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  لومړۍ نړيواله جګړه
  )د انساني تاريخ د لومړۍ وحشي جګړې له عبرته ډک تاريخ(

٢  

  

  خهلومړۍ بر

  د لومړۍ نړيوالې جګړې څخه مخکې د ښکٻلو ھٻوادونو حاالت

  د متحدو ھٻوادونو حاالت

  انګلستان

د شلمې پيړۍ په پٻل کې انګلستان د نړۍ په نقشه کې تر ټولو د ستر واکمن په توګه پيژندل کيده، دغه انګليسي واکمني 

کې اوسيدل، د دغې سترې واکمنۍ په  ميليونه خلک په ۴١٠ متره مربع مساحت لرونکې وه، چې ١١۴٠٠٠٠٠د 

جوړولو کې يوه نيمه پيړۍ کوښښ شوی وه، سره له دې، چې انګلستان د فرانسې او ځينو نورو اروپايي ھيوادونو سره 

  .جګړې ھم کړې وې؛ خو د نولسمې پيړۍ د دويمې لسيزې پورې انګلستان خپل لوړوالی ساتلی وه

و بحري فوځ ھند، افريقا، استراليا، نوی زيالند، کاناډا او ھانګ کانګ  پورې انګليسي ځمکني ا١٩٠٠ څخه د ١٧۵٠د 

په مستقيم ډول د خپل واک الندې راوستي وه، ددغې سترې واکمنۍ ټول وسائل د انګلستان د حکومت د الس الندې 

  *.ه رسيدلی وهوه، انګلستان د خپلې ښې پاليسۍ او په ھره برخه کې د مثبتو قدمونو د پورته کولو په وجه دې ځای ت

د انګلستان بحري فوځ د دوه لويو بحري کښتيو لرونکی وه، دغو دوه کښتيو به په مسلسل ډول فوځونه او شيان د يو 

ځای نه بل ځای ته انتقالول، سربيره پر دې به يې بحري الرې ھم په واک کې ساتلې وې، په دې ډول په ټوله بحري 

ګلستان دغه سوداګريز کنترول ته اړتيا ھم لرله؛ ځکه چې سوداګري يې د سوداګرۍ باندې يې ھم کنترول درلوده، ان

  .براعظمونو تر منځ وه، ددغه کنترول د جاري ساتلو لپاره ھر کال نوې کښتۍ په بحري فوځ کې داخليدلې

نو د انګليسي سفارتونو کې ډٻر زيات تکړه او پوه خلک موجود وه، انګلستان د نويو رامنځته شويو اروپايي ھيوادو

سفارتونو سره ښه ھمکاري درلوده، ھمدا وجه وه، چې انګلستان د زياتره اروپايي ھيوادونو تر منځ جنجالي ھيواد نه 

بلل کيده، ھغه ھيوادونه چې د انګلستان نه يې شکايت درلوده، انګلستان به ھغه په فوځي، سياسي او اقتصادي ډول تر 

  .به سخت قدم نه پورته کاوهګواښ الندې نيول؛ ځکه نو مخالفو ھيوادونو 
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د انګلستان قوي اقتصادي حالت د ټولې نړۍ د توجه مرکز ګرځيدلی وه، انګلستان د ټولې نړۍ لپاره په سوداګرۍ، 

بيمې او بانکي سيستم کې يو د باور وړ ھيواد ګرځيدلی وه، په نړيواله سوداګرۍ کې يې د امتياز وجه، په ھيواد کې 

 . نړۍ کې د بحري اډو موجوديت، د فوالدو جوړول او صنعت وهاقتصادي اصالحات، په ټوله

  

  سياسی او تولنيز حاالت

ز کال کې د انګلستان پاچا پنځم جورج وه، په دې وخت اته ميليونه نارينه وو د رايه ورکولو حق درلود، دغه ١٩١۴په 

