلګ په طبيعي حالت كي مساوي او هغه پر
 ".رسوينه ملكيت ته تاوان و صحت، آزادۍ او ژوند،بل چا  څوك بايد د

 او دولتونو نړيواله ټولنه بيا د مجموعه ده، او افرادو څرنګه چي هيوادونه د
مكلفيتونه په جهاني سطحه  قانون حقوق او طبيعت د مجموعه ده، د افرادو

 بين المللي قانون اساس  په دې توګه د لوېږي او كي په كار

  .تشكيلوي
دې ته . رواج كي لټوي رف اوټولني په عُ قانون ريښې د بيا د ردريم نظ  

دې مكتب  د.  واييpositivist school of lawقانون دمثبتيت مكتب  د
 غوښتنو خلګو د ادارې په هكله د ټولني د د ټولني او په عقيده قانون د

 ټولني د له مخي، قانون بايد د اصولو مثبتيت د ځكه نو، د. انعكاس دئ
 تنظيم او معيارونو قانوني شكل د او يعني په رسمياتو[تدوين  د ونومعيار

  . محصول وي] تصويبول
هغه . موافقين لري درې سره مكتبونه خپل ځانته مخالفين او دا  

 خارجي منابعو نظريه ردوي په دې عقيده دي چي پر قانون د كسان چي د
ه دي، ځكه چي ايډيالوجي باندي والړ معيارونه ډيموكراټيك ن الهياتواو
 خواه ل  علماوويدين  هم دئې تفسير خوا جوړېږي اوه ل ديني علماوو قانون د

كمونست  قانون بيا د ايډيالوجي باندي والړ همدارنګه، پر. ته رسېږي سر
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 د. تفسيرېږي جوړېږي او خواه ل  كسانووپه شان تنګ نظر مامورينو ګوند د
طبيعي قانون نظريه له   چي دلګوي تور نكي بيا داوطبيعي قانون انتقادكو

مثال  د. كوي ټينګار ډېر فردي حقوقو پر له بلي خوا مبهمه ده او يوې خوا
. خلګوطبيعي حق دئ چي ملكيت د په توګه، جان الك په دې عقيده وو

طبيعيت د قانون له مخي  يوه شخص ملكيت د رشتيا وي چي د كه دا
شخص له  له د بې[يوه شخص ملكيت  بيا كه حكومت د محفوظ دئ، نو
 يعني كه يو[ واخلي، يځن يپه عوض ك  مالياتوووضع سوي د] موافقې څخه

ي  په عوض كي ملكيت ځنئېدولت  كړي اوه دولت ماليه تاديه ن څوك د
 تېرى دئ؟ انتقاديون د بشري حقوقو هغه شخص پر د كار ايا دا] واخلي

 ټولني او ي د ځكه ردوى چئېپه كلكه  مثبتيت نظريه غير اخالقي بولي او
 دا. حاكمه طبقې غيراخالقي سلوك ته مشروعيت وربخښي ټولني د يا د

منل سوې پديده  وخت عامه او مثال په توګه، غالمي يو انتقاديون وايي، د
  .هيڅكله اخالقي يا قانوني پديده نه وه وه، مګر

  
  ؟بين المللي قانون څرنګه جوړېږي

مقننه  اساسي قانون مطابق د په يوه هيواد كي داخلي قوانين عموماً د
 هغو حكومت د مقررات بيا د تقنيني فرمانونه او. خوا وضع كېږيه ت لئهي

 په اوسني عصر.  ويىځته راځي چي قانوني واك وركړه سونخوامه ل ادارو
بين المللي قانون  پروسې په مقايسه، د لو دوداخلي قانون جوړ د ،كي

بين المللي محكمې  عدالت د د. لريه وخت مركزيت ن پروسه ډېر جوړولو
 The Statute of theبين المللي قانون له پاره  اساسنامې له مخي د د

International Court of Justiceئېلري چى عمده   ځيني منابع وجود :
. قانون عمومي پرنسيپونه دي د رف، اوبين المللي معاهدات، بين المللي عُ

  چي ديزياتو وه بله منبع هم پربين المللي قانون ځينى پوهان بيا ي د
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  . ديېياعالم عمومي اسامبلې تصويبونه او د ملګروملتونو
  
 :قانون منابع د

مهمه منبع  ټولو بين المللي قانون تر بين المللي معاهدات د
وين ده چي په هغوى كي قانون تد عمده ښېګڼه دا معاهداتو د. تشكيلوي

 هغو ټول معاهدات پر. ي وىسوى وي، يعني په ليكلې بڼه منځته راغل
.  ديءتصويب كړې وي الزم االجرا كړې او  امضائېچي معاهده  هيوادو

 هغو دې، داسي استدالل كېداى سي چي ځيني معاهدات پر سربېره پر
كله چي زيات . دي تطبيق وړ  امضا كړې هم نه وي دئېچي معاهده  دولتو
 پراخ مشروعيت هيوادونه پر يوه پرنسيب موافقې ته سره ورسېږي، شمېر

، )۱۹۴۸(مجازات پيمان  مخنيوي او جرايمو د قتل عام د د.  كېږيءبنا پر
The Convention on the Prevention and Punishment of the 

crime of Genocide، خوا تصويب ه ل  هيوادو۱۴۰ مثال په توګه، د د
لي بين المل ځكه نو، داسي استدالل كېداى سي چي قتل عام تر. سوى دئ

معاهدې غړى وي كنه،  دولتو، چي د ټولو پر معيار دا قانون الندي راځي او
 د  دولتونوئېله دې امله دئ چي اوس خلګ، حتى كه . دئء الزم االجرا
قتل عام په جرم  ضد معاهده تصويب كړې هم نه وي، د قتل عام پر

  .محاكمې ته راكش سوي، محكوم سوي اومجازات سوي دي

بين المللي قانون دوهمه درجه ډېره مهمه منبع   درفبين المللي عُ  
قانون دئ چي  قلمرو د بحري اوبو پخوانى عرفي قانون د ډېر يو. تشكيلوي

هغه فاصله ده  دا درې ميله پوري غزېږي او ساحل څخه تر د يوه هيواد د
توپ ويشتل سوې ګولۍ  وچي څخه د كه د. توپ ګولۍ وررسېږي چي د

په بحر كي . ىلر كي قرار تاسي په بين المللي اوبو تاسى ونه رسېږي، نو تر
عرف څخه له مقررات  مناسباتو ډيپلوماټيكو د بېړي چلولو مقررات او د
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  . كي تدوينېږي ځيني وخت، دوامداره عرف په معاهداتو. رازېږېدلي دي
 د. قانون عمومى پرنسيبپونه دي بين المللي قانون دريمه منبع د د  

عدالت  د اساس تشكيلوي او دې پرنسيپونو د) انونق خلګو( لرغوني روم د
قانون  د اخوه ل ملتونو متمدنو د« پرنسيپونه د بين المللي محكمې دا

له ونه پپرنسي څه مخكي، دا هر تر. ديبللي » هپرنسيپونمنل سوي عمومي 
له  دې پرنسيپونو د. لوېږي سرغړونى له پاره په كار څخه د بشري حقوقو

 په Charles Taylorيس چارلز ټېلر ئر وانى جمهوراليبيريا پخ مخي د
 كي محاكمې ته ۲۰۰۸خوا په كال ه بين المللي محكمې ل هالنډ كي د
تورونه لګول   تېريويجنس نورو جنسي غالمۍ او ده باندي  د پر. راكش سو
 ۱۵ وه چي تر بين المللي بشري قانون څخه بله سرغړونه دا د. سوي دي

  .كي جلبول  په نظامي قواووئېچنيان وك كالو كښته عمر
    
  :قانون اطاعت كول د

بين  كه - ول حقوقي سيسټم كي ډقانون ته غاړه ايښوول په هر و
رضا كارانه  پر – لي، ساده وي كه پرله پېچلىوي كه داخسيسټم المللي 

رضاكارانه اطاعت . دئ  والړ coercion اجبار اطاعت او] خپلي خوښي[
واك الندي خلګ ځكه قانون ته غاړه  رنځته راځي چي تهغه وخت م
هغه مشروعيت مني؛ يعني خلګ قوانينو ته غاړه ځكه ايږدي  ايږدي چي د

 هغو هم د/كړي دي اويا  جوړئې مني چي قوانين چارواكيچي هغه سياسي 
 او تهديد، بندي كولو، اقتصادي تعزيراتو د اجبار. سره موافق دي قوانينو
  . پروسه ده مجبورولو د خلګو ه دله الري اطاعت ت جزاګانو نورو
 توپير له بله ډېر ټولني يو مهم دئ، مګر رضاكارانه اطاعت عموماً ډېر  
 قانون رضاكارانه اطاعت ته ميالن لري؛ په ميانمر امريكايان د. لري

سره  قوې په زور تر خوا ده نظاميانو ل قانون اطاعت كول د كي بيا د) برما(
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  . كېږي
 عملي مشروعيت د.  اطاعت زياتره رضاكارانه دئبين المللي قانون د  

هيوادونه ځكه بين المللي قانون ته . بين المللي اطاعت كيلي تشكيلوي
دوى په ګټه  قانون اطاعت كول د د خواه ل هيوادو نورو غاړه ايږدي چي د

داسي اعمال اوس هم  نور څخه سرغړونه، او بشري حقوقو تعرض، د. دئ
سره مخامخ  پراخو اعتراضونو ل اعمال له ډېروډو دا ته رسېږي، مګر سر

عراق يرغل له ډېرو بين   ديمتحده اياالتو په مشر امريكې د لكه د. كېږي
 په شان يو متحده اياالتو امريكې د د. المللي اعتراضونوسره مخامخ سو

 سترګي باندي څه مودهبين المللي مخالفت  زورور هيواد كوالى سي پر
بوش  د. خپل عمل قيمت تاديه كړي ته كي به دپه وروس پټي كړي، مګر

اشغال او  عراق د  چي دهيرغل وروسته په دې ونه توانېدل عراق تر  دهادار
  .نظامي مرستي راجلبي كړي مالي او هيوادو بيا ودانولو په برخه كي د نورو

 

  :كول] عملي[قانون اجرا  د
ي نځخپلم كول د قانون اجرا كي، د حقوقي سيسټمونو په ټولو

 په ابتدايي ټولنو. سره كېږي مركزي واك له الري تر هم د يا  اوۍهمكار
 له بله سره د نځ كي يوخپل مه عملي كول پ معيارونو او قوانينو كي د

 عملي كولو قانون د همكارۍ څخه راپيل كېږي، وروسته په تدريج سره د
په شان پرمختللي   هيوادووباثبات د. مركزي سيسټم ته تكامل كوي

 قانون اطاعت ته مجبور دې له پاره چي خلګ د وقي سيسټمونه، دحق
 تعزيراتو او) لكه پوليس( پر رسمي سازمانونو عملي كولو قانون د كړي، د

  .باندي تكيه كوي) بندي خانه لكه جريمه او(
له  عملي كولو قانون د په شان، نړيواله كميونيټي هم د ابتدايي ټولنو د  

سه هم په بين المللي سويه وا تر تكيه كوي، او ۍنځي همكارخپلم پاره پر
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سره له دې  مګر. ى موندلئف نه داانكش عملي كولو سازمانونو قانون د د
 د. حركت ليدل كېږي قانون عملي كولو خوا د مركزي سيسټم پر يو هم، د

دوهمي عمومي جګړې وروسته جنګي مجرمين په سزا  مثال په توګه، تر
ځايو جنګي مجرمين  نورو بوسنيا او كي د وپه دې نژدې وختون. ورسېدل

 اقتصادي تعزيرات هم مخ پر ډيپلوماټيك او. محاكمې ته راكش سول
 كال كي د۱۹۹۱په . دي چي ځيني وخت اغېزمن هم دي زياتېدو

 ۱۹۹۹نظامي عمل تصويب او په  عراق په مقابل كي د خوا ده ل ملګروملتو
بين المللي قانون عملي   چي دييښ مداخله په كوسوو كي، دا ناټو كال كي د

  .ګامونه اخلي لور مركزي سيسټم پر يو كول د
  

  :]فتواوركول[قانون په اړوند قضاوت كول  د
دې  د. لري شمير بين المللي محكمې وجود  نړۍ كي يوۍپه اوسن

 Permanentكميت دايمي محكمې بين المللي حَ پيدايښت د محكمو

Court of International Arbitration دې   دئې ته رسېږي چي اساس
په كال . خوا ايښودل سوى دئه كنفرانس ل هاګ د پېړۍ په پيل كي د

 ېياتحاد د ملتونو كميت دايمي محكمه دبين المللي حَ  كي د۱۹۲۲
League of Nations۱۹۴۶په كال . هنځته سويوې برخي په توګه رام  د 

 International Court ofعدالت بين المللي محكمه   دۍكي اوسن

Justiceعدالت بين المللي  د. هلري، جوړه سو سره تړاو ملتو ملګرو ، چي د
.  دئىدايمي محكمې څخه تكامل راكړ كميت دمحكمې د بين المللي حَ

عدالت بين المللي محكمه، چي ځيني وخت نړيواله محكمه هم بلل  د
 اد.  قاضيان لري۱۵ كي موقعيت لري، او هاګ په ښار هالنډ د كېږي، د
  كلنو۹ يوه پرله پېچلي سيسټم له مخي د د خواه ل ملګروملتو قاضيان د

 پنځه دايمي غړي هر امنيت شورا د ملګروملتو د. له پاره انتخابېږي دورو
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 ئېقاضيان  نور عدالت په بين المللي محكمه كي لري، او قاضي د  يو ئېيو
  .  وساتل سيېانډول پكښ يزيداسي انتخابېږى چي سيمه 

يزي ئنوري سيمه  شمېر بين المللي محكمې سربېره، يو لت پرعدا د  
 بشري حقوقو د عدالت محكمه او اروپا د د: لري محكمې هم وجود
 دلته مطلب د[ محكمه ئېبين االمريكا بشري حقوقو اروپايي محكمه، د

عدالت محكمه  مركزي امريكا د د او] لويي وچي هيوادونه دي د امريكا
 له دې محاكمو يو]. لويي وچي هيوادونه دي كا دامري دلته هم مطلب د[

المللي ن بي عدالت د د لري، مګره په اندازه قدرت ن داخلي محاكمو څخه هم د
  .دئ زياتېدو مخ پر محاكمو اعتبار يزويسيمه دې  محكمې په شان د

  
  :بين المللي محاكمو صالحيت د

حيت صال ي محكمې واك اولبين المل عدالت د له تيوريكي پلوه، د
 الرو دوو حقوقي دعوې پر. كي نيسي ټولي بين المللي حقوقي منازعې په بر

