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  ٢٠١۵ اکتوبر ٣١

  

  د يـو ژور بـحـث لپاره: مـلـي ګـټــې

٣  

National Interests: For A Thorough Discussion  

  دولتونه  د انسانانو په تکل جوړشوي دي

له ھمدې امله دولت ھغه موجود . پخپله ھغوی له خپل ځان نه بل لوړ مقام نه دی منلی د دولتونو د تاريخ په اوږدو کې،

په دې ډول د دولت ګټې  په . دی چې خپلې ګټې پخپله تعريفوي، او پخپله ټاکي چې څنګه د خپلو ملي ګټو خاوند شي

. ورته ويل کيـږي) ملي تګالر(» ملي پاليسي«و اوړي، او ھغه طريقه چې څنګه خپلې ملي ګټې خوندي کړي ملي ګټ

دولتونه د قدرت ممثـل دي، توپير نـه لـري چې کپيټليسټي، کمونيسټي، عيسوي، دموکراتيک، سوشل دموکراتيک، 

په دولت کې څوک : م ھم په غټه کچه مبھم دیلـه بدې مرغې له ھمدې امله د ملي ګټو مفھو. يا اسالمي وي...فـاشيستي

که حکومتونه په زور يا په سوله ييز ډول بدليـږي، نو ملي ګټو ته څه پيښيـږي؟ په دولت کې کومه ډله  ملي ګټې ټاکي؟

يا ډلې د دولت دوست او غليم تشخيصوي؟ د ملي ګټو او ملي پاليسۍ په اکله د چا نظر ملي دی او اھميت لري؟ په ملي 

کې ورځنۍ ګټې مھمې دي که د اوږده ډګر ګټې؟ دغه ډول پوښتنو ته  روغ جواب ورکول د دولتونو د مشرانو په ګټو 

او په مناسبه موقع کې د ھغوی په ... پـوھه، صداقـت، تجربه، د چارپوھانو سره په مشوره، د ملي تګالرې په لرلو 

  زړه ورتيا او ابـتـکار پـورې اړه لـري

خپلواکۍ « کې يې د ١٧٧۶چې په ) ١٧۴٣-١٨٢۶(سس ټامس جفرسنؤيالتونو يو مفکر مد امريکې د متحدو ا

و، فرانسويان پـرې ګـران وو او په خپل ھيواد ) ١٨٠١-١٨٠٩(ليکلې وه اود خپل ځوان ھيواد دريم ولسمشر» اعالميه

-١٨٢١(ناپـليـون خو د دې خبر په اوريدلو سـره چې فـرانسـوي واکمـن . کې د قـوي مـرکـزي حکـومت په ضد و

ونيسي، جفرسن ورته په ډاګه کړه  چې امريکه دغه ) نيـواورلينـز( غـواړي د امـريکې د خـاورې يـوه بـرخه )١٧۶٩

َطبعا او معموال غليمي«ډول اقدام  جفرسن سم د السه د خپل مرکزي  حکومت قـدرت ارت کړ او نه يواځې  . ګڼي» َ

نھه کالونه وروسته، د فرانسې ملي ګټـو ناپليون ديته وھڅاوه . سيمه يې  راونيولهبلکې د لوئيزيانا ټوله » نيواورلينـز«

-١٩٨١(د امريکې ولسمشر جيمي کارتر . واوښت) فاجعه(َخو بريد يې په غټه بخوله . چې په روسيه بريد وکړي

د امريکې ملي ) د ستراتجيک وسلو د محدودولو خبرې(تړون کې» ٢َسلټ «د پخواني شوروي اتحاد سره په ) ١٩٧٧
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د پاکستان د نظارت الندې : بل شان فکر لرلو) ١٩٨١-١٩٨٩(خو ورپسې ولسمشر رانالډ ريګن. ګټې خوندي کړې وې

کې د حيـرتان ١٩٨٩د زبرځواک شوروي اتحاد  پوځ په . يې د افغان مجاھدينو سره مالي او عسکري مرستې وکړې