  . ددې مجلس غړي اشراف وهخلک به د ښکتني مجلس لخوا ټاکل کيدل، پورتني مجلس د نګرانۍ دنده درلوده، چې

ز کال څخه ليبرال ګوند واک په الس کې درلود، د ١٩٠۶په انګلستان کې دغه وخت شاھي نظام موجود وه، د 

ډيوډ وه د خزانې وزير سر ايډورډ ګری  وه، خارجه سکرتر يې ھربرټ ايسکويې ) لومړی وزير(حکومت مشري 

ګوند واک په ) معتدل(ګوند او کنزرويټو ) مزدور(ګوند ليبرپه ښکتني مجلس کې د حکومت مخالف .  وهالئد جورج

ملي مسئلې به .  کولهاينډريو بونر او د معتدل ګوند مشري رمسي ميکډونالډالس کې درلود، چې د ليبر ګوند مشري 

  .په ښکتني مجلس کې تر بحث الندې نيول کيدې، وروسته به پورتني مجلس او په پای کې به پاچا ته وړاندې کيدې

زاد او اسوده ژوند تيروه، سپين پوستو نسلي امتياز درلود، د نړۍ په زياتره ھيوادونو آد انګلستان ښاري اوسيدونکو 

باندې ولکې د انګلستان د خلکو احساسات لوړ کړي وه، عامو انګليسانو ددې زغم نه درلود، چې انګلستان دې د خپل 

  .ادونو اقتصادي او سياسي برتري ھم نه خوښولهلومړي مقام څخه ولويږي، ھغوی د نورو اروپايي ھيو

انګليسي ټولنه پرمختللې، فعاله او متحرکه وه او ھم يې د وطن پالنې جذبه ډٻره قوي وه، په انګلستان کې په ځمکني او 

بحري فوځ کې داخليدل، دولتي دندې اجراء کول، سرمايه ګذاري کول، سوداګري، بيمه، فوالد جوړول، صنعت او 

  .مھم کارونه وهکسبونه 

  

  اقتصادي حاالت

د نولسمې پيړۍ په اخري څلورمه کې د اروپا او په ځانګړي ډول د انګلستان اقتصادي حالت ډٻر ښه وه، صنعتي 

 ز کال کې د فوالدو د جوړولو ١٨٧٩انقالب د اروپا خلک د سائنس او ټکنالوجۍ په لور روان کړل، يوه بيلګه يې په 

 فابريکې جوړې شوې، د مخابراتو د پرمختګ په پايله کې ټيلي ٨۵نځو کلونو کې د فوالدو تجربه وه، چې وروسته په پ

ګرام رامنځته شو، چې د مياشتو پيغام به يې په څو دقيقو کې خپل ځای ته رسوه، د براعظمونو تر منځ سفر به اوس 

  .په ډٻر لږ وخت کې سرته رسيده، په مصنوعاتو کې  ھره ورځ ښه والی راته

ستان سوداګري په ټوله نړۍ کې موجوده وه، انګلستان په ھر ځای کې د يوه سوداګر، صنعتي او بانکي ھيواد په د انګل

 سلنه خلک په ښارونو کې اوسيدل، چې ھر ډول اسانتياوې يې ٣۴.۶ز کې د انګلستان ١٩١٣توګه پيژندل کيده، په 

نه برخمن وه، انګلستان د لومړۍ نړيوالې جګړې درلودې، نور خلک يې د نړۍ د متوسطو خلکو په شان د اسانتياوو 

 ميليونه ميټرک ټن انرژۍ لرونکی وه، چې قوله، اوبه، تيل، طبيعي ګيس، بريښنا او ١٩۵کې د ) ١٩١٣(څخه مخکې 

  .نور په کې شامل وه، چې ټوله انرژي يې د امريکا د متحده اياالتو څخه زياته وه

 ميليونو ته ٧.٧ت ارزښت درلود، د فوالدو جوړولو د صنعت اندازه د فوالدو صنعت د فوځ په قوي کولو کې زيا

