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  ٢٠١۵ اکتوبر ٢٩

  

  د يـو ژور بـحـث لپاره: مـلـي ګـټــې

١  

National Interests: For A Thorough Discussion 

  

 پخوا به ملي ګټـو ته د  شھـزاده اراده ، سلطاني يا شاھي ګټې ويل کيدلې تر ھغه مھاله چې ملي  دولـتـونه رامنځته 

يعنې ملي ګټې نشته، خو دا چې ملي دولتونه رامنځته شوي وي، او ملي دولتونه . شول او سياسي پولې حتمي شولې

» بين المللي حقوقـو«ته د )  ١٨٣٢ تر ١٧۴٨(فيلسوف جيرومي بـينتم برتانوي حقوقپوه او . سياسي پولو ته اړتيا لري

ټکې ) َملټايکـلچـرل(»ګـڼ کلتوري« او)اينټـر نيشنل(» بين المللي«پالررويل کيـږي، په دې دليل چې ھغه د 

لی دی د ملي ګټـو موضوع  د بين المللي چارو په  څيـړنه کې لـه اوږدې مودې راھيسې غټ رول لوبـو.  راوويـستل

 تر ١٩٠۴(َھانس يواخيم مارګينـتـو .  اقتصادي نظام کې زيات اھميت لري- او اوس مھال ھم په بين المللي سياسي

په جرمني کې زيـږيدلی و او ھلته يې د ډاکترۍ درجه او ورپسې يې په ژنيف کې د پـوھانـدۍ درجه ) ١٩٨٠

 راھيسې چې د ادولف ١٩٣٣خو له .  په تـدريس بوخت ود جرمني په  پـوھـنتونونـو کې. السته راوړې) ھابيليټـيشن(

ھغه ويـلي  وو چې  د يو .  کې امريکې ته کـډه وکـړه١٩٣٧َھيټـلـر قـدرت مخ په زيـاتـيدلـو شـو،  مارګـينـتـو په  

ـانــيې او وروسته لــه دوھـمې نــړۍ والې جګـړې د برت: ھـيواد ملي ګټې بايـد د خپـلو ظرفـيتـونو سـره متـناسـبې وي

اټـومي، ھـوايي، بحري، ځمکـنــي او (فرانــسې ھڅې چې ځـانونه زبــرځواک وګڼي،د ھـغــوی  د ظــرفـيتـونـو

د ملي ګټو په څنګ کې بين المللي  سازمانونه ھم شته چې عمليات يې په ملي ګټو . سـره متناسب  نـه دي)  اقـتصادي

 يـونيسکو، بين المللي سره مياشت، د بين الـدول جنګـونو د حل لپاره  د لکه: نه، بلکې په بيـن المللي ګټـو راڅرخي

ھريو مثال ښئ چې بين المللي سازمانونه دولتونه . ژنيـف تـړونونه، د دريمې نـړۍ د پـرمختـګ لپاره نـړيـوال بـانـک

   الندې کتابولولۍ: ټولنيز کوي ، يعنې ديته يې رابلي  چې نوي سياسي  ھـدفـونه  او ارزښتونه ومني

Martha Finnemore, National Interests in Intenational Society. Cornell Press, 1996.  

لومړی واکمن و چې  د  کلک مرکزي ملي دولت جوړولو ته ) ١٩٠١ تر ١٨٨٠(عبدالرحمن خان » پـوالدي اميـر «

وھيده چې کلک مرکزي ملي دولت بايد سياسي ھغه په دې پ. يې د ډيورنډ د توافـقنامې په بيه خوله ګوړې ګوړې کيدله
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خو په پټ ډول يې د لـر او بـرافغانستان ديني عالمان او قـومي مشران ديته ھڅول چې ليکه و نه مني او د . پولې ولري

د کوچـنيـو .  انګـريزانو سره دې په جګړه کې اخته وي او له دې الرې دې د تحميل شوې ليکې واقعـيت ړنګ کړي

قـدرتمنـو ھيوادونو ملي ګټې ډيرې او  او په مقابل کې د غـټـو. ملي ګټې لـږوډيـر ساده او محدودې ويھيوادونو 

خو دواړه اسالمي ګاوڼـډيان د استعماري ډيورنـډ الين . افغانستان او پاکستان اسالمي ھيوادونه ګڼل کيـږي. پـيچلې وې