 ملت ته نخو پخپله افغا. يعنې د برلين ديوال رانسکور شو» اليـنډيورنـد «ُله پـل نه سرڅوړی وويستل شو او د المان 

 کې ١٩٩١َد دغه عملياتو په پايله کې، شوروي اتحاد رسما په ! پکې ال تر اوسه په غير له جنګ نه بل څه ونه رسيدل

ټې د اسرائـيلو سـره پـه رابـطه کې د مصر ملي ګ) ١٩٨١تر١٩٧٠(د مصر ولسمشر انور سادات . رانسکور شو

  .خو ځينې مصريانـو چې نـوموړی يـې وواژه، د دغـې مـفکـورې سـره ټکـر الره. ليـدلې

لومړی ځل جمھوريت راغی، خو امريکې د نوي رژيم سره کومه ځانګړې ) لمريز١٣۵٢(١٩٧٣په افغانستان کې  په 

 جمھوري نظام په ضد وو، او پاکستان او ايران دواړه د امريکې ملګري وو، په افغانستان کې د. عالقه څرګنده نکړه

مھال شـوروي اتحـاد د ايـران او  ھـم.  په دې لټه کې وو چې د کودتا له الرې نوی جمھوري نظام رانسکور کړي

د خان د اقـتـصادي او تخـنيکي اړيکـو له را منځته کولو نه انـديـښنه لرله ځکه وّخليج  د ھـيوادونو سره د محمـد  داو

 په اپـريل کې ١٩٧٧د د شـوروي په بلنه د وّمحمد داو. مريکې په عسکري ټـلواله کې والړ ووچې دغه ھيوادونه د ا

د ته وويل وّشوروي واکمن ليئونيد بـريـژنف د سفر په دوھمه ورځ ولسمشمرمحمد داو). ١٢-١۵( مسکـو ته سفروکړ

و لګيا دي او ھلته د امپـرياليزم لپاره په چې د افغانستان په شمال کې د ناټـو د پکـټ د ھيوادونـو چارپـوھـان په پـروژ

څه چې د : دخان داسې ځواب ورکړوّولسمشرمحمد داو. جاسوسۍ اخته دي، نو بايـد چې له دغـو سيمو نه وويستـل شـي

د افغانانو له نظره دغه وينا د افغانسـتان په داخلي . شـوروي مشر وويل، ھيڅکـله د افغانـانـو لپاره د منـلو وړ نه ده

موږ « :دخان وينا يې په ياد دهوّډاکتر محمد حسن شرق وايي چې بريژنف ته د داو. ارو کې څـرګنده الس وھـنه دهچ

دا چې بھرني چارپوھان په څه ډول او چيرې په . وکړئ] ډيکته[به ھيڅکله تاسې ته اجازه در نکړو چې په موږ امر

َکار واچوو، انحصارا او کامال د افغانستان د دولت حق د که الزمـه وي افغانسـتان به فـقـيـر پاتـي شي، خو په خـپل . یَ

سيس و تخريب اولين جمھوری أّـ دوکتور محمدحسن شرق، ت».عـمل او پـريکړه کې به خپله خپلواکي وساتي

  ٢٣٣ ،مخ ٢٠١٠ جوالی ٢۶=  ھجري لمريز١٣٨٩ سرطان ٢۶: چاپ سوم، کليفورنيا. افغانستان

ډاکتر عزيز  د. له ډاکتري د جنګ په مطالعاتو کې، لـه کينګ کالج لندن نه السته راوړې ده پاناګيوتيس ديميتراکيس خپ

په :  کې خپورشوی و٢٠١٣دا لڼډه او اغيزمنه ليکنه د يوناني تاريخپوه ډاکتر ديميتراکيس په کتاب را څرخي چې په 

ړه جنګ  د کړکيچ يوه خورا وينې راوالړه شوې جګړه، د سا) ١٩٧٩دسمبر (افغانستان باندې له شـوروي يرغل نه 

 کې د شوروي اتحاد له منځه تللو نه ١٩٩١ کې د برلين د ديوال له رانسکوريدلو او په ١٩٨٩په . تويوونکې بيلګه وه