 سلنه ١٣.۶رسيدلې وه، بلخوا صنعتي کيدل د اقتصادي پرمختګ لپاره ډٻر اړين وه، انګلستان د نړۍ د صنعتي توليد 

  .جوړوله



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ډالره حساب شوی ٢۴۴ بليونه ډالره او د يوه کس امدن ١١د لومړۍ نړيوالې جګړې په پٻل کې د انګلستان ملي امدن 

 ميليونه ټنه وه، دغې اندازې د امريکا د متحده اياالتو نه وروسته ٢٩٢توليد ) ډبرو سکرو(وه، په انګلستان کې د قولې 

  .دويم مقام درلوده

  

  جغرافيايي او فوځي حاالت

 لري، څلور خوا د انګلستان جزيرې د اروپا د لويي وچې په شمال لويديځ کې پرتې دي، چې ډٻر قوي دفاعي اھميت

ز کې د انګلستان جنوب ختيځ خوا ته نږدې ھيواد بيلجيم وه، ختيځ خوا ته يې ھالينډ او ١٩١۴يې بحر موجود دی، په 

جنوب خوا ته يې نږدې ھيواد فرانسه پرته وه، په دې ډول انګلستان د يوه ھيواد څخه ھم د ځمکنۍ حملې خطر نه 

  .انګلستان قوي بحري فوځ تيار کړی وهدرلود؛ خو د بحري حملې د ودرولو لپاره 

 يې په انګلستان کې موجود ١٢٠٠٠٠ وه، چې ٢۴٧۴٣٢ ز کال کې د انګلستان د ځمکني فوځ شمٻره ١٩١۴په اګست 

وه، نور پاتې فوځ يې په نويو نيول شويو ځمکو کې د استراليا، نوی زيالند او کاناډا نه پرته ځای پر ځای کړی وه، د 

 وه، چې د نويو نيول شويو ځمکو د فوځ سره يې د فوځ ټول تعداد ۵٣٢٠٠٠ ټوله شمٻره يې ځمکني او بحري فوځ

  . وه٩٧۵٠٠٠

 ,BE2, Farman MF-7, Avro504 الوتکې درلودې، چې ١١٠ ز کال کې د انګلستان ھوايي فوځ ١٩١۴په 

Vickers FB7, Bristol Scout, F.E.2ايي کښتۍ ھم  ډوله الوتکې په کې داخلې وې، ھوايي فوځ شپږ ھو

  .درلودې

  نويو جنګي بحري کښتيو لرونکی وه، ١٨د انګلستان ستر شاھي بحري فوځ، چې د ملي دفاع اصلي ساتندوی وه، د 

  . کروزرو لرونکی وه١۵٠ ډيسټرائزرز او د ٢٠٠ سکاوټ کروزرز، ٢٠ چټکې بحري بيړۍ،  ١٠ جنګي بيړۍ، ٢٩

رافيايي او فوځي برتري درلوده، انګليسي فوځ د نويو نيول شويو په دې ډول انګلستان په نورو ھيوادونو باندې جغ

ځمکو ساتنه کوله، سربيره پر دې يې نوې سيمې ھم فتح او کنترولولې، بحري فوځ يې د ھيواد د څلورو خواوو څخه 

ساتنه کوالی شوه، ھوايي فوځ يې کوالی شول، چې خپلو فوځيانو سره په ھر مشکل وخت کې مرسته وکړي او د 

  .ښمن پر فوځ باندې حمله وکړيد

  

  فرانسه

 ز کې د پروس د شکست نه وروسته رامنځته شو، بسمارک چې د متحد ١٨٧١د فرانسې دريم جمھوريت په کال 

مشر وه، د فرانسې څخه يې زياتې سيمې په ځانګړي ډول د الزاس او لورن واليتونه نيولي ) پروس او جرمني(جرمني 

نسه په اروپايي ھيوادونو کې په سفارتي، سياسي او فوځي لحاظ يوازې وه، يو خوا يې د  ز لسيزه کې فرا١٨٨٠وه، په 