 نورو چي دولتونه د داه يو. عدالت بين المللي محكمې ته وړاندي كېږي د
قضاوت له پاره وړاندي  محكمې ته د سره خپلي حقوقي منازعې و دولتو
ي حقوقي كوم جنسي دياورګان يا يوه ا يو ملګروملتو  داچي، دهبل. كوي

  .بين المللي محكمې مشوره وغواړي عدالت د مسألې په هكله د
عدالت بين المللي   پوري، د۲۰۰۵كال  تر  څخه بيا۱۹۴۶كال  د  

كه .  وړاندي سوي ديول په يوه كال كي دوې دعوېډاوسط په محكمې ته 
 څه زيات سوى دئ، مګر يو شمېر كي دا څه هم چي په دې وروستيو كلونو

 پراخ صالحيت په تناسب، دا بين المللي محكمې د الت دعد هم د بيا
 قضيو شمېر دومره لږ عدالت بين المللي محكمې ته د د. ده شمېره ډېره لږ

 ېيدئ چي دولتونه بايد په خپله خوښه قض دا فكتور يو وړاندي كولو د
 دومني چي  دا عدالت بين المللي محكمې ته وړاندي كړي، او د] دعوې[
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  .  غاړه ايږديئېتصميم ته به  وت اوقضادغي محكمې 
   

 

  بين المللي قانون اوعدالت كارول د
Applying International Law and Justice        

 

په  ، مګرئانتزاعي توګه اسانه د په مجرد او عدالت مالتړ قانون او د
 د بين المللي قانون او به د موږ. ئد ګران كار اچول ډېر  ئې په كار كيعمل

څېړني  افرادو په سطح كي تر همدارنګه د دولت او نه دعدالت معيارو
 . الندي ونيسو

قانون  جګړې د بين المللي قانون په اړوند زياتره پخوانۍ ليكني د د 
حقوق پوهانوله پاره عمده اهميت  موضوع اوس هم د دا. په باب سوي دي

سربېره، اوس  موضوعاتو جګړې پر نځ دم دولت تر دولت او د لري، مګر
هم ټروريزم  داخلي جګړې او انقالب او  المللي قانون هڅه كوي چي دبين

  . په تنظيم راكښېباسيموضوعات 
 

  :عادالنه جنګ تيوري د
جنګ  د جنګ علت او د:  تيوري دوې برخي لري)عادالنه جنګ (د

جنګ علت هغه وخت  دې والړه ده چي د غربي عنعنه پر. پرمخ بېول
دفاع په  له ځان څخه د پاته نه وي، او رله جنګه بله ال چي بېئ عادالنه د

تبعيض معيارونه هم په  تناسب او  د)ه جنګعادالن(همدارنګه، . يو خاطر
تهديد سره  قوې اندازه بايد د ده چي د تناسب معنى دا د. كي نيسي بر

هغه كسان چي په [ده چى غيرمحارب  تبعيض معنى بيا دا د. متناسبه وي
  . استعمال هدف ونه ګرزي قوې د دبايد ]  جنګ كي داخل نه وي
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  :جنګ عادالنه علت د
 تر. عادالنه علت مفهوم اوس يوازي يوه تيوري نه ده جنګ د د

 جنګي جرايمو د ټوكيو نورنبرګ او دوهمي عمومي جګړې وروسته، د
ل ئوجاپان ليډران د تعرضي جنګ مس جرمني او د] [tribunals محاكمو

 هغو ]tribunals[محاكمو ملګروملتو كي، د په دې نژدې وختونو. وبلل
 جزا ،محكوم وه كي په جنګي جرايمو رواندا ته چي په بالكان او كسانو
بين المللي محكمه  جرايمو همدارنګه، هغه معاهده چي د. وركړه

International Criminal Courtهمدې محكمې ته د  ئې تأسيس كړه و 
تعريف  ض جرم، دتعر د. ئ دى په هكله صالحيت وركړ)جرم تعرض د(
سره  منشور ملګروملتو د ږي چي دېه مخي، هغه جنګي اعمالو ته ويل كل

استعمال مخكي  قوې تر كوي چي د دې ټينګار پر منشور. نه خوري سر
دې له پاره چي  د. ولوېږي حل له پاره ټولي هڅي په كار يزيسوله  بايد د

واخيستل  رجنګ څخه بايد د وروستۍ چارې په توګه كا عادالنه وي، د
دفاع په خاطر  ځان څخه د بايد د خوا اعالن سي،ه مشروع قدرت ل سي، د

 . له پاره وي نځته راوړلوم سولي د د نځته راوړي، اووي، عدالت م

غلط سره  صحيح او په عمل كي د تيورۍ په مقايسه، څرنګه چي، د 
 امريكا د  كال كي د۲۰۰۳وي چي په  ښه به دا ، نوئد بېلول ګران كار
 د جنګ د مثال په توګه وڅېړو څو عراق يرغل د خوا ده ل متحده اياالتو
  .مفهوم په پرله پېچلتوب پوه سو عادالنه علت د

يس جورج ډبيلو ئر امريكا جمهور ايا جنګ وروستۍ چاره وه؟ د  
 امريكا خلګو ده د.  پاته نه وه له جنګه بله الر بوش په دې عقيده وو چي بې

هيوادو په  نورو او امريكا متحده اياالتو زي زيات، ديوې لسي تر" :ته وويل
له  عراق رژيم بې دچي ي وكړې څهسره عزتمندۍ  حوصله مندۍ او

 الرو ټولو  له پاره ديمخنيو جګړې څخه د د...  جګړې بې وسلې كړي
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يس جاك شيراك بيا ئر فرانسې جمهور  د".وواخيستل س څخه كار چارو
عراق  ده په عقيده د ته وويل چي د رانوبوش سره په مخالفت كي خبرنګا د
وخت بدترين  جنګ هر". سولي له الري كېدالى سواى د» بې وسلې كول«

څه  له هر  له پاره بايديمخنيو جنګ د د. ده وخت ناكامه الر هر  اوئحل د
  ".واخيستل سي څخه كار

 وو؟ بوش استدالل كاوه چي د دفاع په خاطر ايا جنګ له ځان څخه د  
دې امكان  ده په عقيده، د د. تهديدالندي وو تحده اياالت ترامريكا م
 ته وركړي او  وسلې تروريسټانوۍعامه تباه  عراق به ديچي ښاي وو موجود

خطر : "يس اعالم كړه چيئر جمهور.  خپله ئې استعمال كړيه ښايي پ يا
 امريكا متحده اياالت چي د يوه مستقل هيواد په توګه د د. ئښكاره د

خطر به  او. واخلي اركقوې څخه  تضمين له پاره د امنيت دخپل ملي 
  مګر".ناوخته سي له منځه يووړل سي عمل له پاره ډېر مخكي له دې چي د

 دې كار په يوه خپره سوې اعالميه كي د عيسوي سازمانومشرانو شپېتو د
 عادالنه جنګ د وو چي د دوى استدالل دا د. سره خپل مخالفت اعالن كړ

ځان دفاع په  په وړاندي د پېش بيني كېدونكي خطر د"خي تيورۍ له م
 له پاره جنګ كول په يمخنيو جنګ د د حق ده، مكر اخالقي لحاظ پر

  :دې ګروپ مشر وويل چي عراق په هكله، د  د."ئاخالقي لحاظ منع د
 او ته قريب الوقوع خطر امريكا متحده اياالتو خوا ده عراق ل زه د "

عراق په مقابل كي نظامي عمل نامناسب   دې امله دله... تهديد نه وينم، 
 ."ئد

  
  :جنګ عادالنه سلوك د

ممنوعه  جينيوا پيمان د هم د او) ع۱۹۰۷ -۱۸۹۹(هاګ كنفرانس  د
 لړ مسايلو په هكله يو داسي نورو سره سلوك او بنديانو جنګ د وسلو، د



206 

ياوي كيم بيالوجيكي او كي بيا د معاهداتو په نورو. مقررات وضع كړي دي
بين المللي  جرايمو كي د په دې نژدې وختو. كارول منع سوي دي لرل او وسلو

   .ئ ديست منځته راوړيپراخ ل جنګي جرايمو يو محكمې د
عادالنه سلوك په هكله ابهامات  جنګ د دې هم، د سربېره پر مګر  
ښه مثال وړاندي  دې ابهام يو د جنګي بنديانوسره رفتار د. لري وجود
 له سيمو كي عراق په نورو د ابوغريب په بندي خانه او ق دعرا د. كوي

 چلند، د نكووكاركو هم د سي آى اې د او امريكا اردو دسره  جنگي بنديانو
په دې هكله چي پر  مګر. څخه ښكاره تېرى وو معيارونو دالنه جنګ داع

جينوا كانوينشن مواد تطبيقېداى سي كنه،  القاعده باندي هم د او طالبانو
په افغانستان  القاعده جنګيالي چي امريكايانو او طالبانو د. لري ام وجودابه
عراق كي ونيول، په كيوبا كي د ګوانتانامو بې په بحري اډه كې بنديان  او

طالبانو  موضع ګيري وكړه چي د باالخره دا امريكا متحده اياالتو د. كړل
القاعدې غړي  د تطبيقېږي، مګر كانوينشن مواد جينيوا د بنديانو د پر

ه يوه ملت په نظامى سازمان پوري اړه ن دوى د. جنګېدونكي دښمنان دي
  .لري، ځكه نو جنګي بنديان نه دي

 

  :عدالت اجرا كول بين المللي قانون او باندي د افرادو پر
 سره هم سروكار اعمالو د انفرادي افرادو بين المللي قانون اوس د

دوهمي  تر: سره ووېشو موضوعاتو درو نوى انكشاف پر دا كوالى سو. لري
، اوسنۍ بين المللي محكمې ]tribunals[عمومي جګړې وروسته محكمې 

]tribunals[جرايمو بين المللي محكمه د  او .  
  

 :دوهمي عمومي جګړې وروسته محكمې تر

دوهمي عمومي جګړي وروسته انفرادي افراد  لومړي ځل له پاره تر د
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په بين  ټوكيو نورنبرګ او د. اكمه سولبين المللي قانون الندي مح تر
تعرضي  ملكي ليډران د جاپان نظامي او جرمني او كي د المللي محكمو

دوولس . په جرم محاكمه سول شري جناياتوب او جنګ، جنګي جرايمو
جرمنيان  همدارنګه ډېر جرمنيان او اووه جاپانيان په اعدام محكوم سول او

  :نځته سولمهم قضايي اساسات رام درې .جاپانيان بنديان كړل سول او
ته  سر دوى په امر مسؤل دي چي د جنګي جناياتو هغو ليډران د •

 .رسېدلي دي

الس  دوى تر مسؤل دي كوم چي د هغو جنګي جناياتو ليډران د •
 د جناياتو هغو د كه ليډرانو مګر. ته رسوي الندي كسان ئې سر

ركړي و ته جزا نكوو جنايت كو ئېيا مخنيوي هڅه كړې وي او
 .ليت نه ګڼل كېږيئودوى مس بيا د وي، نو

له پاره معتبره  ته رسولو سر جناياتو د اطاعت كول د اوامرو د •
 يليته نه خالصېږي چئوڅوك په دې له مس يعني يو. [دفاع نه ده
 .]سوى وو ته امر ووايي ما

 

  :اوسنۍ بين المللي محكمې
للي محكمې كي بين الم كلونو ۱۹۹۰ كاله غيابت وروسته، په ۵۰تر

  اوBosniaپه دوران كي په بوسنيا   كلونو۱۹۹۰د. بيرته راژوندۍ سوې
 د دې محكمو ته رسېدل د سر بېساري بېرحميو  كي د Rwandaرواندا

تجاوزونه  خلګو كي، پر ځايونو په دواړو. نځته كړهاړتيا رام نځته راتلوم
عمده  نودې وحشتو ووژل سول؛ په بوسنيا كي مسلمانان د وسول، زخمي او

مسلمانان بې عزته  نځ ډېرم تر  كلونو۱۹۹۵  او۱۹۹۰د سربيانو قربانيان وه او
 متعرض قاتلين Hutus كال كي، هوتويان ۱۹۹۴ په يك په رواندا. وژل او
  .قربانيان وه قتل عامونو  دTutsisتوتسيان  او
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 د نړۍ وجدان سره ولړزاوه او د كي دې وحشتونو رواندا په بوسنيا او  
 كي، يوه محكمه د۱۹۹۴نكي واقعيت په نتيجه كي، په كال وزودې لړ

ډول  هغه كسان چي دا  څوهله پاره تأسيس سو بله درواندا بوسنيا او
بوسنيا له پاره  د. وحشيانه ظلمونه ئې كړي دي محاكمې ته راكش كړي

رواندا له پاره  د  اوكي هاګ په ښار هالنډ د د ]بالكان محكمه د[محكمه 
 ۱۹۹۹په كال . كي موقعيت لري اروشا په ښار زانيا هيواد دتان محكمه د

 جنګي جنايات هم په بر كوسوو څو د محكمې واك پراخ سو بالكان د كى د
  .كي ونيسى

په جرم تورن  جنګي جناياتو  كسان د۱۶۰اوسه  هاګ محكمې تر د  
څخه چي  كسانو هغو د.  ئې بنديان سوي دي۹۵ كي وكړي دي، چي په سل

 ۹۰نيمايي پوري ئې محاكمه تكميل سوې ده، په سل كي   تر كال۲۰۰۵ د
پوري قيد   كالو۴۰ تر او] يعني مجرم ثابت سوي دي[ئې محكوم سوي دي 

 خپل د ته لېږدول سوي دي څو هيوادو اروپا نورو كسان د ؛ دائراوتلى د پر
سلوبدان مالسويچ  مهمه محاكمه د ټولو تر. بندي توب دوره پوره كړي

Slobodan Milosevicپخوانۍ يوګوسالويا جمهور  وه، ځكه چي هغه د 
 او سو ناروغى له امله مړ زړه د  كي د۲۰۰۶مالسويچ په كال  مګر. يس ووئر

  .همحاكمه ئې تكميله نه سو
 محكمې، چي د تر جنګي مجرمينو د توكيو رواندا محكمه د د 

دوهمي عمومي جګړې په پاى كي تشكيل سوه،  راوروسته لومړنۍ 
  كي د۱۹۹۸په كال . وركړه ته ئې جزا حكومت مشر يو  ده چي  دمحكمه

 د او قتل عام اعتراف وكړ رواندا پخواني صدراعظم، جين كامبانا، پر
 كال پوري، دې ۲۰۰۷ تر. خوا په عمري بند محكوم سوه محكمې ل
ټول ئې په   كسانو نور۵له  مه تكميل كړه چي بېك كسانو محا۳۶محكمې د