د ديمتراکيس په . وروسته، پخوا پټ ساتل شوي استخباراتي شواھد ورو په ورو د څيـړونکو د قلم نوکې ته راورسيدل

سره د . أې. آې.  برتانيې او شوروي اتحاد پټ تعـلقات او عمليات  را په ډاګه شول او  د سيکتاب کې  د امريکې،

ولسي چين چې د .  ولسي چين د وسلو خرڅولو او د افغانستان د مجاھدينو د وسله وال کولو معاملې راو سپـړل شوې

  د ولسي چين په لويديز کې ميشت د :شوري اتحاد سره يې ټکر الره، د افغانستان د مجاھدينو په مالتړ کې ودريد

  مسلمانان به يې د واخان د کوتل له الرې افغانستان ته ليـږل» يـوغـور«

Panagiotis Dimitrakis, The Secret War in Afghanistan: The Soviet Unon, China and 

Anglo-American Intelligence in the Afghan War. I.B. Tauris, 2013 
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په . تونو ملي ګټې نه يواځې د  خپلوھيوادونو په دننه کې وي، بلکې په نورو ھيوادونوکې ھم تعـقيـبيـږيد غټو قـدر

). ١٩۵٣-١٩۶۴( کې د  شوروي اتحاد مشر جوزيف سټالين ھلته مړ شو او ځای يې نکيتا خروسچف ونيو ١٩۵٣

نګري ولس دشوروي نظام په ضد پاڅون کې د ھ١٩۵۶پـه .  نوموړي د سټالـين په اندازه له زورزياتـي نه ډډه وکړه

او نورو ليديزوالو د ھنګري د ولس پاڅون ) ١٩۶١ تر١٩۵٣(د ھغه مھال د امريکې ولسمشر جنرال آيـزينھاور. وکړ

خو آيزنھاور پوھيده چې ھـلته د شوروي اتحاد د  قدرت په مقابل کې نشي بريالی . په  اخالقي لحاظ مشروع وګاڼه

 ١۴۵( مـيله ٩٠ کې شوروي اتحاد په کيوبا کې چې نږدې ١٩۶٢په .   مداخله بې ګټې وګڼلهکيدلی اوله دې امله يې

دې کار نړۍ له  سـړې جګړې . خپل توغندي ځای په ځای کـړي وو د امريکې له  سياسي پولې نه لرې ده،) کيلومتره

تر نومبر ١٩۶١نوري ج(نيډی ان کد امريکې ولسمشر ج. نه تودې جګړې او د اټومې جګړې غاړې ته نږدې کړه

، د شوروي اتحاد مشر ٢٨ د اکتوبر  په ١٩۶٢خو د . د جنګي بيـړيو له الرې د کوبا د محاصرې امر ورکړ) ١٩۶٣

لمقابل امريکې ھم په پټ ډوول ژمنه وکړه چې انکيتا خروسچف له کيوبا نه د اتومي توغنديو د ويستلو امر ورکړ او ب

په دې ډول دغه خطرناک . ه له ترکيې نه وباسي او په کيوبا به يرغل ونکړياټومي توغندي ب) متوسط(خپل مينځکوره

دواړو خواو دغه بحران د خپلو ملي ګټو لپاره رامنځته کړی و او پای ته يې .  ورځو کې  پای ته ورسيد١٣بحران په 

  ولولۍ. ورساوه

Graham T. Allison and Philip Zelikow,  Essence of Decision: Explaining Cuban 

Missile Crisis. New York: Longman, 1999; Michael Dobbs, One Minute to Midnight: 

Kennedy, Khrushchev, and Castro on the Brink of Nuclear War. Vintage; Reprint 

edition: June 20009; Aleksandr Fursenko and Timothy Naftali, One Hell of a Gamble: 

Khrushchev, Castro, and Kennedy, 1958-1964 The Secret History of the Cuban 

Missile Crisis. W.W. Norton and Company (Paperback: August 1998) 