انګلستان سره د نويو ځمکو د السته راوړلو په سر حاالت ښه نه وه، بل خوا يې د ايټاليي په شان د ستر ھيواد سره 

ې ته چمتو وه او ھم يې د اړيکې خرابې وې، جرمني چې د فرانسې ستر دښمن وه، د فرانسې پر ضد ھر وخت جګړ

  .فرانسې د بل مخالف ھيواد سره ھمکارۍ ته زړه ښه کوه

 ز کال کې درې ګوني اتحاد فرانسې ته ستر ګواښ رامنځته کړ، د فرانسې مشران په اروپا کې د جرمني د ١٨٨١په 

لې سترې مسئلې سره اغٻز نه په ويره کې وه او جرمني يې په دې کار نه خوښيده، په دې وخت کې فرانسه د يوې ب

 ز کال کې انګلستان په مصر باندې ١٨٨٢مخ شوه، ھغه په بحر کې په نويو ځمکو باندې د واک ټينګولو مسئله وه، په 

حمله وکړه، په ځواب کې فرانسې راتلونکي کلونو کې خپله ټوله توجه د خپل بحري فوځ پياوړي کولو ته واړوله، په 
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نسې تر منځ په افريقا کې جګړې ھم رامنځته شوې او فرانسه او انګلستان د يو بل ھمدې لسيزه کې د انګلستان او فرا

  .سخت مخالفين وګرځيدل

د نولسمې زيږدي پيړۍ په وروستۍ لسيزه کې فرانسې خپله ټوله توجه د نويو ځمکو نيولو ته اړولې وه، چې ددې 

 د فرانسوي پاليسي جوړوونکو په نظر د موخې د ترالسه کولو په الر کې يې ستر خنډ انګلستان وه، په دې ډول

فرانسې ستر دښمن انګلستان وه، ھمدغه وجه وه، چې د انګلستان نه وروسته فرانسه دويم اروپايي ھيواد وه، چې 

زياتې مستعمرې يې درلودې، فرانسې په دې سيمو کې فوځي اډې جوړې کړې وې او يو ستر فوځ يې چمتو کړی وه، 

جرمني د نړۍ په بحري قوتونو کې د شپږم نمبر نه دويم نمبر ته راغی؛ نو فرانسې خپله ددې پيړۍ په وروستيو کې 

  .زياته توجه خپلې ملي دفاع ته واړوله، ځکه چې د جرمني نه يې د خطر احساس کاوه

رات ي ز کال څخه وروسته د فرانسې په حاالتو زيات تغي١٩٠٠ ز کال کې فرانسې ستونزې درلودې او د ١٨٨٠په 

ته شوي وه، د شلمې پيړۍ په لومړۍ لسيزه کې فرانسې د جرمني او درې ګوني اتحاد څخه ويره درلوده؛ نو رامنځ

  .انګلستان او روسيي ته يې د ھمکارۍ الس ور اوږد کړ، انګلستان او روسيي ھم د جرمني نه د خطر احساس کاوه

ر خوړ، په دې ډول د نويو رامنځته يابينې تغيد فرانسې داخلي حاالت ھم په پوره ډول سم نه وه، په لږ وخت کې به ک

ر درلود، د مخکيني حکومت پاليسي به د نوي حکومت يشويو حکومتونو غوښتنو او پاليسۍ به د پخوانيو ھغو سره تغي

د پاليسۍ سره په ټکر کې وه او يوه نوې پاليسي به يې جوړوله، د فوځي مشرانو تر منځ اختالفات موجود وه، فوځ به 

ت کې مداخله کوله، فرانسوي حکومت به په خپل بحري فوځ باندې زيات مصرف کاوه؛ خو يوې بشپړې په سياس

  .تګالرې موجوديت نه درلود

فرانسه يو زراعتي ھيواد وه او خپلې اړتياوې يې په خپله پوره کولې، صنعتي انقالب په فرانسې باندې چندان اغٻز نه 