د افغانستان طالبانو به د . لوجيک نظامونـو کې ھـم شـته ويملي ګـټې په کـلک ايډيا. په سر د يوبل سره ملي ټکـر لري

ليکلې، خو په دې وروستو کې کله ناکله » اسالمي ګټې« له اکتوبر راھيسې په خپلو اعالميو کې عموما ٢٠٠١

کې  د يوې کوچنۍ موضوع په اړه د دوه کمونيست ھيوادونو ١٩۵٨الندې به په . کاروي» اسالمي او ملي ګټې«

  اد او د چيـن د ولسي جمھوريت ټکـر راوسپـړمشوروي اتح

  

  د ماوتسيتونګ او د خـروسچـف د حکومتونو ټکر د ګډ ريډيو سټيشن په اړه

دغـه مھال په شوروي . ، شـوري اتحاد د چيـن سره مالتړ وکړ)١٩٣٧-١٩۴۵( د جاپان اوچين په دوھمه جګړه کې 

 ١٩۴٩ پای کې ولسي چيـن  د ماوتسيتونګ په مشرۍ په د دوھمې نړۍ والې جګړې په. کې جوزيف سټالين واکمن و

 لينينيـزم عقيده لرله او د طبقاتي مبارزې –جوزيـف سټاليـن او ماوتسيتـونګ دواړو پـه مارکسيزم . کې رامنځته شو

تا اونيکي)١٩۴۵-١٩٧۶(خو د دواړو کمونسيټي ھيـوادوونـو ټکر په يـوه کوچنۍ ملي ګټـه د ماوتسيتونګ . پالـونکي وو

د دواړه کمونيستي ھيوادونو تر منځ ټکر په . د واکمنۍ په مھـال راوالړ شـو) ١٩۵٣-١٩۶۶(خـروسچـف 

شوروي اتحاد غوښتل چې د ولسي چين په خاوره کې د اوږد موج ريډيـو سـټيشن جوړکړي چې د : راپورته شو١٩۵٨

نو وړانـديـزيې . ملي حاکميت موضوع ښکاريدلهماوتسيتونګ ته دا پروژه د .  به چليـږيپه ګـډه ادارهدواړو ھيوادونو 

وکړ چې شوروي به د دغې پروژې تمويل او تخنيکي مرستې په غاړه اخلي، اويواځې ولسي چين به دغه پروژه 

.... په سياسي لحاظ  نيم اينچ ناممکـن دی«:ته وويل) يودين(ماوتسيتونګ د شوري اتحاد سفيـر . اداره کويجوړوي او 

که دغسې ووايـۍ ، زه به درته ووايم چې تاسې روسي نيشنليزم د چيـن .... ې ما نيشنليسټ وګڼۍ تاسې کولی شۍ چ

  يعنې» .بحري غاړې ته ارت کړی دی

“…I will have to say that you have expanded Russian nationalism to the Chinese 

seacoast.” 

 د ملي ګتو د ژور بحث لپاره ولولۍ 

Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory. Palgrave 

Macmillan (July 2005). 

 

  د ملي ګټو مفکوره له کومه راغله

مـاته له خپلې روح «ويلي وو  چې )  ١۵٢٧تـر ١۴۶٩(َايـټاليـوي تاريخپوه، سياستوال او فيلسوف نيکولو مـکـياويلي 

ھغه يو دولت غوښته چې په داخل کې ټينګـښت ولـري او د بھـر پـه مقابل کې له خپل » .نـه خپل ھيواد ډير ګران دی

لرلی شۍ ، خو بې له الزم ) ھـدفونه(مکيـاويلي زياتوي چې تاسې لوړې اخالقي موخې . شتـون نه دفاع وکړی شي

 ملي ګټو د مفکورې زړی په دې ډول مکياويلي د. قـدرت او ارادې نه چې استعمال يې کړئ، نتيجې ته به ونه رسيـږۍ

 ٢٠٠٩( د امريکې يو نامتو ليکوال جـريـډ ډايمنـډ و پـوښتـل شو چې د امريکې اوسني ولسمشر بارک اوباما  . وکاره
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ته به د کوم کتاب د لوستلـو سپارښتنه وکړي؟ ھغه ورغبرګه کړه چې که نه يې وي لوستلی، د نيکـولـو ) تر اوسه

   . کـالــونـه وړانــدې يــې لــيکـلی و۵٠٠ــومې کتاب  دې ولـولي چې لـه نـن نه نـږدې ن» شھــزاده«مـاکــيـاويــلي 