 په اګست کې د ٢٠١۵د .  د فورسينکو او نافـتالي په کتاب کې د شوروي اتحاد د ارشيفـونو مواد کارول شوي دي

  امريکې او کيوبا اړيکې  مخ په عادي کيدلو شوې

کلڼـډ جـزيـروباندې د برتانيې او ارجنټايـن حقوقي تاوتريخوالی راوالړ شواو د ارجنټاين له خوا الَ کې په فـ١٩٨٢ په 

) کيلو ميتر مـربع١٢٠٠٠( ميل مربع  ٢٧٠٠ارتوالی يې . کلنډ له ګڼ شمير جزيرو نه جوړ شوی دیالف. يول شوېون

کلنډ په اړه الد ف. انګريزي ژبه پکې مروجه وه. تنه و) ٢٩٣٢( کې  نږدې درې زره ٢٠١٢دی او نفـوس يې په 

 اټکل ١٨٠٠نفـوس )١٩٨٢( کړکيچ په مھال يې د دغه. بحران د برتانيې او ارجنټاين ھيوادونو له خوا رامنځته شو

لکـلـنـډ جزيرو باندې د ارجـنټاين بـريد، د خپل اعتبار او ملي ګټـو اَبرتانيې په فـ. پسونه يې لـرل٧۵٠٠٠٠شوی و، او 

 .(بيـړيـو رمه يې د ارجنټاين په ضد  ورخوشې کړه او مقابل اړخ ته يې ماتې ورکړه) ۶٠(د شپيته . سپکـاوی و ګاڼـه

لکليڼډ د جزيرو کړکيچ ماته د  برتانې له خوا په اد ف. په دسمبر کې امريکې ته کډوال شوی وم١٩٨٠زه ځيرکيار د 

 کې د ١٩٨٢لکلنډ د جزيرو د کړکيچ په اړه په اد ف).  ورتپل شوې  ډيورنډ تړون را په زړه کړن کې په افغانستا١٨٩٣

 په قانون لحاظ. و کې د برتانيې په پرله پسې تسلط کې پرتې وې کالون١۴٩لنددن ادعا دا وه چې دغه جزيرې په تيرو 

 وړاندې د اوږدې مودې  ١٨٣٣لکـليڼـډ جزيرې  له اخو که تاريخ ته کتنه  وشي، نو بيا خو د فـ. ا يوه اغيـزمنه ادعا وهد

يوروګوای او د په ولکه کې وې چې وروسته د ارجنټااين، پراګوای، » ريو ديالپالته د متحدو واليتونو«لپاره د 

لکلنډ د  جزيرو اوسيدونکې يې برتانوي ا کې برتانيې يو قانون راوويست چې د فـ١٩٨٣په . بـوليـويا يوه برخه شوې

 ولولۍ. اعـالن کـړل او په دې ډول يې خپل قـدرت او اعـتبار نـړۍ ته وښود) اتباع(ھيواد واالن 
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Julius Goebel, The  Struggle for the Falkland Islands: A Study in Legal and 

Diplomatic History. Yale University Press, 1982; Max Hastings and Simon Jenkins, 

The  Battle  of  Falklands. W.W.  Norton & Company  1984. 

او د سياسي ) د جغرافيې او سيا ست اړيکمنتيا(راتلونکي شل کالونه به په ښايسته ښه کچه وښۍ چې جيوپاليټيکس 

او د نړيوال ) د  جغرافيې او اقتصاد اړيکمنتيا( ايکـناميکـس - ګڼيدل په څومره اندازه د جيو)  سټيټس-نيشن(ملتونو 

د بيلګې په ډول  شوروي . په نسبي ډول دولتونه بدليـږي، يعنې تلپاتي نه دي. کيدلو د عمليې سره تطابق کولی شي

د افغانستان / د خلکو دموکرتيک جمھوريت/ جمھوري دولت/ شاھي دولتشوروي روسيه، په افغانستان کې /اتحاد

په شلمه پيړۍ کې د خپلواکو دولتونو . اسالمي امارت، او د امريکې له يـرغل راھيسې د افغانستان اسالمي جمھوريت