نورو ګاونډيو ھيوادونو نه وروسته پاتې وه، په ګرځنده سرمايه دارۍ وه کړی، په صنعت او کسبونو کې فرانسه د 

باندې يې اقتصاد والړ وه، اقتصادي حالت يې ورځ په ورځ خرابيده؛ خو بيا ھم د اروپا په دننه او بھر کې فرانسه د 

عت او د ډبرو د ي صنئ فرانسه کې د فوالدو صنعت، کيمياانګلستان نه وروسته دويم سوداګريز ھيواد ګڼل کيده، په

سکرو استخراج او توليد ډٻر کم او ناقص وه، ددې څخه تيارو شويو شيانو به په نړيوال بازار کې کوم خاص ارزښت 

  .نه درلود؛ ځکه نو د خپلو شيانو د پلورلو لپاره يې ځايي بازارونو ته رجوع کوله

چې اړين وه، په مقابل کې يې د جرمني ز کال پورې يې نفوس دومره نه وه ډٻر شوی، څومره ١٩١۴ څخه د ١٨٩٠د 

 سلنه ٨٠ ميليونه زيات شوی وه، اخوا د فرانسې نفوس يو ميليون تنه زيات شوی وه، فرانسې د خپل نفوس ٨نفوس 

  .قوي ځوانان په زور سره په فوځ کې نيولي وه او يو قوي فوځ يې چمتو کړی وه

  

  سياسي او ټولنيز حاالت

کې پارلماني نظام وه، د سنا مجلس ھم وجود درلود، ددې مجلس غړي د يوه عامل  ز کال کې په فرانسه ١٩١۴په 

 وه، رين ويوياني او لومړی وزير ريمونډ پوئنکيرمجلس لخوا ټاکل کيدل، په دې وخت کې د فرانسې ولسمشر 

  .ه کولهحکومتي نظام د مختلفو وزراتونو لخوا اداره کيده؛ خو فوځي مشرانو ھم په حکومتي کارونو کې مداخل

 ز کال کې د ١٩١۴د فرانسې د بھرنيو چارو وزير ډولکاسي په ښه ډول خپله دنده سرته رسوله، چې په دې سره په 

فرانسې نړيوال حيثيت ډٻر ښه شو، اوس د فرانسې اړيکې د روسيي سره ښې وې او د انګلستان سره يې د مستعمراتو 

 ته دا باور ورکړی وه، چې د جرمني اغٻز او پرمختګ د پر سر شخړې حل شوې وې، فرانسې، انګلستان او روسيي

ټولو ھيوادونو لپاره خطرناک دی، په دې سره ايټاليا د درې ګوني اتحاد نه وتې وه، ھغه حالت چې فرانسې يې په 

  . ز کال کې خوبونه ليدل، دا وه، چې روسيه او انګلستان د جرمني پر ضد ودريږي١٨٧١
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 سلنه خلکو يې زراعتي کارونه کول، زراعتي نظام يې دومره منظم او ۴٠ونه وه، چې  ميلي٣٩.٧د فرانسې ټول نفوس 

تړلی نه وه، کوچني پټي موجود وه، کرل په پخوانيو زراعتي االتو باندې کيدل، چې دې کار د فرانسې په ملي توليد 

  .باندې بده اغٻزه کړې وه

 وريښمو او شرابو توليد ته زياته توجه کيده، د فرانسې د فرانسې خلک په ښکلو کليو کې په خوشحالۍ سره اوسيدل، د

اقتصاد په بھرنيو ھيوادو کې په سرمايه ګزارۍ باندې زياته تکيه درلوده، د فرانسې لخوا ايټاليي ته د پورونو په 

  .ورکولو سره د دواړو ھيوادونو اړيکې ښې شوې، چې په پايله کې يې درې ګونی اتحاد کمزوری شو

  