ګڼي ؛ چا ته » د قـدرت فـيلسوف«څــوک يې : پــه مکيـاويلي  بـانـدې د بيال بيلو لــقبونو يا ټاپو پـيــرزويــنه شوې ده

په ) واقعي سياستوال( »رياليسټ او پـراګماټيسټ« ؛ څوک ورته د )ِټيچر آف ايــول(بــريښي » د فساد فــيلسوف«

سياسي « بـريښي؛ يوځای بل ځای ورته د ) ١۶۴٢ تر ١۵۶۴(ګالـيليـو ګالـيلـی » د سياست«سترګه کسي؛ بل چاتـه 

َويل شوی دی؛ او د شلمې پيـړۍ انګـريز فيلسوف برتراند رسـل د مکياويلي » علومو موسس نومې کتاب » شھزاده«ِ

ماکياويلي په خپل دغه کتاب کې . ته راټـيټ کړی دی) ُھـينډ بک فـور ګـينګـسـټرز( »نو السي کتابد تباه کارا«

په ! يعنې واکمن بايد ځان په واقعي نړۍ کې وساتي، نه په خيالي نړۍ کې. »ھـدف وسيله ټاکي«واکمنانو ته وايي چې 

پـه دې ! وسيله وکارول شي/اتنې لپاره کومه طريقهبله وينا، ھـدف د قـدرت ساتنه ده، خو مھمه نه ده چې د قـدرت د س

ډول، مکـياويــلي په شپاړسمه زييزه پيـړۍ کې په ايټــاليه کې د بــيالبيلو الس وھــنــو په مقابــل کې د ملي ګـټـو 

  .غوره کړ» شھزاده«پام راوګــرځاوه او د خپل کتاب سرليک يې ھم ) شھـزاده(خــونــدي کولو  تــه د واکمـن 

يعنې » واکمنۍ «لومړی مفکر و چې د  ) ١۵٩۶ تر ١۵٣٠(جيـن بودين/ په مکياويلي ورپسې، فرانسوي ژا بودا

بودين په . بـوديـن، ديـن ته درنـاوی کاوه  خـو د پاچا مطلـقيـت يې نشو ھـضمولی. حاکميت موضوع يې راوالړه کړه

  ولولۍ       . ی، خپل ھيواد ته زياته پاملـرنه وکړيدې آند  و چې فـرنسويان دې د  مذھـبي تحميل او جګړې په ځا

J.U. Lewis, “Jean Bodin’s <Logic of  Sovereignty>”, Political Studies, 16, 2006,pp. 

206-222; Bodin on Sovereignty (Parts of Cambridge Texts in the History of  Political 

Thought). Editor: Julian H. Franklin. 1992; Nicolai Rossin, Soveranität zwischen 

Macht und Recht: Prpbleme der Lehren Politischer Soveraniät in der frühen 

Neuzeiten am Beispiel von Machiavelli, Bodin und Hobbes. Hamburg: Kovac, 2003 

بر ) ابسولـوټـيزم(پورې، په اروپا کې مطلقـيت   پيـړړۍ د پيل ١٨د شـپاړسمې زييـزې پيـړۍ له وروستيو راھيسې د 

په منځ کې ) پروټيسټانـټـز( پيـړۍ په وروستيـو کې ديني داخلي جګړه  د کاتـوليکانو او اعتراض  چيانو١۶د . السی و

  راوالړه شوه

اله کليسا او يو يوه نړۍ و: يونيورساليټي(د اولسمې  زييزې پيـړۍ  په ورشو کې چې د منځنيو پيـړيو عالمګيره روحيه 

غړنده شوه، نو په بين المللي اړيکيو کې د قواو د انډولتوب او د دولت په داخلي چارو کې د قواو د ) نړۍ وال امپراتور

د اروپا په غاړو کې انګلستان، فرانسې او ھسپانيې په . َويش او مشروطيت يانې د کانسټيټوشنليزم تـفکر راجوت شو

تر  ٩۶٢(يوه برخه يې جوړوله، د روم د مقدسې امپراتورۍ ) َيـونيورسل چرچ( کليسا داسې حال کې چې  د نړۍ والي

واکمني يې نه منله، او له دې امله د روم د مقدسې امپراتورۍ لپاره اسانه نه وه چې خپله عالمي ادعا په يو ) ١٨٠۶