.  لې ھنګري، او عثماني امپراتوريو کډې ور وتړ-لومړۍ نړيوالې جګړې د تزاري روسيې، اتريش. شمير ګڼ شو

.  خپلواک دولتونه لرل۶۴ کې ١٩۴۵نړۍ په . دوھمې نړايووالې جګړې د لويديزې اروپا د امپراتوريو زور اوبه کړ

 کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې  ١٩٩١په .  ته جګ شو١۶۵ کې دغه شمير ١٩٨٠ کالونه وروسته په ٣۵

 دولتونه د ملګرو ١٩۵ کې ٢٠١١په جوالی .  ته جګ شو١٨۵ کې  يې شمير ١٩٩٧په  . دولتونو غړيتوب الره١۶۶

) ۵٠٠( کې په نړۍ کې نـږدې پينځه سـوه٢٠٢۵د ملګرو ملتون د اټکل له مخې  به په . ملتونو د سازمان غړي وو

  ولولۍ . خپلـواک دولتونه موجود وي

Charles K. Kigley Jr. Eugene R. Wittkopf, World Politics. 7th ed. St. Martin’s/Wor, 

1999. p. 373  

، د بودجې په مذاکرو کې د ملي )لکه په اروپـايي  اتحـاد کې(َ دولتونه که رسما په اتحاد کې را غـوڼـډ شوي ھم وي

  ولولۍ. ګټو پام ساتي

Mojmir Mrak and Vasja Rant, Financial Perspective 2007-2013: Domination of  

National Interests[9 September 2015]. 

خو په واقيعيت کې انسانان لوبغاړي دي ځکه چې د دولتونو پريکړې . ن المللي سياست کې دولتونه لوبغاړي ديپه بي

وګړي د ملي ګټو مفھوم تشخيصوي او تعريفوي، نه . تنظيموي او په بين المللي چاپيلایر کې عمل او عکس العمل ښئ

پکې ) حکومت(ته ورته دی چې الس ) ت کشېدس(په  ساده وينا، دولت يوې  السپيلې ). دولت(مجرد  موجود 

په اوسنۍ مخ په غټيدونکې  نوې نړۍ کې د بين الدول معاملو تنوع، پيچلتيا او حجم حکومتونه دٻته اړ کوي . خوځيـږي

بھرنی سياست يوه ستراتيجي ده، يعنې د حکومت د پريکړه کوونکو د . چې له ټکنالوجۍ او چارپوھانو نه کار واخلي

د ) ملي ګټو(ن شوی کورس دی چې د نورو ھيوادونو يا بين المللي موسسو په چاپـيلایر کې يې د خپلو ګټو عملياتو پال

لري چې خپلې پالن شوې موخې ) ظرفيت(َعموما غټ يا قـوي ھيوادونه د دې غـټه تومـنه.  خوندي کولو لپاره کاروي

  ته ورسيـږي)ھدف (

لي ګټو راڅرخوي او د نړۍ والو د اخالقي ضوابطو خيال پکې نه که يو دولت خپل بھرنی سياست يواځې په خپلو م

) کمال مطلوب(دغه ډول واقعي سياست د غوره . سياست ويل کيـږي» واقعي«ساتي، په سياسي ادبياتو کې ورته 

د ھيوادونو ملي ګټې په انتزاعي يا ارماني موخو راچاپيره وي لکه د ځان . بھرني سياست سره په ټکر کې وي

امنيت، ملي مفکـوره، د قـدرت تعـقـيب، خپلواکي، د خاورې بشپـړتيا، عسکري امنيت، اقتصادي سھولت، او /ساتنه

په شکل ) َپلورل(دا چې يو ھيواد ځانګړې ملي ګټه نلري، دغه تفکر يا مفھوم د زيات دقت له امله د جمعې . اعتبار

کله چې د .  کې دی چې خپلې ملي ګټې غـښتلې کـړيپه دولتي نظام کې ھـر دولـت په دې ھـڅه! ملي ګـټې: مناسب دی
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خو که ملـي ګټې يـې د يـو بل  سره په ټکـر کې وي، سيالي، . دولـتونـو ملي ګـټې ھـمغـږې وي، مـوافـقې ته رسيـږي