 . جزا محكوم سول
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 :بين المللي جنايي محكمه

بين المللي جنايي محكمې  د خواه ل ملګروملتونو  كي د۱۹۹۸په كال 
كنفرانس په جريان  د. سو نړيوال كنفرانس داير له پاره يو لوړنځته راوم د

 نځته راسي چي پراخ اوغوښتل چي يوه داسي محكمه م هيوادو كي ډېرو
 لږ په شمول، يو ياالتومتحده ا امريكا د د. مستقل قضايي قدرت ولري

 د.  غوښتل(ICC)يوه كمزورې بين المللي جنايي محكمه  هيوادونو شمېر
مخالفت  د متحده اياالتو امريكا د قوي بين المللي جنايي محكمې سره د

نظامى پرسونل به  ليډران او متحده اياالتو امريكا د چي ښايي د وو دليل دا
متحده  امريكا د د. ف وګرزيمحاكمې هد له امله د سياسي تحريكاتو د

مثال په توګه، يوه ايټالوي  د. دې موقف سخت انتقادونه راوپارول اياالتو
 ستر سم كوالى چي يوه ن زه باور ":داسي څرګند كړ  نظر خپل ډيپلوماټ

دې نه  دوى عسكر د  چييكو دې خبره ټينګار ډيموكراټيك هيواد پر
   ".محاكمه كېږي

 هم د بيا ، مګرېځينى غوښتني ومنل سو ومتحده اياالت امريكا د د  
 نسبتاً قوي ېيو د  هيوادونو۸۰ كي وله ډلي څخه په سل  هيوادو۱۴۸ حاضرو
  . په طرفداري رايي وركړې ځته راوړلومن  دېمحكم
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  نهم فصل
 

  امنيت لټول د
Pursuing Security        

 

امنيت په اساني سره  امنيت په لټه كي دي، مګر وخت د انسانان هر
 الس امنيت د  دنانسانا وي چي موږ  دائېعلت  ښايي يو. ته نه راځي سال

دې  پر  الريامنيت عنعنو د. روان يو غلطه الر په برخه كي پر ته راوړلو
ري وسلې ېپاره بايد ډه مخنيوي ل يرغل د د ملي دفاع او تأكيد كوي چي د

نړۍ  ي د ع كال پور۲۰۰۷  څخه بيا تر۱۹۴۸ مثال په توګه، د د. ذخيره سي
  اوملي نظامي عملياتو خپلوه  تريليونه ډالره پ۴۳  تقريباً هيوادونو

. لګولي دي عملياتو  بليونه ډالره په سوله ساتونكو۴۹تقريباً  ملګروملتونو
ملي   واره زياتي پيسې د۸۷۸په مقايسه  عملياتو سوله ساتونكو يعني د

د لومړني  ملتونو ملګرو  دئېښا.  مصرف سوي ديوامنيت په عمليات
ږي چي ېجګړې ځكه پېښ ": ديئېسرمنشي خبره رشتيا وي چي ويلي 

 ." نيسيله پاره تيارى شخړو ځاى د سولي پر خلګ د

 له )ېياحصائ( يوې ډېټا د. درلود بشريت له ابتدا څخه وجود جنګ د  
ډېټا .  جنګونه پېښ سوي دي۱۰۰۰مخي، په تېره زرمه كي تقريباً 

نځ جګړې م تر هيوادونو رمي له پيل څخه دتېري ز  چي دېيهمدارنګه ښ
 سوي يسي پېښي كال راه۱۸۰۰  دئې ۳۰ كي وزياتي سوي دي چي په سل

  ميالدي كال راهسي يو سل او۱۰۰۰ همدارنګه، ډېټا ښيي چي د. دي
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 ئې ۷۵ كي وكي مړه سوي دي چي په سل پنځوس مليونه انسانان په جګړو
وژلي  زيات عسكر زي ډېرنه يوا موږ. په شلمه پېړۍ كي مړه سوي دي

لومړۍ  د. (هم وژلي دي ملكي كسان مو زيات شمېر دي، بلكي ډېر
 مليونه ملكي كسان ۱,۴ او  مليونه عسكر۸,۴عمومي جګړې په دوران كي 

 امريكې جمهمور د. ه ال ښايي په مخ كي ويبناوړه خبرونه .) وژل سوي دي
ګړې په هكله راتلونكي زروي ج  كي د۱۹۶۱يس جان كينيډي په كال ئر

جنګ به  بشريت بايد جنګ ته خاتمه وركړي، كنه نو ":وركړ چي اخطار
  ".بشريت ته خاتمه وركړي

  
  :جنګ علتونه د

حققين سي ميراه پېړيو هغه پوښتنه ده چي د ولي بايد جنګ وسي؟ دا
 د پوهانو اجتماعي علومو نړۍ ليډرانو او د  دفيلسوفانو. ورسره مخامخ دي

داسي  ډېر نځته كړي دي، مګر رامۍبېالبېلي تيورعلت په باب  جنګ د
كېداى . لريه ن واحد علت وجود له پاره يو جنګ كولو د انسانانو ښكاري چي د

    :ووېشو كټه ګوريو درو په باب بحث پر علتونو جنګ د سي چي د
  سيسټم په سطحه كي تحليل د. ۱
  دولت په سطحه كي تحليل د. ۲
  په سطحه كي تحليل فرد د. ۳

  
  :جنګ علتونه يسټم په سطحه كي دس د

نړيوال سياسي  داسي فكټورونه وي چي د لړ جنګ علتونه ښايي يو د
تشرېح له  سيسټم په سطحه كي د د. سيسټم په خټه كي اخښل سوي دي

  .سره تماس نيسو فكتورونو دروله پاره 
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  :  The Distribution of Power) توزيع(قدرت وېش  د. ۱
بين المللي سيسټم   دې عقيده دي چي دنكي پهوځيني تحليل كو

 لوى قدرتونه موجود چي څومره شمېر يعني دا(په شمېر  قطبونو ثبات د
ري اړه قدرت په ثبات پو د قطبونو هم د دوى په نسبتي قوت او ، د)دي
 مثال په توګه، سيسټم د نځته راسي چي، دشخړه ښايي هغه وخت م. لري

له ي، يعني چي ځيني قدرتونه تحول سره مخامخ س انتقال او قدرت د
مثال په توګه ويالى  حده، د يو تر. نزول سره مخامخ سيله ځيني  او صعود

هنګري  -سو، چي لومړۍ عمومي جګړه ځكه پيل سوه چي استرو
وخت ډېره قدرتمنده  ، چي يوAustro-Hungarian Empireورۍ تامپرا

  . ځوړه مقام ساتنه وكړي خپل مخ پر وه، غوښتل د
   :يسټم انارشيستي طبيعيتس د. ۲

 كوم ئېمخنيوۍ له پاره  ږي چي دېپه يوه حساب، جنګونه ځكه پېښ
خالف، په بين المللي  رپ داخلي ټولنو د. لريه ن مركزي قدرت وجود

 منظمه او فتوى صادرولو او جوړولو، عملي كولو قوانينو د سيسټم كي د
امريكې  راق دمثال په توګه، كله چي ع د. لريه ن مؤثره پروسه وجود

نه  غوښتني ونه منلې، په بين المللي سيسټم كي داسي محكمې وجود
په پايله .  كړيsubpoenaيا امريكا محكمې ته احضار  چي عراق او درلود
خپل  څوك د ډول سيسټم چي په هغه كي هر دا. نځته سو جنګ رامئېكي 

ه، له دې امل. نځته راوړيكي وي، نا امنيتي م ساتني په فكر ځان د
  .كوي هيوادونه هم دا كار ته راوړي چي نور هيوادونه ځكه وسلې الس

  :سيسټم په سطحه كي اقتصادي فكتورونه د. ۳
استعمال هغه اقتصادي فكټورونه دي چي  طبيعي موادو د توليدات او

مثال په توګه، كله چي عراق په كال  د. نځته راوړيجګړې م شخړي او
 رولي توليداتو مهموتپ كولو سره دكويټ باندي په حملې   كي پر۱۹۹۰
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امريكې په  سعودي عربستان ته تهديد پېښ كړ، د او ته خطر منابعو
 سعودي عربستان د باندي متكي وه د رولوتپ چي پر هيوادونو مشرۍ هغو

 ثروتمندو د. له پاره په بېړه ورودانګل آزادولو د) تېلو د او( كويت د دفاع او
ګڼل  فكتور سيسټم په سطحه كي يو هم دنځ خال م تر هيوادو غريبو او

ټروريزم ريښې  نكي په دې عقيده دي چي دوځيني تحليل كو. كېداى سي
 ډول خال وجود ثروت دا كي دي چي د هيوادو ځكه په جنوب يعني غريبو

  .لري
  
  :جنګ علتونه دولت په سطحه كي د د

ځيني . په خټه كي اخښلي وي دولتونو ځينو جنګ كېداى سي چي د
الس پوري  له امله په جنګونو شرايطو او داخلي جرياناتو نه دولتونه دوختو
دې له پاره چي پر  لړزانده حكومت، د داسي كېداى سي چي يو. كوي

 په داسي حالت كي د. نځ ته راوړيخارجي بحران م قدرت پاته سي يو
 لړزانده حكومت پر خلګ د خارج ته اوړي او داخل څخه و توجه د خلګو

. داخلي بحران خارجي كول وايي پوهان دې عمل ته د. ولېږيراټ شاوخوا
دې له پاره  مثال په توګه، انقالبي رژيمونه د لري، چي د داسي شواهد وجود

 ډېر. نځته راوړيسره شخړي م هيوادو نورو چي خپل قدرت ټينګ كړي، د
  كي د۱۹۸۲ارجنتاين نظامي رژيم په كال  دي چي د كسان په دې باور

  دئې چى غوښتل ىحملې تصميم ځكه ونيو باندي د جزايرو فاكليند پر
   .څخه واړوي داخلي اقتصادي مشكالتو توجه د خلګو ارجنتاين د

  
  :جنګ علتونه په فردي سطحه كي د

پوري اړه  په كركټر انفرادي ليډرانو جنګ علتونه د كېداى سي چي د
ول كي ر نځته كولوجنګ په رام شخصي خصوصيات د ليډرانو د ولري او
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له خاوند وي چي  )شخصيت(سوناليټۍ  داسي پر ليډر ښايي د يو. ولوبوي
 riskعواقبو  ناوړو د احتمالي خطر ځاى د پر اخيستلو كار احتياط څخه د

السته راوړلو تنده  قدرت د روحياتي پلوه دله يا هم  ته تياروي او منلو
دي چي  نكي په دې باوروپرسوناليټي زيات تحليل كو د. ورسره زياته وي
دې ډول  د. زيات تسلط په لټه كي وو زيات قدرت او صدام حسين د

 زروي وسلو د د ملګروملتو ده له پاره مشكله وه چي د سره د په لرلو كركټر
احساسات هم عمده رول  بې اوانفرادي تجر. سره همكاري وكړي مبصرينو
 باندي يس بوشئر جمهور احمقانه پوښتنه نه ده چي مثالً پر دا. لرالى سي
 د) بوش مشر(پالر  ده د خوا په كويټ كي ده عراق ل كي د ۱۹۹۳به په كال 

  .  ويىدرلودل هڅي څومره اثر وژلو
 مهمه خبره بايد په پام كي ولرو څه وي، دا جنګ علتونه چي به هر د

وسيله  دادوام ځكه ولري چي توګه يوې سياسي وسيلې په  ه دبچي جنګ 
وكړي،  يا حمله پر تهديد كړي او  هيوادهيوادونه، چي بل. وركوي كار

خپله ه لوى قدرتونه، كه دوى پ. ځنى وختونه خپل هدف السته راوړي
دوى په ګټه  دوى حمله وسي، زياتره وخت جنګ د يا پر جنګ پيل كړي او

  . ختمېږي
  
  :روريزمټ

څخه  امريكې له خلګو كي په يوه سروې كي د ۱۹۹۹كله چي په كال 
خارجي پاليسۍ مهمه موضوع  امريكې د د  په نظردوى  چي دهوپوښتل سو

كاله  څلور.  ټروريزم ته ګوته ونيول۱۲ كي وبه څه وي، يوازي په سل
 ۷۵ كي وپېښي وروسته، په سل لسمي ترويو د سپتمبر وروسته، يعني د

  . ټولوخطرناكه تهديد وباله امريكې له پاره تر ټروريزم د امريكايانو
دئ چي په پراخه توګه  لوى مشكل دا ي يوڅېړن ټروريزم په هكله د د  
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معنى مشكل نه  ټروريزم د يوازي د دا. لريه ن  وجودئېمنل سوى تعريف 
له منل سوي تعريف نه موجوديت  دئ چي په پراخه توګه د مشكل دا. دئ

 نځته راوړل اوبين المللي قرادادونو م كي د مبارزې په الر ټروريزم سره د
 په خاصه توګه، ملګروملتونو. تأثري كړي دي بين المللي هڅي ميهم نور

 ټروريزم له پاره يو راهيسي وخت ناوخت هڅه كړې ده چي د كلونو زياتو د
تعريف باندي  ټروريزم پر د نځته كړي، مګرجامع بين المللي قراداد رام

پرمختللي هيوادونه  مثال په توګه، لږ د. لريه ن عمومي توافق وجود يو
په . آزادۍ له پاره مبارزه ټروريزم ونه بلل سي د اوضد  اشغال پر غواړي د

څخه، داخبره  مباحثو ملګروملتونو كي يوه ډيپلومات، وروسته له ډېرو
ته بېلي  ولسونوا بېلو دئ چي ټروريزم و ساده حقيقت دا ":وكړه چي

سره له دې چي ټوله نړۍ د بين المللي ټروريزم سره اخته ده، .  لرياويمعن
  ."لريه ن شمېر موضوعاتوتوافق وجود يو م په هكله پرټروريز بيا هم د
 لري، موږه ن تعريف په هكله توافق وجود ټروريزم د سره له دې چي د  

  .  دئىزم لغت په الندي تعريف سره كارولټروري په دې كتاب كي د
  دئviolenceټروريزم تشدد  .1

 مخفي دولتي ايجنټانو  اودولتي سازمانو انفرادي اشخاصو، غير د .2
 .ته رسېږي خواسره ل

 . هدف ملكي خلګ ويئېپه خاصه توګه  .3

 اخلي، لكه په موټر څخه كار ودونويتمخفي م حملې له پاره د د .4
 . اختطاف كوليا الوتكه كي بم ايښوول او

  .وښندي سياست اثر هڅه كوي چي پر .5
ملكي تأسيساتو په  ملكي خلګو او دې تعريف له مخي، ټروريزم د د