عيت کې د روم د مقـد س امپراتور په پښې په روم کې قوي پاپ په واق. کې منعکسه کړي) نظام(  سياسي عالمي تاړ

د . دغه امپراتوري نه مقدسه ګڼله، نه رومي او نه امپراتوري) ١٧٧٨تر١۶٩۴(فرانسوي مفکر ولټير . کې اغزی و

اولسمې پيـړۍ د جرمن حقوقپوه سامويل پوفـنـدورف په اند، د روم سپيڅلې امپراتوري يو داسې شته والی و چې د 

د . يانې يوه بال وه چې نه وه زيـږيدلې. او د يوه ِديـو په منځ کې تصور کيدلې شوه) سقط جنين(بالربتوب د شڼډولو

پـه دې مفھـوم ) ٢(د پخواني روم سلطه يې منعکسوله، او ) ١: (روم مقدسه امپراتوري په دې معنی  رومي وه چې

امپراتورۍ په غاړه کې ) سيکـولـر(ـنې سـپـيـڅلـې وه چې د پاپ د معـنوي امپـراتـورۍ امـيل يـې د خـپلې خـاوري

  ځوړند کړی و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 پيـړۍ تر پای په اروپا کې مفکرينو په معـقوليت او استدالل ټينګار وکـړ،  په دې ډول چې ١٨ پيـړۍ له پای نه د ١٧د 

َريزن(د اسـتـدالل  طاعت کاوه ا) پاپ(روحانيـونو د روم ) کاتوليک(عـيسوي . لـه الرې انسـان حـقيـقـت ته رسـيـږي) ِ

يعنې کليسا د انسان د فکـر او عـقيدې په مينځ کې . او د وګړي ازادي يې چې له استدالل نه کار واخلي روغه نه ګڼله

په ھرڅه .  د کاتوليک کليسا له خوا د پاپ اطاعت، په واقعيت کې د ملي حاکميت سره ټکر و. پـڼډه کرښه راکښلې وه

پخواني کاتوليکان او نوي :  پيـړۍ کې په دوه څانګو وويشل شو١۶په کې د کليسا د مداخلو له امله عيسويت 

مذھبي بيلتون . په نامه يـا ديـږي) اصالح(» سمون«دغه پيښه په تاريخ کې د مذھبي . اعتراضچيان يعنې پروټيسټانټز

ورو په ورو د اعتدالي . د فکر ازادي وھڅوله او د روم سپيڅلې امپراتوري يې ولړزوله

د سياسيونو په فکر، ھيڅ . ډلګۍ راووتلـه) پوليټـيکلز(» سياسيونو«له مينځه د )پروټيسټانټانو(واعتراضچيانوکاتوليکانوا

ډول عـقيده دومره اھميت نلري چې د پرله پيسې جګړې سبب وګرځي، ھر ډزبند د نوې جګړې خوراک شي، او ھـر 

يده انسان په دولت کې ژوند کوي ، نه په کليسا د سياسيـونوپه عق. د نوي جنګ پلمه شي) ِھيريزي(ارتداد او بدعت 

کې، او له دې امله بايـد يو داسې مـدني نظام رامينځتـه شي چې په مذھـب کې د وګـړي په ازادۍ، د پاچا په اطاعت 

په ځای د سـلطنت ) انارشۍ(کولـو او په سوله ييـز ډول د خپل کار په اجرا کولو باندې والړ وي، يعنې د ګډوډۍ 

   روغه وګڼل شـوهموسسه

شو، د خپل ژوند د ساتنې ) اعتراضچي(چې کاتوليک و، پروټيسټانټ) ١۶١٠تر١۵٨٩(د فرانسې پاچا څلورم ھـينرۍ 

څلورم ھينري چې د دوھم ځل لپاره پروټيسټانټ شوی و، . لپاره بيرته کاتوليک شو، او ورپسې بيرته پروټيسټانټ شو

کمال (د څلورم ھينري په  غوره . يې د سولې او ابادۍ په لوري وخوځولهپه زړه کې د سياسيـونو پلوي و او فرانسه 

. کې ورسـيـږي، يعنې د ښه ژوند خاوند وي» چرګ په کڼډولي«فرانسه کې بايد ھـر فرانسوي ته ) آيـډيـل/مطلوب

ر يې نـوې نظ) َسـورنـټـي(لومړی مفکرو چې د حاکميت ) ١۵٩۶تر١۵٣٠(فـرانسوي سياسي فـيلـسوف ژان بوديـن 