ملګري ملتونه ، بين المللي سره . ويـره او کړکيـچ رامنځته کيـږي چې پـه خـپل وارسـره جګــړې تـه بـبوزی وھـي

ياشت، د ژنيـو تړونونه، او نړۍ وال بانک ھغه موسسې دي چې يو ډول بين الملليت او بشر دوستي  پکې غلي شوي م

  راھـيسې) ١٩۴۵( په ځانګـړي ډول د دوھـمې نـړۍ والې جګړې لـه پـای -دي

ان نه بل لوړ مقام د خپلې رامنځته کيدنې د تاريخ په اوږدو کې دولتونو ټـول ټال له خپل ځ. دولتونه د زور لوښي دي

ملي (له دې امله دولت ھغه موجود دی چې خپلې ګټې پخپله تعـريفوي او پخپـله ټـاکي چې څنګـه  د دغـو . نه دی منلی

په دې ډول، د دولت ګټې ملي ګټې کيـږي، او ھغه الر يا طريقه چې يو دولت څنګه خپلې ملي ګټې . خاونـد شي) ګټو

دولتونه د قـدرت ممـثل دي، تـوپـيـر نـلـري چې . ورته ويل کـيـږي) ګـالرهملي تـ(» ملي پاليسي«خوندي کړي 

يا )...ټولنپال ولسواک(، عيسوي، دموکراتيک، سوشل دموکراتيک )اشتراکي(، کمونيسټي )پـانګه وال(کپـيټليسټي

 څوک ملي ګټې په دولت کې: له بدې مرغې له ھمدې امله د ملي ګټـو مفھوم ھم په غټه کچه مبھم دی. اسـالمي وي

ټاکي؟ که حکومتونه په زور يا په سوله ييز ډول بدليـږي، نو ملي ګټو ته څه پيـښيـږي؟ په دولت کې ګومه ډله يا ډلې د 

په اړه د چا نظـر ملي دی اواھـميت لـري؟ په ) تګ الرې(دولت دوست يا غليم تشخيصوي؟ د ملي ګټـو او ملي پـاليسۍ 

دي که د اوږده  ډګـر ګټې؟ ھـوښيار واکمنان سر بيره په خپلو رسمي چارپوھانو، له  ملي ګـټو کې ورځنـۍ ګـټې مھمې 

 کې د ريچـارډ نيکـسن ١٩۶٩په ( د امريکې د متحدو ايـالتونو واکمنان . غير رسمي چارپـوھانو نه ھم مشوره غواړي

َي الفـريـد کيسينجـر او پـولـنډي  امريکايي ھينر- ، ډيـر ځلې له جرمن)د ولسمشرۍ  له پـيل راھـيسې تـر اوسه پـورې

 امريکايي ليکوال او نـقاد کريستـوفـر –برتانوي .  امريکايي  زبيګنيو کازيمير بريـژينسکي نه  ھم نـظـر غـواړي–

 کې په خپل کتاب کې ھينري کيسنجـر  په ويټنام، بنګـالديش، ختيز تيمور، چيلې ٢٠٠١په  ) ١٩۴٩-٢٠١١(ھيتچـينس 

  نګ په جنايتونو متھم کړی دی، ولولۍاو قبريس کې د ج

Christopher Hitchens, The Trial of Henry Kissinger (2001). Paperback: Twelve; 

reprint edition: April 2012 

له الرې  د کمونيسټي  چيـن سره تماس نيولی ) اوسني پاکستان(کيسينجر په پټ ډول د ھغه مھال د لويديز پاکستان 

د مالقات زمينه برابره )  ١٩٧۴تر ١٩۶٩(ته يې  د امريکې د ھغه مھال د ولسمشر ريچاډ نيکسن او ھل) ١٩٧١(و

   کې ولسي چين ته سفر وکړ او د ماوتسيتونګ سره يې ھم وليدل١٩٧٢نيکسن په . کړه
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