ته تاوان په دې موخه رسوي چي په بله ډله   خلګوسره يوې ډلي نښه كولو
وژل، زخمي كول  خلګو هدف يوازي د تروريستانو د. كړي كي بېره ايجاد
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 ده چي په هغو  دائېبلكي اصلي موخه . مادي تخريب نه دئ نور او
 روريستي عمل ويني اوټدوى  كړي چي د مايوسي ايجاد كسانوكي بېره او

 ئېكه څه هم چي تاكتيكونه . خبرېږي] ه الريميډيا ل د[هغه په باب  د يا
 نځ توپيرم  تر تروريزمبين المللي داخلي ټروريزم او سره ورته دي، د

له پاره  داخلي اهدافو خوا ده ل داخلي خلګو داخلي ټروريزم د. دي موجود
خارجي هدف،  بين المللى ټروريزم بيا د. په نښه كول دي داخلي خلګو د

 ۱۹۹۵په كال . كه په داخل كي وي، په نښه كول دي كه په خارج كي وي او
تيموتي مك  فډرالي بلډينګ باندي د پر ښار اوكالهما د امريكې د كي د
 ۸۰۰  كسان مړه او۱۶۰ حمله، چي په هغه كي Timothy McVeighوې 

 لسمي حمله بيا دويو د سپټمبر د. كسان زخمي سول، داخلي ټروريزم وو
  . ئ دمثال بين المللي ټروريزم يو

 استدالل، چي ګواكي د دا پورتني تعريف له مخي موږ ټروريزم د د  
دې  د. لري، ردوو السته راوړل جواز شريفانه اهدافو ري دټروريزم له ال

 مشر، ابومصاب زرقاوي وو، عملياتو القاعده د مثال په عراق كي د ادعا يو
كول  عاده اد.  حمله كي ووژل سويئامريكې په هوا چي په وروسته كي د

...  په الس كي لروئې چي موږ هغه وسلو وژل په هر كفارو ټولو د" :چي
 بې وسه قربانيان، لكه ښځي او او حتى كه بې وسلې كفار. دي جايز

   ."ځاى ورسره مړه سي چنيان، ټول يووك
 مثال په توګه، كه يو پوښتنه پيدا سي چي ولي، د ته به دا ځيني كسانو

سره زيات  موټري بم په چاودلو كېټ كي دلوى مار ملكي مخالف په يو
 يو كه چيري بيا د  تروريست بلل كېږي، اوولسي خلګ ووژنيا شمېر

لسي خلګ مړه سي تروريست نه وابمبارۍ په نتيجه كي  نظامي پيلوټ د
  ډېرintention] اراده[دئ چي نيت  جواب دا دې سوال يو ږي؟ دېبلل ك

كه څه . وژل دي خلګو غيرمحاربو اراده د نيت او تروريستانو د. مهم دئ
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حمله  نظامي اهدافو لري، نظامي پرسونل پر هم چي ځيني استثنأت وجود
 زخميان سي، مګر يا غيرمحارب كسان به ښايي په سهوه كي مړه او. كوي
  . حملې هدف نه وي محاربين د غير

 وړ منلو ډول نظامي عمليات د معنى دانه ده چي دا تفكر دې طرز د  
 بايد ئېپه ډله كي راځي چي عاملين  جنګي جرايمو ل عمليات دډو دا. دي

دې خبري ته هم بايد پام .  سيلته راكش كړ بين المللي محاكمو ملي او
ټروريزم  د خواه ل متحده اياالتو امريكې د وسي چي ټولي هغه حملې چي د

سوي تعريف له  پورته ذكر ټروريزم د په توګه طبقه بندي سوي دي، د
 كال ۲۰۰۰مثال په توګه، په  د. ريزم په كټه ګوري كي نه راځيټرو مخي د

  باندي حمله د USS Coleتخريبي بېړۍ  امريكې پر كي په عدن كي د
هم، سره  بيا مګر. هوغندل سو ټروريزم په توګه اعالم او خواده واشنګټن ل

ډكي وړوكي  منفجره موادو چي د  عمل وو،ىځانمرګ يو له دې چي دا
كښتۍ كارګران پكښي مړه   كسه د۱۷  اوىته ورسېد ه سركښتۍ په وسيل

سي بلل كېداى ه تعريف له مخي ټروريزم ځكه ن ټروريزم د د سول، زموږ
روريستي عمل هدف ټدې  يعني د[ . يوه نظامي بېړۍ وهئېچي هدف 

 لويه امريكايي جنګي بېړۍ وه چي عدن ئېولسي خلګ نه وو، بلكي هدف ا
   .]اره راغلې وهله پ اخيستلو تېلو د ته د

 

  :ټروريزم سرچينې د
 ئې يو. لرو سره سروكار سرچينو دوو سياسي ټروريزم د د دلته موږ

. ټروريزم دئ څخه جوړ ترانسنېشنل ګروپونو بل بيا د دولتي ټروريزم او
  . له بله سره نژدې اړيكي لري دواړه يو چي دا به دلته وګورو موږ

په  خواه ل ي عاملينومخفي دولت دولتي ټروريزم هغه دئ چي د
ته رسېږي چي  سر خواه ل كسانو هغو د يا ته رسېږي او مستقيمه توګه سر
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 د متحده اياالتو امريكې د د. ورسره وي مالي مالتړ يوه دولت تشويق او د
  باندي دئېسور كيوبا، ايران، سوډان او وزارت پرله پسې پر خارجه چارو

 له دې ليست څخه ئې كوريا شمالي عراق او. لګوي دولتي ټروريزم تور
. هليست څخه ووتل ريفورم له امله د كي د ليبيا هم په هغه هيواد وايستل او

 امريكې د د ټروريزم تورونه په كلكه ردوي، او څخه د له دې هيوادو يو هر
 ئې ټروريزم له هغه تعريف سره چي موږ ځيني تورونه د متحده اياالتو

متحده  امريكې پر ي ټروريزم تورونه ددولت د. نه خوري سر ،دلته كاروو
 ۱۲۶ علماوو يو سعودي عربستان د د. باندي هم لګول سوي دي اياالتو
امريكې متحده  د موږ": وه مشتركه اعالميه كي ليكيګروپ په ي كسيز

بين المللي  په شمول، د يلوئاسرا  حكومت، دىهغه اوسن د اياالت او
   ".لين بولوئوټروريزم اوله درجه مس

 بين المللي غيردولتي سازمانو انسنېشنل تروريستي ګروپونه، چي دتر
ترانسنېشنل  زيات سوي دي او له مخي ډېر شمېر دي، د څخه جوړ

خارجه وزارت،  متحده اياالتو امريكې د د. ته رسوي تروريستي اعمال سر
    . ډول سازمانونه مشخص كړي دي  دا۴۰القاعدې په شمول،  د

 ولو ټپه ډله كي تر دې ډول سازمانو اً چي دالقاعدې سازمان يقين د
 ترانسنېشنل ټروريزم په هكله موږ  دئې دئ، چي عمليات سازمانمشهور
 ۱۹۸۰القاعده سازمان په  په قول، د امريكايي منابعو د. راكوي نظر ته يو
خوا، چي په يوې بډايي سعودي كورنۍ كي ه ن لاسامه بن الد كي د كلونو

مرستي له پاره تأسيس سو چي په  سره د وعرب هغو زېږېدلي دئ، د
كله چي شورويان په كال . ضد جنګېدل پر شوروي اتحاد افغانستان كي د

 امريكې خوا دن توجه بن الد  كي له افغانستان څخه وايستل سول، د۱۹۸۹
ښارو، يعني مكې  سعودي عربستان دوو مقدسو ن دبن الد. هته واوښتل

 هم د موجويت او امريكايي قواوو ژدې د، ته ن]منورې[مدينې  او] معظمې[
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ده په كال .  ووىكړ سخت په قهر مالتړ ډېر يلوئاسرا خوا ده امريكا ل
عنوان الندي يوه فتوى   تر)ضد جهاد پر صليبيانو او يهودو ( كي د۱۹۹۸
 هغوى د د امريكايانو او د: "يكړه چي په هغه كي اعالن سوي دي چصادره 

هره  ځاى او مسلمان، په هر هر وژل د سانونظامي ك ملكي او د متحدينو
 امريكايي مقاماتو سته كي، دو په راور".وظيفه ده وسيله چي ممكنه وي،

عملي كړې  تروريستي حملې پالن او لړ يو ده پيروانو د ن اوپه قول، بن الد
  .لسمي حمله وهويو د سپټمبر  دئېنكې وويجاړو ټولو چي تر

 

  :ټروريزم علتونه د
ټروريزم په  لسمي حملوويو د سپټمبر  كال د۲۰۰۱  دكه څه هم چي

 پخوا څخه وجود ټروريزم له ډېر بين المللي اجندا كي رامخته كړ، مګر
مبارزې مهم  ټروريزم سره د باندي پوهېدل د ټروريزم په علتونو د. درلود

  . اړخ تشكيلوي
  ښايي دا system-level analysisسيسټم په سطحه كي تحليل  د  

 يوه حده د  ترviolenceنځته كړي چي سياسي خشونت  راماستدالل
 څخه موجود پخوا شى له ډېر دا. غيرمساويانه توزېع محصول دئ ثروت د
كله چي . هثروت خال ته ډېره ښكاره توجه واړول ګلوباليزېشن د وو، مګر
 ګلوباليزېشن او كي د نړۍ ليډران په مكسيكو  كي د۲۰۰۲په كال 

 نكوووينا كو بحث له پاره راټول سوي وه، ډېرو ه داقتصادي پرمختګ په اړ
عمومي  د ملتو ملګرو د. ارتباط په هكله خبري وكړي خشونت د غربت او د

  . ه وبلل)نااميدۍ مورينه خشونت او (غربت د اسامبلې مشر
حملې په هكله  لسمي دويو د سپتمبر دولت په سطحه كي تحليل د د

 او يلوئاسرا يوه حده د ت ترټروريزم عل ښايي استدالل وكړي چي د
امريكې طرفداري  يلو څخه دئاسراله  ځ ويني تويونه اومن تر ينيانوطفلس



220 

 ممكنه فكتورونه په منځني ختيځ، په تېره بيا په عراق كي، د نور. هد
په  خواه ل امريكايانو د موجوديت او نظامي قواوو د متحده اياالتو امريكې د

حمايه بلل  ديكتاتوري رژيمونو كي د ځايونو نورو سعودي عربستان او
  .كېداى سي

نځته راځي چي حه كي ويالى سو چي ټروريزم ځكه مپه عملي سط
 روريست دټ ټروريزم د": كارپوه چي وايي لكه يو. مؤثريت لرالى سي

 ، كم خطره اويارزانې يو له پاره  د ته راوړلو الس د تاكتيكي اهدافو
دې ډول استدالل له مخي،   د." دئى وسيلې په توګه ثابت سويمؤثر

روريستي ټبلكي، . نامعقول عمل نه دئ متعصبينو وونيېل څو يو ټروريزم د
نځه له م د خپلو مخالفينو ته رسېږي چي د سر خواه ل كسانو هغو عمل د

دوى پلويان استدالل  د. بولي مؤثر ضروري، مشروع او كار وړلو له پاره دا
مسلح دولت په مقابل  يو ايي دعمل ضروري ځكه دئ چي ښ كوي چي دا

  . وي مقابلې يوازنۍ الر كي د
. دي شرايط هم برابر اوسني عصر له پاره د تروريستي عملياتو د

 ىقدرت زيات كړ وسلو د تروريستانو چي، اوسنۍ تكنالوجۍ د لومړى دا
 څخه د الوتكو لويو زيات مرګياني سوي دي، د پخوا تر منفجره مواد. دئ

زيات سوى دئ  دې خطر د اخيستل كېداى سي، او كارميزايل په توګه 
ته الره ومومي چي بيالوجيكي،  وسايلو او روريستان داسي موادوټچي 

چي، مخ  دوهم دا. ته په ورسوي راډيولوجيكي حملې سر كيمياوي او
له بله  زمينه برابره كړې ده چي خلګ يو دا پرزياتېدونكي ښاري كېدلو

په . له پاره اسانه هدف وګرزي تي حملوروريسټ د نژدې سره واوسي او
 زياتو د كي سپورت په سټديمونو او د تعميراتو پوړو لوړ او تېره بيا په لويو

چي، عصري  دريم دا. اسانه كوي كار تروريستانو راټولېدل د خلګو
  دئ چي دىټروريزم مؤثريت ځكه زيات كړ كميونيكېشن هم د
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ټروريزم هدف  بلكي د. نه دئزخمي كول  وژل او خلګو هدف د رويستانوټ
داسي  يا  له پاره توجه راجلب كړي، اوېيداع غوښتني او دئ چي خپلو دا

 د  څويكړ وارد باندي دومره فشار حكومتونو تشويش خلق كړي چي پر
روريستي ټ كه چيري ميډيا د. سي سره مذاكرې ته حاضر تروريستانو

ثريت به په نژدې مؤ حملو دوى د د كړي، نوه خبرونه خپاره ن اعمالو
اهداف سرته ونه  تروريستانو پاته سي چي ښايي د كي محدود قربانيانو
  . رسېږي
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  لسم فصل
  

  ملي اقتصاد رقابت د
National Economic Competition        

  

ډېره حده، دې نتيجې ته  څخه به ښايي، تر لوستلو د فصلونو تېرو د
 په دې او. دئ دسياست اقتصا رسېدلي ياست چي اقتصاد سياست او

 چي اقتصاد او هم دا  او فصل كي بين المللي سياسي اقتصادراتلونكي
  . په بل كي سره اخښلي دي، څېړل كېږي سياست څرنګه يو

 خبره ډېره مهمه ده چي تاسي په هغو مخكي، دا څېړلو موضوع تر د  
مفاهيمو، چي تاسي په وروسته كي ورسره مخامخ  اقتصادي اصطالحاتو او

ناخالص ملي توليد . ى وپېژنئېتفاوتونه   اوئځانونه ښه پوه كړ، ىكېږ
Gross National Product (GNP) چي ناخالص ملي عايد ،Gross 

National Income (GNI)بزنسونو اتباعو او يوه هيواد د  هم بلل كېږي، د 
. مجموعي ارزښت دئ مللي اقتصادي فعاليتونولبين ا ټولو داخلي او د

 يوه هيواد  دGross Domestic Product (GDP)وليد ناخالص داخلي ت
 اقتصادي فعاليتونو د كمپنيو او خارجي افرادو داخلي او ټولو په دننه كي د