د بوديـن په آنـد، بايـد په ھـره ټـولنه کې يـو داسې کـلک قـدرت شتـه وي چې د نورو ټـولو لپاره قـوانيـن . وړاندې کړ

د ژان بوديـن فکر . وضع کړي، که ممکـنه وي د نورو په تـوافـق، خو که حتمي وي په غـير د ھـغـوی لـه تـوافـق نـه

   خوله ھم ګوړې ګوړې شوې وای، که پرې خبر شوی وایته به د وسپنيز امير عبدالرحمن خان

د روم . د کاتوليکانو په کچه ګڼ شـوي وو) پروټيسټانټز(کې اعتراضچيان١۶٠٠د روم په سپيڅلې امپراتورۍ کې په 

مقدسه امپراتوري چې په لوديز کې د فرانسې له سرحده نيولې او په ختيـز کې د ھنګري او پولڼډ پورې غځيدلې وه، 

) ١: (ديرش کلن جنګ د جرمني په خاوره بليده. له السه وخوړله) ١۶۴٨تر١۶١٨(» ديـرش کلن جنګ«پيـړه د بله څ

دغه جنګ د جرمنيانو داخلي ) ٢. (په سر) کاتوليک، پروټيسټانټز(دغه جنګ د جرمنيانو داخلي جنګ  و د مذھب 

بشپـړول غوښتل، او د جرمني شھزادګانو او د روم سپيڅلي امپراتور د خپل قدرت (جنګ ود قـدرت د محدودولو لپاره 

فرانسې  د ھابسبورګ سره (دغه جنګ بين المللي جنګ و د جرمنيانو په خاوره کې ) ٣). (نوابانو خپله خپلواکي

ډغرې وھلې، ھسپانيې د ډچ سره، ډنمارک او سويډن د سلوانيې په ھغه خوا کې الس په ګريوان وو، او ټولو  بھرنيو 

په دې ډول، ديـرش کلن جنګ د !).   په دننه کې د جرمـن جنګـساالرانو سره  السـونه يـو کړي ووقدرتونو د جرمني

ِاودر، ايلبې، ويزر(جرمني په ټـوټه ټـوټه کيدلو چليده، د جرمني د سيندونو  په خولو کې بھرني قدرتونه پلن شوي وو، ) ُ

دغه سياسي لوبه د .[ وګړي له مينځه تللي وو) ٪٣٣(َاو د جنګ په لمبو کې د جرمني د نفوسو تقريبا يو پر درې 

   ځيـرکيار–!] راھيسې تر دې ګړۍ پورې د افغانستان په خاوره کې چليـږي) ١٣۵٧ ثور ٧ (٢٨ د اپريل له ١٩٧٨

پيـړۍ په پيل کې له اوږدو مذھبي شخړو نه ارمه شوې وه او شخصي جګړې او ) ١٧(فرانسې چې د اوه لسمې 

د روم د مقدسې امپراتورۍ د لړزيدلو سره د .  له واحد او قوي جرمني نه يې ترھه لرلهلښکرې يې شڼډې کړې وې،
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په دغسې وضع کې اروپايي دولتونو ديته اړتيا لرله چې د خپل ارتـداد د . کليسا د عالمګيرتيا نظريه ماته شوه

د دولت * ( »ِريزو د ايتا« د دغه اصل .  مشروعيت او د خپلو اړيکو د تنظيمولو لپاره کوم بل اصل ته مخ راواړوي

په مفکوره کې غلی شوی دی چې د قواو د  اڼـډولتـوب په معـنا دی او د اوسنـۍ زمانـې په سيـاسي ژبـه ) ملي ګټې/ګټې

ِنيشنل سيکيوريټي اينټريسټـز(» د ملي حفاظت ګټې« يا» ملي ګټې« کې  ورته    ويل کيـږي) َ

*  raison d' état:  reason of state, state interests (national interests)   

عـثماني (د فرانسې واکمنانو خپلې سياسي ګټې په دې کې ليدلې چې د پاپ د عالمګيرکاتوليسيزم په ځای د مسلمانانو 

فرانسوي کشيش ريشيليـو چې په فـرانس کې لومړی . او د جرمني د پروټيسټنټانو سره په ډلو کې ودريـږي) ترکانو