 اومه GDP او GNP كي د خپل راپوره ځيني منابع پ. مجموعي ارزښت دئ
 قوې د خريد د دوې اندازه ګيرۍ د منابع بيا دا كاروي؛ ځيني نور اعداد
 سره  purchasing power parity (PPP)]  واليمساوي [يتساو

 PPP تقسيم پرGNPيعني  [GDP/PPP  اوGNP/PPP عياروي او د
  دGDP اوGNP پروسه دغه. اخلي څخه كار] PPP تقسيم پرGDPاو
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  دسره كي نيولو په نظر تفاوت د قيمت د د خريداريو نورو  اوغذايي موادو
مثال په توګه، په كال  د. يوعيارله نسبي ارزښت سره  امريكايي ډالر

 per capita GNPناخالص ملي توليد  سر نفر پر د مكسيكو  كي د۲۰۰۵
 GNP/PPP ئېه امله ارزانوالي ل اړتياوو د ژوند د د مګر. وو)  ډالره۷۳۲۰(

 په مقابل كي بيا د.  زيات وو۳۷په سل كي GNP ډالره، يعني تر۱۰۰۳۰
ګرانوالي له  اړتياوو د وند دژ د  ډالره اوGNP۳۸۹۸۰ سر پر نفر جاپان د
  . وو)  ډالره۳۱۴۱۰( لږ ۱۹ په سل كى GNP/PPPامله يي 

  
  :بين المللي سياسي اقتصاد تيوري ګاني د

دي چي اقتصادي شرايط په  پوليټيكل ساينټسټان په دې باور ډېر
هغه بېالبېلي تيوريګاني چي . نكى عامل دئونړيوال سياست كي تعينو

پاره ه ل تشريح كولو انفعال د فعل او نځ دم صاد تراقت سياست او پوهانو د
 اقتصادي نېشنليزم، اقتصادي انټرنېشنليزم او وړاندي كړي دي پر

  . باندي وېشل كېداى سي اقتصادي ساختار
 

  :اقتصادي نېشنليزم
 دې عقيده والړ  پرrealpolitikعملي سياست م د اقتصادي نېشنليز

پاره ه ل مخ بېولو پر د ملي ګټو دئ چي دولت بايد خپل اقتصادي قدرت د
 اقتصاد د دي چي د اقتصادي نېشنليستان په دې باور. واچوي په كار

جرمنى . واخيستل سي قدرت څخه كار دولت د لپاره بايد د تقويه كولو
كي،  اغېزمن اثر  په خپل مهم او George Listاقتصادپوه جورج ليست 

 National System of Politicalسياسي اقتصاد ملي سيسټم  چي د

Economy (1841)سعادت او افرادو ږي، استدالل كوي چي دې نوم 
دولت –هغه په سياسي څرګندوى يعني ملي  د ه ملت اولهغوى  نېكمرغي د
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ه ساتني ل انكشاف او د داخلي صنايعو له دې امله، ليست د. لري  تړاوسره
 كړه او ډيا ردآزاد تجارت اي ده د. هقوي عمل  پلوي كول حكومت د پاره د

نورو داسي تجارتي پاليسيو  حفاظت او پر داخلي صنايعو  دئېپه عوض كي 
 ليست همدارنګه د. پاره ګټوري ويه داخلي اقتصاد ل  چي دهعقيده درلود

 وو او طرفدار وركولو] سبسيدي[ مرستي ته د صنايعو و خواه حكومت ل
 نورو ليم او، تعtransportationنقل  حمل اوپه  چي حكومت ئېغوښتل 

ه پرمختګ كي مرسته كوي، پ اقتصاد كي، چي د زېربنايي سكتورونو
له نظره، سياسي اهداف  اقتصادي نېشنليستانو د. يړاري وكذسرمايه ګ

 دولت د هدف د او بايد اقتصادي پاليسي اداره كړي ځكه چي منظور
 .قدرت زياتېدل دي

سياسي  لړ يو لپاره، اقتصادي نېشنليستان د رسېدلو دې هدف ته د  
استثمارول يوه له   هيوادووكمزور اخلي، چي د ستراتيژي ګانو څخه كار

 نورو كلونياليزم، يا امپرياليزم، د. ستراتيژي ګانوڅخه شمېرل كېږي دغو
ري خپلي ملي اقتصادي ګټي مستقيم كنټرول له ال د خلګو او هيوادو

يرغل  هيوادو ونور همدې محركه قوې له مخي، اروپايانو د د. السته راوړي
كالسيك .  جوړي كړېئېورۍ تستري استعماري امپرا  اوهوتړل ته مال

دي  كتونكي په دې باور نځه تللى دئ، مګرډېره حده له م كلونياليزم تر
اوس هم دوام ) نوى امپرياليزم، غير مستقيم كنټرول(چي نيوكلونياليزم 

 پر تصادي پلوه لږ هيوادونه له اقيمخ تللي شمال لري؛ له اقتصادي پلوه پر
 protectionism اقتصادي مالتړ. مخ تللي جنوبي هيوادونه استثماروي

 خوښه ده؛ ګمركي تعرفې، د اقتصادي نېشنليستانو يوه بله وسيله ده چي د
 ري دله ال وركولو د مالياتي امتيازاتو ته د توليدونكو صادراتي مالونو
اقتصادي نېشنليستان . يمثالونه د دې ډول وسايلو د مالتړ داخلي صنايعو

يوه  اقتصادي ګلوباليزېشن ځكه بدګومانه دي چي د تجارت او آزاد پر
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  . كمزورى كويئېاستقالل  هيواد څخه اقتصادي برالسي اخلي او
  

 :اقتصادي انټرنېشنليزم

اقتصادي انټرنېشنليزم، چي اقتصادي ليبراليزم هم ورته ويل كېږي، 
اقتصادي  د. تيوريكي روش دئبل  بين المللي سياسي اقتصاد يو د

، ليسې capitalismاړوند اصطالحات سرمايه داري  ليبراليزم نور
اقتصادي .  ديfree tradeآزاد تجارت   او laissez-faireفير

دوى په دې عقيده دي چي بين المللي . انټرنېشنليستان ليبراليستان دي
 لمللي اقتصادوي، ځكه چي په بين ا همكاري والړ اقتصادي روابط بايد پر

دې  د. لري پاره وجوده ټولو ل برياليتوب امكانات د  اوۍكي د نېكمرغ
آزاد تجارت  لپاره چي نېكمرغي پراخه سي، اقتصادي انټرنېشنليستان د

په دې عقيده دي چي اقتصادي مناسبات بايد له سياسي  پلوي كوي او
قتصادي ا د(ځكه نو اقتصادي انټرنېشنليستان . څخه خالص وي بنديزونو

آزاد تجارت، آزادي  ضد دي چي د هغه څه پر هر د) خالف نېشنليسټانو بر
آزادي راكړه وركړي مخه نيسي؛ ګمركي  پيسو د  او دۍارذسرمايه ګ
وضع  تعزيراتو د ، او]سبسيدي[داخلي صنايعو سره مرسته  تعرفات، د

  . مثالونه دي  څوئېكول 
  په ريښو capitalismۍدي ليبراليزم منشاء د سرمايه داراقتصا د  

پخوانى پلوي، آدم سميت  ډېر  يوياپيټاليستي تيورد ك. كي پرته ده
Adam Smith ثروت ملتونو  كي، د۱۷۷۶، په كالWealth of Nations 

Theخپلي نېكمرغۍ په پلټنه كي خلګ د": كي ليكي په نوم مهم اثر 
پسي  انفرادي ګټو خپلوه پ[دې عمل   او"انفرادي ګټي په نظركي نيسي

 ئې دئ چي په نتيجه كي ىنځته راوړالس م» نامريي رقابت يو«د ] تلل
له دې امله، آدم سميت . خلق كړى دئ] كاپيټاليزم[اغېزمن اقتصاد  ډېر
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ده استدالل كاوه چي . ډول سياسي مداخلې مخالف وو هر په تجارت كي د
 تهيه ارزانه  توليدووئې هغه څه چي موږ مال تر يو خارجي هيواد كه يو«كه 

  .»...هغه مال رانيسو ده چي موږ كوالى سي، ښه دا
، ه دفاع كولئېهغه سوچه كاپيټاليزم طرفداران چي آدم سميت  د  

 ييوداس ، زياتره اوسني اقتصادي ليبراالن دئېځاى  پر. دي لږ اوس ډېر
 ري ددولت له ال مركب اقتصاد غوښتونكي دي چي په هغه كي د

 كمولو  دېاغېز ظالمانه رقابت د ل كېږي او دجوړېدلو مخه نيو انحصاراتو د
په بين المللي سطحه كي، ليبراالن په . لپاره ګامونه اخيستل كېږي

نه  په كپيټاليزم افراطي تغير دي او ريفورم طرفدار كاپيټاليزم كي د
   .غواړي

  
 :اقتصادي جوړښت

دي چي اقتصادي جوړښت  اقتصادي جوړښت پلويان په دې باور د   
چي نړيوال سياست څرنګه  دوى په عقيده، دا د. ني ټاكيپاليسي ګا
اقتصادي  د.  پوري اړه لريstructure په اقتصادي جوړښت ۍنړ څرخي د

 هيوادونو باندي ونه لرونك  اوولرونك  پرۍتيورۍ له مخي، نړ جوړښت د
لرونكي هيوادونه هڅه كوي ]. haves and have nots. [وېشل سوې ده

 ئېغريب وساتي څو په اسانى سره  مزوري اونه لرونكي هيوادونه ك
 نځه وړلوله م نامتوازن وېش د قدرت د ثروت او د. كړاى سي استثمار
 عميق او اقتصادي جوړښت پلويان په اقتصادي سيسټم كي د لپاره، د

 اقتصادي جوړښت د د. ي غوښته كو restructuringافراطي بياجوړوني 
  :دي ډول ديفرعي تيوري ګاني په الن لړ  يوئېنظر

 تيوري د دا. مخكي ده ټولو ماركسسټي تيوري په دې لړۍ كي تر
دوى په كال . والړه ده نظرياتو پر فريدريك اينګلز كارل ماركس او
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 Communistاعالميه، كمونيست مانيفست   كي په خپله مشهور۱۸۴۸

Manifesto ملكيت  سر د توزيع پر ثروت د تشرېح كړه چي د ، كي دا
 سياست جوهر نځ مبارزه دم غريبي پرولتاريا تر وازي اولرونكي بورژ

لومړي مشر، والديميرايليچ لنين،  كمونيست ګوند شوروي د د. تشكيلوي
د امپرياليزم . ستيواخ ماركسيزم څخه په بين المللي سياست كي كار د
كي لنين  اثر ، مشهور)۱۹۱۶(لوړتريني مرحلې په توګه كپيټاليزم د د

خپل پرولتاري كارګران داسي  ورژوازي ليډرانواستدالل كاوه چي ب
 استثمار د پرولتاري خلګو نورو ري دامپرياليزم له ال غولولي دي چي د

 او پرولتاري هيوادو بورژوازي او طبقاتي مبارزه د له دې امله نو. وكړي مالتړ
  . نځ بين المللي طبقاتي مبارزه هم په بر كي نيسيم تر خلګو

دې  شان، پره ماركسيزم پ  تيوري، د dependencyوابستګۍ  د
 د فقر  اوىكي وروسته پاته وال پرمختللو هيوادو والړه ده چي په لږ

 سره له دې هم، د. نتيجه ده استثمار دوى د د خواه ل  هيوادووپرمختل
ماركسيزم په خالف، په دې   دتكيه كوي او ملي هڅو وابستګۍ تيوري پر

ټول به  بورژوازي له يوغه آزاده سي نو  دنړۍ پرولتاريا  چي كه د�نه د باور
دي چي  تيورۍ پلويان په دې باور وابستګۍ د د. سي سره متحد

پرمختللي هيوادونه وروسته پاته هيوادونه ځكه استثماروي چي 
 خپلو لري، د ته اړتيا) لكه تېل(پرمختللي هيوادونه ارزانه اوليه توليداتو 

. لري ارزانه قوې ته اړتيا كار د او بازارونو پاره پراخوه ل ليداتو پخوتو
 هم بډاى او ډول اقتصادي جوړښت پرمختللي هيوادونه نور څرنګه چي دا

تيوري پلويان استدالل  وابستګۍ د سته پاته هيوادونه غريب ساتي، دوور
نځته كوي چي ي هيوادونه داسي پاليسي ګاني رامكوي چي پرمختلل

 هيوادو ومختللپر پر.  وساتيdependentوروسته پاته هيوادونه وابسته 
 ئې يوه الر. ږيېساتل ك الرو څو وابستګي پر  هيوادوووروسته پات باندي د
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بين په شان ه  پIMFق وبين المللي وجهي صند ته د ده چي بډاى هيوادو دا
حق وركول كېږي، چي په دې توګه  رايو ډيرو كي د الدولتي سازمانو

بله . خپله ګټه وڅرخويه تصاد پ اقۍنړ پرمختللي هيواونه كوالى سي د
نخبه ګانو   هيوادوووروسته پات ده چي پرمختللي هيوادونه د  بيا دائې الر

eliteزمينه برابروي، چي دوى بيا  راغونډولو شخصي ثروت د فساد او  ته د
 نخبه ګانو د. په ګټه اداره كوي پرمختللوهيوادو په مقابل كي خپل هيوادونه د

 پر غورځوي او نظامي قوې له الري هغوي له پښو ي، دسرغړوني په صورت ك د
  .قدرت كښېنوي ته وفاداره كسان پر  پرمختللي هيوادوئېځاى 

اوسني نړيوال   دWorld systems theoryنړيوال سيسټم تيوري  د
اقتصادي تسلط، په  ديځ په سياسي اوېلو اقتصادي عدم مساوات څرك د

خوا پيل سوي صنعتي ه ديځ لېلو د يپه نيمايي ك كلونو ۱۷۰۰ تېره بيا د
 دې تيورۍ پلويان په دې عقيده دي چي د د. انقالب، كي پلټي

منځ  تر  هيوادووپرمختلل لږ  اووپرمختلل كپيټاليسټي سيسټم تكامل د
 ددوى . سياسي ناانډولي رامنځته كړې ده پراخ اقتصادي، اجتماعي او

پلوي  ي تغيراتوجد مسلط كپيټاليسټي اقتصادي نظام كي دپه ديځ ېلو
 تيورۍ پلويان د نړيوال سيسټم د ماركسيزم برخالف، د د خو. كوي

ده، داسي جدي دوى په عقي د. نځه تلل نه غواړيكپيټاليسټي نظام له م
 په ۍهمكار نځته سي چي استثماري كپيټاليزم دريفورمونه بايد رام

اقل حد لپاره د خلګو ټولو داسى كپيټاليزم تبديل سي چي په هغه كي د
  . سي اقتصادي هوساينى شرايط برابر اجتماعي او