 ھغه ډول دولتي نظام چې خپلې ګټې –، په اروپا کې يې د نوي دولتي نظام بنسټ کيښود )١۶۴٢رت١۶٢۴(وزير شو 

 کې د حکومت مشرشو، د ١۶٢۴کله چې کشيش ريشيليو په زييز. يې له بل ھـر ھـدف نه وړانـدې ګـڼـلې) ملي ګټې(

د [**   د مذھبي سمونـونو په ضد په دې پسې اړم شوی و چې) دوھم فـرديناند** د ھـابسبورګ(روم سپيڅلی امپراتور 

  ]١٩١٨تر١٢٧٣ھابسبورګ سلطنت په مرکزي اروپا کې يوه ګڼ ملتي پاچاھي وه، له 

د مذھبي . پـرمخ بوځي او د کليسا عـالم ګـيرتيا ته يـو ځل بـيا الر ھـواره کـړي)  ريفورميشن–کاونټـر ( فعاليت

شوچې په لمبو کې يې د جرمني  پـيل ) ١۶۴٨ تر ١۶١٨(اصالحاتو په ضد عمليې کې په اروپا کې ديرش کلن جنګ

او د خپل دولت ګـټې ) ديارلسم لويي( ريشيليو د خپل کاتوليک پاچا ) غټ مولوي(کاردينال. خاوره او وګړي وسوځيدل

غټ مولوي او لومړی وزير ريشيليو په . يعنې د فـرانسې ګټې  د روم د سپـيڅلـې امپراتورۍ له ګټو نه لوړې ګڼلې

ھغه څوک چې قدرت لري ډير ځلې «کې وايي چې د دولت په چارو کې )پوليټيکل سټيـټمـينټ(ه سياسي سپارښتنـه  خپل

، په دې ډول بايد دولت د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره خپل قـدرت زيات کړي تر څو د نورو سره يې »حق لري

دولتونو ) سياسي(وپا کې چې ھرڅومره د ملي په ار. قـدرت اڼـډول شي او د نورو قـدرتونو خوراک ونه ګرځي

« دوھم فريدريک چې د. بوزغلی کرل کيده، ھغـومره د قدرت د اڼـډولتوب  او د ملي ګټـو د تاميـن مفکوره پخيـدله

 تر ١٧۴٠(پاچا و ) له جرمني تر غـربي روسيې(پرويسن /په نوم ھم شھرت لري او د پـروسـا» ستر فريدريک

شليـزين سيمه په مرکزي اروپا کې پلـنه شوې وه چې اوس په / شلـيزيا(يمه له اتريش نه ونيوله ، د شليـزيـا س)١٧٨۶

ستر ). غـټه کچـه په پولينډ، يـو څوبرخې يې په چيک جمھوريت او جرمني کې د اودر سيند په اوږدو کې غځيدلي دي

دھغه په آند، انګلستان او . ن مطرح کړلفريدريک په خپل سياسي تحليل کې بين المللي اړيکې د سترنج د لوبې په شا

فرانسه د يوبل غليمان دي او له دې امله نوموړی کولی شي چې د خپل ھدف لپاره کله د يوه او کله د بل سره ډله 

په عمل کې ھم پروسا  يو ځل د فرانسې او بل ځل د انګلستان سره ټلوالې جوړې کړې او خپل موجوديت . جوړه کړي

دې ډول دولتونه د خپل ژوند د تامين لپاره ديته اړ وو چې د قواو په اڼـډولتوب کې ځانونه وساتي په . يې خونـدي کړ

 کې چې شوروي اتحاد له مينځه الړ او ١٩٩١په .[او د دې مخه ونيسي چې يو ستر قـدرت په نورو ټـولو واکمن شي

کې واکمنانو په ارت الس د نړۍ په ډيرو امريکا يواځينی زبرځواک پاتي شو، نا اڼـډولي را مينځته شوه او  دامري

په ځای، برتانوي فيلسوف، ) ال آف نيشنز(»د ملتونو قانون«َد سـر ويليم بليکسټـون ]. ساحو کې عمليات کولی شول

َاينټرنيشنـل(»بين المللي«َحقوقپوه او د ټولـنيزو اصالحاتو غـوښتوونکي جيـريمي بـينتـم لومړي ځل د  ټکې » ِ

   کې  په فرانسوي ژبه کې ھم ومنل شو١٨٠١په ). بين المللي حقوق(  کې  خپورشو١٧٨٩راوويست او په 

ورب   این
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