څه وي، اقتصادي افراطيون استدالل   هرئېتيوريكي اساس چي به   
خليج په سيمه كي  فارس د دوهمي عمومي جګړې راهيسي د كوي، چي د

 د. رول په نيوامپرياليزم كي خالصه كېږي متحده اياالتو امريكې د د
امريكې متحده اياالت  په عقيده، د انوپلوي عقيدې د اقتصادي جوړښت د
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  هيوادونووشان تېل لرونكه كويټ پ سعودي عربستان او هڅه كوي چي د
غيرډيموكراټيك رهبران وساتي؛ لكه په كال  زيات ثروتمند او حد تر

 دې په بدل كي، د د. كويټ هيواد مرستي ته ورودانګل  كي چي د۱۹۹۱
 كار بيه كښته ساتي، چي دا تېلو د كويټ امير د سعودي عربستان پاچا او

 هيوادو نكووواردورو نو د تيلو دهمدارنګه  او امريكې متحده اياالتو د
) ږيې ګېلنه ك۴۲چي (بېلر  يو  كي د۱۹۹۰په كال . اقتصاد ته ګټه رسوي

 ۱۹۹۹ جګړې وروسته تر خليج تر فارس د  ډالره وه چي د۲۰بيه  تېلو اومو
 نورو امريكې او  چي دهته راكښته سو الرو ډ۱۷يوه ګېلن بيه  پوري د كلونو

 ۲۰۰۰ كله چي د. ه ډېره اقتصادي ګټه ورسولئېته   هيوادوونكوتېل واردو
 پلويان يتيور اقتصادي افراط د ، دهسو لوړېدو تېلو بيه مخ پر كال څخه د

 متحده اياالتو د امريكې د عراق باندى د  كال پر۲۰۰۳شكمن دي چي په 
  . بيي راكښته كول وو د تېلو علت، د لږه يو تر حملې، لږ

  
  :متقابل تړاو ګلوباليزېشن او: نړيوال اقتصاد

 اقتصادي راكړي وركړي تاريخ ډېر خوا د په ها سياسي سرحداتو تر
 ته رسېږي، او كاله پخوا ۳۰۰۰ميالد  تجارت تاريخچه تر د.  دئىلرغون

جارت ت موندلي دي چي د  داسي شواهدarchaeologistsلرغون پوهانو 
 له هماغه وخت راهيسي، د.  كلونوته رسوي۸۰۰۰-۹۰۰۰ميالد د سابقه تر

نړيوال تجارت  د. مهم اړخ تشكيلوي ډېر  روابطويبين الملل اقتصاد علم د
نځ م تر داخلي اقتصاد بين المللي اقتصاد او  دئېپه نتيجه كي  پراختيا او

اهميت  علم د اقتصاد د كي د زياتېدونكي روابط په بين المللي روابطو
 تجارت، بين المللي سرمايه ګذاري او پربه دلته  موږ. ښكارندوى دئ

  .پولي تبادلې باندي وږغېږو
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  :تجارت
 د. لپاره حياتي اهميت لري دولتو ټولو جريان د خدماتو او مالونو د
تجارتي . ى وىسره تړل صادراتو وارداتو او تجارت زيات وخت د مالونو

اوليه : وېشل كېږي عمده كټه ګوريو دوو چي پرمالونه محسوس اقالم دي 
تجارت،  خدماتو د). پاخه مواد(توليد سوي مالونه  او) اومه مواد(مالونه 

كي  خدمات هغه شيان په بر. مهم دئ لرى هم ډېره چي چندان شهرت ن
 متحده اياالتو امريكې د كله چي د. لپاره كوئ بل چا  دئېنيسي چي تاسي 

له  بيمه كولو د خلګو او ملكيتونو امريكې دباندي د بيمې كمپنياني تر د
 كي د كله چي امريكايي فلمونه په خارجي هيوادونو يا ري پيسې ګټي، اوال

دې . صادرات بلل كېږيي خدمات كار حق االمتياز پيسې السته راوړي، دا
خبري ته هم بايد پام وسي چي خدماتي صادرات حتمي نه ده چي په 

 پوهنتونونه، د ته ورسېږي؛ امريكايي كالجونه او كي سر خارجي هيوادو
په . غټ قلم تشكيلوي يو صادراتي خدماتو دې هيواد د مثال په توګه، د

كي په تحصيل   خارجي محصلينو په امريكا۵۹۱۰۵۰ كي، ۲۰۰۶كال 
   اوسېدني د  فيس، ديتدريس  پرئې بليونه ډالره ۱۴بوخت وه چي 

اړونده شيانو مصرف كړي  ل پورى نورپه تحصي كرايه، كتابونو، او ځاى پر
 . دي

 
 

  :تجارت پراختيا د
 ۱۹۰۰په . تجارت ورځ په ورځ پراختيا مومي خدماتو هم د او مالونو د
 ۲تجارت ونډه څه زيات  كي د متحده اياالتو په اقتصاد امريكې د كي د

ته   ټريليونه ډالرو۳ څه زيات ئې كال كي ۲۰۰۷بليونه ډالره وه، مګر په 
كي هم تجارت په مشابه ډول  صنعتي هيوادو په نورو. هيا وموندلپراخت
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كي ونيسو،   هم په نظر inflationحتى كه پولي تورم . پراخ سوى دئ
 تجارت په خاصه توګه تر. نړيوال تجارت بېساري پراختيا موندلې ده

كي زيات  دوهمي عمومي جګړې راوروسته، چي په ګمركي تعرفاتو
  . هره پراختيا وموندلنځته سو، ډې رامىكموال

  
  :)فكتورونه(پراختيا عوامل  تجارت د د

 ى تسريع كړىتجارت زياتوال د شمېر فكتورونو تقاضا يو عرضې او د
 فكتور زياتوالي يو عرضې د د مالونو توليدي تكنالوجۍ انكشاف د د. دئ
پراخ  د  پېړۍ كي په اروپا كي پيل سو،۱۸صنعتي انقالب، چي په . دئ

سره،  زياتېدلو سرعت د توليد د د. هره زمينه برابره كړپاه توليد ل
په  ملي سرحدونو تر لپاره نوي او توليداتو خپلو وه چي د توليدونكي مجبور

نځته  منابعو اړتيا رامونو دې كار، په خپل وار سره، د. هاخوا بازارونه ولټوي
صنعتي اروپايي  د. سي برابر پاره اومه مواده ل توليدي فابريكو د  څوهكړ

سمه پېړۍ كي اوج ته نتجارت په نو واردولو د موادو اومو خواده ل هيوادو
    .دىورسې
. پراختيا سره مرسته وكړه تجارت د تجارت فلسفې هم د آزاد د  

دوهمي  كى د كلونو په اوايلو۱۹۴۰د   ركود اوياقتصاد د  كلونو۱۹۳۰د
 مالتړ اتونظري تجارت د آزاد ادم سميت د  جګړې په دوران كي ديعموم
 علت لوړ يو بدمرغيو دې ټولو  چي دىكېد داسي فكر. رواج سو ډېر

 سره وېشلي ئېملتونه   اوىكړ  محدودئېګمركي تعرفات وه چي تجارت 
امريكې متحده  پاره، ده مخنيوي ل د څخه تكرار داسي حالت د د. وه

ړه غا رهبري پر نځه وړلوله م د موانعو اياالت په بين المللي تجارت كي د
 ۱۹۳۴ګمركي محصول چي په كال  وارداتو په امريكا كي پر. هواخيستل

 ى ته راكښته سو۴ كي و وو، اوس په سل۶۰ كي وكي په اوسط ډول په سل
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كي هم ګمركي تعرفات راټيټ سوي دي،  هيوادو پرمختللو په نورو. دئ
. ته ميالن لري كي ګمركي تعرفات لوړي خوا هيوادو پرمختللو په لږ مګر

  . ته رسېږي۱۵ كي و ګمركي تعرفاتو اوسط اوس په سلويوالنړ د
  

  :بين المللي سرمايه ګذاري
په متقابل  هيوادونو بين المللي سرمايه ګذارۍ پراختيا هم د د
مثال په توګه، په  د.  دئى كي زيات رول لوبول interdependenceتړاو
  هيوادووامريكايانو مستقيمه سرمايه ګذاري په دباندني  كي د۲۰۰۷كال 
 يټول انفرادي امريكايانو بلكي د  تريليونه ډالره وه، چي نه يوازي د۲,۸كي 

 له بلي خوا، د.  دئى په اقتصاد پوري تړلۍنوري نړ  دئېامريكا اقتصاد 
خارجيانومستقيمه سرمايه ګذاري هم څه  كي د امريكې په متحده اياالتو

 تړاو نوري نړۍ د ې اوامريك وه چي درسېدلې ته   ډالروو تريليون۲پاسه  د
  . تشكيلوي مهم فكتور

يا نايجريا كي سرمايه ګذاري  كله چي امريكايان په برتانيه او  
كي سرمايه  امريكې په متحده اياالتو كله چي كاناډايان د يا وكړي، او

دوه ډوله خارجي . نځته كېږينه رامومالي تړاو لړ يو ګذاري وكړي، نو
ستقيمه خارجي سرمايه ګذاري ده چي يوه م: لري سرمايه ګذاري وجود

 هم په خارجي هيواد كي د يا يوې برخي رانيول او په خارجي شركتو كي د
 بيا خارجي سهامي سرمايه ئېبل ډول . كي نيسي جايداد رانيول په بر

كي  په سهامي شركتوتو څوك د يوه خارجي هيواد يعني چي يو[ګذاري ده 
 ۲۰۰۵په كال  امريكايي شركتونو او انفرادي امريكايانو]. اسهام رانيسي

 سرمايه يتريليونه سهام ۴ تريليونه مستقيمه سرمايه ګذاري او۲,۱كي 
  . كي كړې وه ګذاري په خارجي هيوادونو
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  :ملتى شركتونه څو بين المللي سرمايه ګذاري او
مستقيمي خارجي سرمايه ګذارۍ  ملتي شركتونه په نړۍ كي د څو

 وڅي شركتونه هغه بزنسونه دي چي په ملت څو. لويه برخه تشكيلوي
 تجارتي مالونو خرڅالو، د فعاليتونه د دا. فعاليت كوي كي هيوادونو
 طبيعي منابعو استخراج، توليدي فابريكې، بانكي خدمات او او معدنياتو
  كال و۱۶۰۲ تاريخ د ملتي شركتو څو د. كي نيسي په بر داسى نور

دوهمي عمومي جګړې  تر ګر شرق الهند كمپنۍ ته رسېږي، مۍهالينډ
چټګ پرمختګ منځته  پراخوالي كي زيات او  په شمېر اوئېوروسته 

. لري ملتي شركتونه وجود زيات څو ۶۰۰۰۰ اوس په نړۍ كۍ تر. ىراغ
مجموعي ناخالص شركتي توليد   شركتونو۵۰۰لومړني مقام  يوازى د

gross corporate product ه وو تريليونه ډالر۱۸,۹ كي ۲۰۰۵ په كال .
چي په كال  لوى شركت وو ټولو نړۍ تر  دExxonMobilاكسان موبيل 

دې شركت ناخالص  د.  بليونه ډالره عايد درلودى۳۷۷ ئې كي ۲۰۰۵
 grossناخالص ملي توليد  تر وهيواد ډېرو شركتي توليد په نړۍ كي د

national productزيات دئ  .  
  

  :پولي روابط
معنى لري چي پولي   كېدل داسرمايه ګذارۍ جهاني تجارت او د   

 عمده فكتور كي ډېر هم په داخلي اقتصاد روابط په بين المللي او
 تريليونه ډالره په ۷۰۰يوه كال په جريان كي په نړۍ كي  د. تشكيلوي

 اسعارو نځ دم تر هيوادونو دې پولي دوران ډېره برخه د د. دوران كي وي
 زياتېدونكي  exchange rateنرخ تبادلې د كي نيسي، چي د تبادله په بر
 اسعارو د بل هيواد يوه هيواد په وړاندي د تبادلې نرخ د د. اهميت ښيي
 څو يا جاپاني ينه او څو امريكايي ډالر د مثال په توګه، يو - ارزښت دئ
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 تجارت او مهم ځكه دئ چي د تبادلې نرخ ډېر د. ارزښت لري يورو
  . لري اثر جريان ډېر سرمايه ګذارۍ پر

بد سره مساوي نه ده،  ښه او د) currency(قوي پيسه  رې اوكمزو  
مثال په توګه،  د. شان دئه دوه څوكي توري پ تبادلې نرخ د ځكه چي د
په رانيوالى  خارجي اسعار ګټه لري چي ډېر لپاره دا امريكايانو قوي ډالر د

 د .په رانيوالى سى خارجي اسعار تاوان لري چي لږ بيا دا  ډالرىكمزور سي، او
  :تاوانونه په الندي ډول دي ګټي او كمزوري ډالر قوي او لپاره د امريكا
  :ګټي قوي ډالر پاره ده ل امريكايانو د
 .ټيټه بيه خدماتو خارجي مالونواو د •

 inflationپولي بحران  ټيټه بيه د خدماتو او خارجي مالونو د •
 .مخنيوى كوي

 .كول ارزانه وي ته سفر خارجي هيوادونو •

  .ام ارزانه ويخارجي اسه •
  :اوانونه تقوي ډالر پاره ده امريكايانو ل د

 .ته ګران وي امريكې صادرات خارجي بازارونو د •

سره   وارداتووارزان بي  شركتونه مجبورېږي چي دئېامريكا •
 .رقابت وكړي

امريكې ته مسافرت  پاره په امريكا كي تحصيل اوه ل خارجيانو د •
 .ګران وي

 ئېسرما  ګران وي چي امريكې ته دامريكايي اسهام په خارج كي •
 .جريان محدودېږي

  :كمزوري ډالر ګټي پاره ده ل امريكايانو د
خدمات په  لپاره اسانه ده چي خپل مالونه او امريكايي شركتونو د •

 .خارج كي خرڅ كړي
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 .پاره امريكې ته سياحت كول ارزانه ويه ل خارجيانو د •

مايه ګذاري كول لپاره په امريكا كي سر خارجي سرمايه ګذارانو •
  .په زړه پوري وي

  :كمزوري ډالر تاوانونه پاره ده ل امريكايانو د 
 .بيه لوړه وي خدماتو او خارجي مالونو د •

 .سياحت ګران وي ته مسافرت او خارجي هيوادونو و •

  . ويهپه خارج كي سرمايه ګذاري كول ګران •
 مالي خدماتو ګلوباليزېشن، ګلوباليزېشن سره متناسب د پيسو د د
 په دې وروستيو. ى په موازي توګه منځته راغبانكدارۍ سيسټم هم لكه د
ته انكشاف  ملتي موسساتو څو محلي څخه ملي او كي، بانكونو د لسيزو

 دې بانكونو د د. كي په فعاليت بوخت دي هيوادو  چي په زياتوئ دىكړ
زيات برالسى  قدرت دوى ته ډېر -نه وركولو يا پور او – وركولو پور

  multinationalملتي څو لسو لويو ټولو  كى تر۲۰۰۶په كال . ئ دىوركړ
 چي په نړيوال ه تريليونه ډالره سرمايه په كنټرول كي درلود۱۵ بانكونو

 پرچي   ووىپه برخه كړ  قدرت ځكه ورى دوى ته بېسارئېاقتصاد كي 
. ىدرلود  زيات اثرئېباندي  مالي معامالتو نورو پورونو، سرمايه ګذاريو او

  تريليونو۲۵,۶ د ملتي بانكونو كال كي څو ۲۰۰۶مثال په توګه، په كال  د
 په ۍخارجي دارايي نور په اندازه خارجي پورونه، خارجي اسعار او ډالرو

  تريليونه ډالره دا۵,۸ په يوازى سر امريكايي بانكونو. ېواك كي درلود
  . هډول دارايي درلود

شلمي  د. ن المللي تنظيم دئلپاره بي پيسو بل اړخ د پولي روابطو د  
 د مللي اقتصادي روابطولبين ا نورو تجارت او پېړي په دوران كي د

بين المللي  پراخه او اسعارو  چي دىنځته راغضرورت م سره دا زياتېدو
 تر وو، او عاجل مشكل دا ټولو تر. تنظيم راكښې ايستل سي تبادله په يو
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 د. نځته راوړل سينګه مارزښت ثبات څر د اسعارو اوسه هم دئ، چي د
 د اسعارو سي، ده كي خنډ پېښ ن په الر اقتصادي فعاليتونو دې لپاره چي د

. كوښښونه سوي دي يزيسيمه  پاره نړيوال اوه ثبات ل تبادلوي ارزښت د
 ليت دئوعمده مس هڅي كولو پاره ده پولي ثبات ل په نړيواله سطحه كي، د
  پرInternational Monetary Fund (IMF)وقدبين المللي وجهي صن

پرمختللي هڅي اروپايي  ټولو يزه سطحه كي، تريپه سيمه . غاړه دئ
 European مركزي بانك يياروپا  دEuropean Union ېياتحاد

Central Bankته رسولي دي، چي اوس مشتركه پيسه، يورو   له الري سر
 .هم لري

  
  عملي اقتصادي نېشنليزم

Applied Economic Nationalism        
  

 اقتصادي نېشنليزم د. اقتصادي نېشنليزم يوازي يوه تيوري نه ده
 كي ډېر په ټاكلو سياسي پاليسي ګانو اقتصادي او د دولتونو مستقلو نړۍ د

يوه دولت  اقتصادي نېشنلستان په دې عقيده دي چي د. قوي رول لوبوي
 دوى په.  بېلېدونكي ديله بله نه اقتصادي قدرتونه يو سياسي، نظامي او

لومړى، . مداخلې پيروي كوي د الرو درو  سياسي اقتصاد كي پريبين الملل
 اقتصادي قدرت په كار هيواد د يو لپاره د السته راوړلو د سياسي اهدافو د

په بين المللي اقتصادي پاليسي كي داسي  يوه هيواد دوهم، د. اچول دي
دريم، .  ملي اقتصاد تقويه سيئېمهارتونه وكارول سي چي په نتيجه كي 

په الس  اقتصادي اهدافو د  نظامي منابع دغير نور هيواد نظامي قدرت او د
 دريمه الر دوهمه او په دې فصل كي به پر. واچول سي پاره په كاره ل راوړلو
  .وږغېږو
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 اقتصادي وسايلو د پاره ه ل السته راوړلو د اقتصادي اهدافو د
  :اخيستل څخه كار

داسي  له بله سره نښلوي، او اقتصاد يو هيواونو ټولو ګلوباليزېشن د
برياليتوب چانس هغه وخت زياتېږي  يوه هيواد د هر ږي چي دېاستدالل ك

ده چي ټول هيوادونه  خبره دا مګر. چي ټول هيوادونه سالم اقتصاد ولري
كمرغۍ ېن خپل ځان د څه مخكي د هر اقتصادي پاليسي ګاني اوس هم تر

دوهمه درجه اهميت ته دوى  ېكمرغي و نۍنړ د مخ بيايي، او په ګټه پر
 يوې اندازې د لپاره ټول دولتونه تر السته راوړلو د خپلو ځاني ګټو د. لري

 د. اخلي پاليسۍ څخه كار  دprotectionism ئېحما د داخلي توليداتو
 اقتصادي مبادالتو نورو خپل ځان په ګټه په تجارت، سرمايه ګذارۍ او

 هيوادونه د. ځني اخستل كېږي كاركي الس وهنه هغه وسايل دي چي 
لپاره بېالبېل ممانعتونه  محدودولو خارجي سرمايه ګذارۍ د او وارداتو

پولي  ، غيرګمركي تعرفات، د)تعرفې(ګمركي تعرفات . نځته راوړيم
دې  كي محدوديتونه د په سرمايه ګذاريو اخيستل او څخه كار مهارتو
  .ونو ځيني مثالونه ديتممانع

  
  :ممانعتونه اتوګمركي تعرف د

تجارت  دئ چي پر شناخته شكل دا  ډېرئېحما د داخلي توليداتو د
ګمركي تعرفات يعني . محدوديتونه ولګول سيباندي سرمايه ګذاري  او

عموميت  باندي ماليات وضع كول ډېر وارداتو پر خارجي مالونو ته د هيواد
 تللومخ په پر شان زيات نه دي خوه پ پخوا ګمركي تعرفات اوس د. لري

 د. وي په تناسب لږ هيوادو انكشافو مخ پر كي ګمركي تعرفات د هيوادو
كي ګمركي تعرفات په اوسط  امريكې په متحده اياالتو مثال په توګه، د

 په ٪۱۰ يمركي تعرفات په چين ك دي، په داسى حال كي چي ګ٪۴ډول 
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  .  دي٪۵۰په هندوستان كي   او٪۳۱برازيل كي 
  

  :غيرګمركي ممانعتونه
 وواردات  ده چي دquotaشكل سهميه  يو غيرګمركي ممانعتونو د
لپاره  نساجي مالونو چين د  دئېاروپايي اتحاد. ږيېه محدودپ شمېر

 وارداتو  دېياروپايي اتحاد  دئې كال پوري ۲۰۰۸ سهميه ټاكلې وه چي تر
  دوامريكې متحده اياالت د.  محدوده كړې وه۱۰ كي و وده په سلۍكلن

  . باندي سهميه لګولې ده رداتووا بورې پر
  

  :پولي ممانعتونه
تبادلې په  پيسو د حفاظت بل شكل د  اوېيتقو د داخلي محصوالتو د

. محدوديت دئ وارداتو د تقويه او صادراتو الس وهني له الري د نرخ كي د
پيسو په مقابل  نورو ته رسېږي چي خپله پيسه د په داسي توګه سر كار دا

 تور امريكې متحده اياالت دا د.  كښته ساتل كېږيكې په مصنوعي توګه
 ډالر امريكې د  ارزښت دyuanچي چين ديوان)  نه منيئېچين  او(لګوي 

نيمايي   كال تر۲۰۰۵ د.  دئىپه مقابل كي په مصنوعي توګه كښته ساتل
 تر د  يوانه وساتي، مګر۸,۳يوه ډالر ارزښت  پوري چين وكوالى سواى د

) يوانه۶,۸په مقابل كي  يوه ډالر د(هم  ارښت نور ډالر  كال پوري د۲۰۰۸
ډول الس وهني يوه  دا دښت كي زتبادلې په ار د اسعارو د. راكښته سو

چين څخه زيات محصوالت  داياالت امريكې متحده  ده چي د نتيجه دا
 تجارتي كسر متحده اياالتو امريكې د چين په مقابل كي د د كړي او وارد

  .زيات سي
  
  
  



239 

  :ارۍ ممانعتونهذ ګسرمايه د
اري راجلب كړي ذمايه ګمللي سرلهيوادونه غواړي چي بين ا ډېر

دې  سربېره پر. ته خارجي سرمايه راوړي ملي اقتصاد و ځكه چي دا كار
كنټرول څخه په تشويش  د خپل اقتصاد د خواه ل خارجيانو هم هيوادونه د

ه ل رجيانوخا دئ چي د عام شكل دا ارۍ ممانعت ډېرذسرمايه ګ د. كي وي
ډول  ټول هيوادونه دا. كړي ملكيت محدود داخلي شركتونو د خو

امريكې  د  اتحاديه، كاناډا اوييمثال په توګه، په اروپا د. محدوديتونه لري
شركتونه  هوايي چلند سي كوالى ده كي خارجيان ن په متحده ايالتو

  .كنټرول كړي
  
  :ملتپالي اقتصادي پاليسۍ راتلونكې د

د په تېره نيمه پېړۍ كي په عمده توګه دوه مشخصات جهاني اقتصا
اقتصادي سيسټمونو، په تېره بيا  نورو  پرئې مشخصه ۍلومړ. درلودلي دي

 سرمايه دارۍ ديعني كاپيټالزم  شوشياليزم، باندي د ماركسيزم او
څخه  هيوادو څلورو هغو حتى د. اقتصادي سيسټم مكمل برياليتوب وو

 تر) ويټنام چين او(هيوادو  پاته دي دووچي په رسمي توګه كمونستي 
 شمالي كوريا تر  دئ، يوازي كيوبا اوىډېره حده كاپيټاليزم ته مخ كړ

  . ماركسسټي موډل پېروي كوي اوسه هم د
اقتصاد زياتېدونكې متقابله وابستګي   دئېبله مشخصه   

interdependenceنورو اري اوذآزادي سرمايه ګ تجارت، آزاد  ده چي پر 
مالونو، خدماتو، په  چي ي ښيېيئاحصا. باندي والړه ده  فعاليتونومالي

زيات  فعاليتونه ډېر حركتونه او پوري اړوند اسعارو او اريوذسرمايه ګ
دې سربېره، لكه چي په  پر. وراوښتي دي ملي سرحداتو تر سوي او

، EU ولولو، بين المللي سيسټم اروپايي اتحاديه ئېراتلونكي فصل كي به 
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 نړيوال او نور زيات شمېر ، جهاني بانك اوIMFمللي وجهي صندوق بين ال
بين المللي اقتصادي تبادلې  نځته كړي دي چي دسازمانونه رام يزيسيمه 

  . نځته راوړي دى زياتي اسانتياوي مئېپه برخه كي 
داسي نتيجه  به درسته نه وي چي موږ سربېره، دا شواهدو دې ټولو پر  

اقتصادي توحيد   په حتمي توګه دچي ګواكي نړۍ ګيري وكړو
integrationاقتصادي نېشنليزم له منځه  روانه ده او الر همكارۍ پر  او

 تر له شكه كمزورى سوى دئ، مګر اقتصادي نېشنليزم بې.  دئىتلونك
 د. مسلط روش په توګه پاته دئ بين المللي سياسي اقتصاد د اوسه هم د

دئ چي اوس  مهم علت دا ټولو  ترپايدارۍ او ټينګار اقتصادي نېشنليزم د
نېشنليزم  مللي سيسټم كي مستقل دولتونه مسلط رول لري اولهم په بين ا
  دائېمثال  يو. قوت سره پاته دئ يت په توګه په ډېرسياسي هو اوس هم د

 نوى ېياروپايي اتحاد هم هالنډ د  كي فرانسې او۲۰۰۵دئ چي په كال 
همكارۍ سره   د بين المللي وحدت اوخپلهه پ كار  دا.كړ اساسي قانون رد

 احساسات يوازي په ېيحما د داخلي صنايعو د. فت ښييلمخا ملت پالو د
  . كي هم په قوت سره پاته دي امريكې په متحده اياالتو اروپا كي نه بلكي د

نځته م بدګومانيو ګلوباليزېشن په هكله د په غيرمستقيم ډول، د  
 وپه پرمختلل.  دئىتقويه كي رول لوبولنليزم په اقتصادي نېش هم د راتلو

رفاه ځكه  دوى نېكمرغي او دي چي د كي خلګ په دې فكر هيوادو بډايو او
 هغو هيوادو څخه و دوى له هيواد تهديد الندي ده چي توليدي كارونه د تر

 كار پيسو يعني خلګ په لږو[قوه ارزانه ده  كار ته لېږدول كېږي چي هلته د
، له وروسته پاته هيوادو څخه راغلي ارزان بيه له بلي خوا او]. كوي

غريب هيوادونه بيا  پرمختللي او لږ. دوى كارونه ځني اخلي مهاجرين د
ګلوباليزېشن يوه داسي پروسه ګڼي چي په هغه كي پرمختللي او بډاى 

هم پسي  غريب هيوادونه نور پرمختللي او هم بډاى سوى اولږ هيوادونه نور
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 :ګلوباليزېشن په هكله وايي نن ورځي د د ګرلتحلي يو. غريب سوى دي
 دئ چي ګلوباليزيشن په خامخا بريالى ىدې آيډيا سره عادت نيول د موږ"

  ".لرمه ن زه په دې خبره باور نور كېږي، مګر
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  يوولسم فصل
  

  بين المللي اقتصاد
 International Economics 

  

مللي اقتصادي بين ال پر دولتونو اقتصادي نيشنليزم ارزښتونه د د
. دي  په وړاندي موجود هماعتراضونه ئې پاليسۍ باندي مسلط دي، مګر

 په دې عقيده دي economic internationalistsاقتصادي ملتپالونكي 
به  چي كه هيوادونه په اقتصادي لحاظ همكاري سره وكړي جهاني اقتصاد

  ترپراخي بين المللي همكارۍ الره په دې فصل كي به د. ښه سي ډېر
  . څيړني الندي ونيول سى

  
  :اقتصادي همكارۍ سرچينه د

مفكوره، چي  نځه راتلو د مinterdependenceجهاني متقابل تړاو  د
راهيسي  كلونو سوو څو همكارۍ باندي تكيه ولري، د اقتصاد او آزاد پر

پڅ وو او په پراخه توګه بين المللي  حركت ئې ډېر مګر. درلود وجود
 دوو. نيولي پوري ال شكل نه وو  كلونو۱۹۴۰ او۱۹۳۰ اقتصادي روابطو تر

 په Great Depressionبحران  ستر د  كلونو۱۹۳۰ د او جګړو نړيوالو
نړۍ مشران دې ته وهڅول  د نځته راتلوم ېنظميواقتصادي ب وخت كي د

دوى . وكړي ]تجديد نظر[ په هكله دوباره فكر پاليسيو هغه وخت د چي د
د دې  نړۍ  چي بې بندوباره اقتصادي نېشنليزم دسره موافق وه دې نظر پر
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كي  نځته راتللوپه م] اقتصادي بحران ستر دوې نړيوالي جګړې او[ فاجعو
امريكا  مخنيوي له پاره، د دې ډول مصيبت د په آينده كي د. رول ولوباوه

دوهمي عمومي جګړې  د[ محور پرمختللي هيوادونه د متحده اياالتو نور
ضد  پر] دىېبلل ك جاپان اتحاد محور  اوېي، ايټالالمان په وخت كي د

ضد  كمونيزم پر لوېديځي نړۍ هيوادونه د  ئې ديپه وروسته ك  اواتحاد
يوه نوي  وو چي په نړۍ كي د څخه ئې هدف دا دې كار د. اتحاد ته وهڅول

پوري،   كلونو۱۹۴۸  څخه بيا تر۱۹۴۳ د. اقتصادي نظم تهداب كښېږدي
آزاد جريان   دئېسرما تجارت او نځ دم هيوادونو تر د اقتصادي ثبات او د

بين  يزيسيمه  جهاني او شمېر يو (EDC) هيوادونو مختللو په منظور، پر
په ډله  دې بين الحكومتي سازمانونو د. نځته راوړلالحكومتي سازمانونه م

تجارت  نړۍ د د  او(IMF)كي نړيوال بانك، بين المللي وجهي صندوق 
 ملتو ملګرو د.  ئې عمده ديWorld Trade Organizationسازمان 

ي ګاني لري، هم په همدې اقتصادي ايجنس شمېر مؤسسه، چي اوس يو
  . نځته راغلهوخت كي م

 لومړي ځل له پاره د دوهمي عمومي جګړي وروسته سمدستي د تر  
 د امريكا متحده اياالتو د. خارجي مرستو عمده پروګرامونه پيل سول

 چي د (European Recovery Programپروګرام  اعاده كولو اروپا د
 دې پروګرام له مخي، د د. پيل كړ) پالن په نوم شهرت لري مارشال د

لوېديځي اروپا  د امريكا متحده اياالتو نځ،  دم  كلونو تر۱۹۵۱ او۱۹۴۸
  بليونه ډالرو۱۰۰ چي په اوسني وخت كي د( بليونه ډالره ۱۳ته  هيوادونو
ستونزمن  اروپا د  يقين دئ چي په امريكا كي د.وركړل) دي سره برابر

 امريكا د د ېښنه موجوده وه، مګر بشردوستانه اندحالت سره يوه اندازه
  چي لوېديځه (اصلي انګېزه سياسي ځاني ګټه  متحده اياالتو

  همدارنګه اقتصادي  او) كمونيزم په مقابل كي تقويه كړي اروپا د
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چي يكان بيرته راژوندي كړي چي خپل عمده تجارتي شر(ځاني ګټه وه 
رانيولو توان  د صادراتي مالونو د متحده اياالتو امريكا د دوى د

  .) پيداكړي
  
 

  :نړيوال تجارت سازمان د: پرمختيا تجارتي همكاري او
جهاني اقتصادي  په داسي حال كي چي ملګري ملتونه په پراخ ډول د

 انونه بيا دبين الحكومتي سازم شمېر لري، يو سره سروكار مسايلو
 په دې لړ. لري سره سروكار مشخصو اړخونو اقتصادي راكړه وركړي د

 World Tradeنړيوال تجارت سازمان  مهم سازمان د كي يو

Organization (WTO)كي تأسيس سو ۱۹۴۷سازمان په كال  دا.  دئ 
 Generalتجارت عمومي معاهدې  او تعرفاتو  پورى د۱۹۹۵كال  چي تر

Agreement on Tariffs and Trade (GATT)په . ى په نوم يادېد
 ۱۵۳ چي اوس ئې ىته رسېد  هيوادو۲۳ شمېر غړو كي ئې د لومړي سر

  .هيوادونه غړيتوب لري
 تر هيوادو غړو ده چي د  وظيفه دا(WTO)سازمان  نړيوال تجارت د د  

عمومي معاهدې له مخي حل  تجارت د او تعرفاتو نځ تجارتي مناقشې دم
كي  د جينيوا په ښار نډيسويتزرل د سازمان مركزي دفتر  دWTO د. كړي

  څخه دGATT هيوادونه كوالى سي دې سازمان ته د. موقعيت لري
نړيوال  د. بل په مقابل كي شكايت وړاندي كړي د يو سرغړوني په تړاو
 درې كسيز يو اورېدلو شكايتونو د قاضيانو د  د(WTO)تجارت سازمان 
كړي  كه هيأت سرغړونه پيدا. كوي اندي غورب شكاياتو هيأت لري چي پر

ته چي   كوالى سي هغه هيوادWTO)(سازمان  نړيوال تجارت د بيا د نو
چي تاوان ئې  هغه هيواد  اجازه وركړي چي پرى وىتاوان ورته رسېدل
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 WTOنړيوال تجارت په سازمان  د. تعزيرات وضع كړي ،ى وىپېښ كړ
 وضع كول د تعزيراتو باندي د هيواديوه  پر يوه رايه لري، او هيواد كي هر

 شپږ  هيواد، دىغړ هر. ته اړتيا لري درې برخي رايو دوه پر هيوادو غړو
سازمان غړيتوب  وروسته، كوالى سي د وركولو مياشتي مخكني خبر

اقتصادي  به له زياتو وكړي نو كار دا كه چېري كوم هيواد. پرېږدي
كښته ګمركي  ه به ئې دسره ځكه مخامخ سى چي تجارتي مالون ستونزو

نړيوال تجارت سازمان ئې  څخه چي د امتيازاتو هغو نورو او محصوالتو
  . ته وړاندي كوي بې برخي پاته سي غړي هيوادو

  
  :بين المللي وجهي صندوق

 سره دا زياتېدو بين المللي مالي راكړه وركړي د نورو تجارت او د
تبادلوي  د اسعارو نورو ډالر، يورو، ين، پونډ او سو چي د ضرورت راپيدا

پوره  دې اړتيا د د. نځته سيت له پاره بين المللي همكاري رامثبا جريان د
له  سازمانونه، چي بين المللي وجهي صندوق ئې يو شمېر له پاره يو كولو
  . نځته راغللڅخه دئ، م سازمانو مهمو
  كلونو۱۹۴۰وده په   پيدايښت او(IMF)بين المللي وجهي صندوق  د  
اسعاري تبادلې له  د پولي ثبات او د امريكا متحده اياالتو د. راپيل سوهكي 

د دوهمي عمومي  اهميت تشخيص كړ، او نځته راتلوم د اسانتياوو پاره د
متحده ايالتو  امريكا د  كي د۱۹۴۴ي په كال ئپه ګډون  متحدينو جګړې د

هيأتونو دې كنفرانس  د. كړ كنفرانس داير په ايالت كي يو نيوهامپشاير د
نړيوال  په دې توګه، د. نځته راووړ م(IMF)بين المللي وجهي صندوق 

  د(IMF) پشان، بين المللي وجهي صندوق (WTO)سازمان  تجارت د
خوا په بين المللي ه ل هيوادو لوېديځو په مشري، د متحده اياالتو امريكا د
 د. سو په هدف جوړ نځته راوړلوم  دliberalizationآزادۍ  كي د اقتصاد
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پيل وكړ چي   كي په كار۱۹۴۷ په كال (IMF)بين المللي وجهي صندوق 
 شمېر هيوادو غړو  كي ئې د۲۰۰۸په كال . ئې غړيتوب درلود  هيوادونو۴۴
په  متحده اياالتو امريكا د ئې د  اداري مركزيعموم. ى ته ورسېد۱۸۵

بين  كي د په لومړي سر. پايتخت واشنګټن ډي سي كي موقعيت لري
سيسټم پېروي كول چي په هغه  داسي يو  د(IMF)لي وجهي صندوق المل

 سرو ثابت نرخ، چي د په مقابل كي په يو ډالر تبادله د خارجي اسعارو كي د
نوى  كي يو  كلونو۱۹۷۰په  مګر. ته رسېدل  وو، سرىنرخ سره تړل د زرو

ته  نرخ خپل سر خارجي اسعارو چي په هغه كي د نځته سوسيسټم رام
 نرخ د د خارجي اسعارو تقاضا د په دې سيسټم كي عرضه او. سوپرېښوول 

    .عمده مشخصات وګرزېدل ټاكلو
 هغو له پاره د خپلو مصارفو  د(IMF)بين المللي وجهي صندوق   

بين هيوادونو د  اقتصادي پلوه پرمختللو ذخيرې څخه چي د د اسعارو
كوي    كي وركړي دي استفاده   په اختيار(IMF)المللي وجهي صندوق 

بين المللي ). ته رسېږي  بليونه ډالرو۳۴۱ ذخيره اسعار همدا اوس  دا(
 له هغو  اويوركو ته په پور هيوادو پيسې نورو  دا(IMF)وجهي صندوق 

  . اخلي څخه سود
  
  :نړيوال بانك ګروپ د

  هيوادونووپرمختلل مهمه پرمختيايي ايجنسي، چي لږ ټولو نن ورځ تر
نړيوال بانك ګروپ دئ چي  مرستي وركوي، د  پورونه اوئېته پرمختيا

كلمه ځكه ورسره » ګروپ«  د .نړيوال بانك په نوم شهرت لري يوازي د
   .دئ څخه جوړ ايجنسيو مشخصو شمېر يو اضافه سوې ده چي نړيوال بانك د

 شان، نړيوال بانك هم تره  پ(IMF)بين المللي وجهي صندوق  د  
 هغه د د او متحده اياالتو امريكا د دوهمي عمومي جګړې وروسته د
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 شان، ده  پIMF مګر، د. ىاقتصادي رونق له پاره منځته راغ د متحدينو
نړيوال بانك  اوس د. كي هم تغيرات راغلل نړيوال بانك په اولويتونو

ختيايي اقتصادي مرستي سره پرم  هيوادولږ پرمختلل  دۍبېالبېلي ايجنس
هري ايجنسۍ  ګروپ د  دنړيوال بانك  ټول هيوادونه داًتقريب. كوي

  .غړيتوب لري
  
  :پرمختيا بين المللي بانك بيا رغوني او د

 كي ۱۹۴۶په كال  (IBRD)پراختيا بين المللي بانك  بيا رغوني او د
ته   ئې عادي تجارتي بانكونوۍپاليس وركولو پور د  دئ اوىتأسيس سو

مالي  د پروژو هغو پرمختيا بين المللي بانك د بيا رغوني او د. ورته دي
 هم يو ي تمويلوي اوئته رسوي كوم چي بانك  څېړنه سر ارزښت تحليل او

پرمختيا بين المللي  بيا رغوني او  كي د۲۰۰۸په كال . باندي اچوي څه سود
په اندازه   بليونه ډالرو۱۳,۵ له پاره د  پروژو۹۹ كي د  هيوادو۳۴بانك په 

پرمختيا بين  وني اوبيا رغ  كال پوري د۲۰۰۸ تر. نوي پورونه وركړي دي
  بليونه ډالره پور۴۴۶ته   هيوادونو۱۳۰المللي بانك په مجموعي توګه 

  بليونه ډالره والړه ده چي غړو۱۱۰هغه  دې بانك شتمني پر د.  دئىوركړ
پيسواخلي  هغو  پرئېګټه چي بانك  هم هغه سود او وركړي دي، او هيوادو

چين، . ايي تشكيلويدې بانك دار ته وركوي د ئې هيوادو چي په پور
بيا رغوني  تركيه هغه هيوادونه دي چي د برازيل، مكسيكو، هندوستان او

 .  دئىاخيست  زيات پورئېبين المللي بانك څخه  پرمختيا د او

 

  :د بين المللي پراختيا ټولنه
نځته راغلې ده  كي م۱۹۶۰ په كال (IDA) د بين المللي پراختيا ټولنه

نه وغريب هيواد ډېر دا وركوي؛ څو له ګټي پور بېته  هيوادو غريبو ډېرو او
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لكه تعليم، روغتيايي (ته اوليه بشري خدمات  خلګو وكوالى سي خپلو
 دې ډول پورونو همدارنګه د. كړي برابر) اوبه څښلو پاكي د خدمات او
دئ چي غريب هيوادونه وكوالى سي په اقتصادي توليد كي  هدف دا

ټولني  د بين المللي پراختيا د. كړي داپي ته كار انكشاف راولي او خلګو
كول هم  بيرته ادا پور پوري د لسوكالو تر لري اوه ن) سود(ټول پورونه ګټه 

 بيرته ادا د پور پوري د  كالو۳۰ څخه تر۱۵ لس كاله وروسته د. نه غواړي
 كال كي، د بين المللي پراختيا ۲۰۰۸په . پروګرام ورته جوړېږي كولو

 بليونه ډالرو په اندازه ۱۱,۲له پاره د   پروژو۱۹۹ كي د  هيوادو۷۲ټولني په 
 د. اندازه وړه ده پورونو څخه هم ښكاري چي د شمېر د. پورونه وركړي دي

 ۱۹۳اوسه پوري د بين المللي پراختيا ټولني  له وخته بيا تر نځته راتلوم
 كړي دي چي نيمي ئې grantsبالعوضه مرستي  بليونه ډالره كريډيټ او

ټولني يوه اندازه پيسې  د بين المللي پراختيا د. ته وركول سوي ديافريقا 
زياته  بين المللي بانك څخه وركول كېږي، مګر پرمختيا د بيا رغوني او د

  . يځڅخه السته را د مرستو هيوادو غړو برخه پيسې ئې د
  

  :بين المللي مالي ټولنه
لې ده چي نځته راغ كي م۱۹۵۶په كال ) IFC(بين المللي مالي ټولنه 

همدارنګه په  وركوي او ته پور كي شركتونو  هيوادووپرمختلل په لږ
 ټولنه د دا. تضمين كوي شخصي سرمايه ګزاريو كي د پرمختيايي پروژو

IDAاو  IBRDته  تمويل له پاره حكومتونو د  پروژويولس  په خالف، چي د
ن  كي، بي۲۰۰۸په كال . وركوي ته پور وركوي، انفرادي شركتونو پور

ه  شخصي سرمايه ګذاريو ل۳۷۲ كي د  هيوادو۸۵المللي مالي ټولني په 
  . ي بليونه ډالره پورونه وركړي د۱۱,۴پاره 

  

�  