  تاقتصادي حاال

د فرانسې په اقتصاد کې د ھيواد بھر، اروپا او د اروپا بھر ھيوادونو کې سرمايه ګزارۍ ستر رول درلود او په دې 

 بيليونو ډالرو ته ٩سره يې خپلې اقتصادي اړتياوې پوره کولې، د جګړې د پٻل په وخت کې دغه سرمايه ګزاري 

رانسې روسيي ته پورونه ھم اداء کول، چې په مقابل کې يې رسيده، چې د انګلستان نه وروسته يې دويم مقام درلود، ف

روسيي فرانسې ته د اورګاډي الرې جوړولې او نور امتيازات يې ورکول، چين ته د پورونو ورکولو ھم د فرانسې په 

اقتصاد کې مثبت رول درلوده؛ خو د درستې سرمايه ګزارۍ د سيستم نه موجوديت د فرانسې په اقتصاد کې زياتوالی 

  .نه شو راوستلی

 بيليونه ډالره وه، ۶ سلنه خلک په ښارونو کې اوسيدل، د فرانسې ملي امدن يې ١۴.٨ ز کال کې د فرانسې ١٩١۴په 

 ميليونه ۴٠ ډالره وه، د ډبرو د سکرو توليد ١۵٣چې په اروپايي ھيوادونو کې يې پنځم نمبر درلود او د يوه کس امدن 

  .ټنه وه

 سلنه ونډه درلوده، د فوالدو ۶.١ ميټرک ټنه وه، په نړيوال صنعتي توليد کې يې ۶٢.۵عمال په فرانسه کې د انرژۍ است

  . سلنه خلکو زراعتي کارونه کول۴٠ ميليونه وه، د فرانسې ۴.۶صنعت 

د پورته شمٻرو څخه معلوميږي، چې صنعتي انقالب په فرانسې باندې زيات اغٻز نه وه کړی، د فرانسې صنعتي توليد 

 انګلستان او جرمني په نسبت ډٻر کم وه، د سائنسي او ماشيني االتو استعمال د نشت برابر وه، چې دې کار د امريکا،

د ھيواد (ي توليد لپاره ھلې ځلې کيدې؛ خو ملکي ئپه زراعت او ملکي ملي توليد باندې ناوړه اغٻزه کړې وه، د کيميا

فرانسې ته زيات راوړل کيدل، د کوچنيو فابريکو او د صنعت ته يې وده نه شوه ورکوالی او بھرني توليدات ) دننه

توليد د پخوانۍ طريقې موجوديت د صنعتي پرمختګ په مخ کې خنډ رامنځته کړی وه؛ خو د موټرو په توليد کې 

فرانسې نوم ګټلی وه، د ھيواد دننه د ټلګرام، پوسته خانې او بحري سفر ښه نظام موجود وه، د نفوس مطابق د يوه 

  . ھم مناسب وهشخص امدن

  

  جغرافيايي او فوځي حاالت

فرانسه په جغرافيايي لحاظ د اروپا د لويي وچې په لويديځ کې د اوقيانوس بحر په غاړه پرته وه، لويديځ ته يې ھسپانيه 

ې د او د روم بحيره پرته وه، ختيځ ته يې ايټاليا، سويزرلنډ او جرمني پراته دي، شمال ختيځ ته يې بيلجيم او شمال ته ي

  .اوقيانوس د بحر جزائر چې د انګلستان پورې رسيږي پراته دي

 يې د نويو سيمو ۴۶٠٠٠ وه، په دوی کې ٩١٠٠٠٠ ز کال په جنورۍ کې د فرانسې د ټول فوځ شمٻر ١٩١۴د 

 سيمو کې تقسيم شوی وه، ددې فوځ سره سپاره ٢١ فرقو کې په ۴٧ يې ځمکنۍ فوځ وه، چې په ٧٧٧٠٠٠فوځيان وه، 

پ خانې څانګو ھم موجوديت درلوده، ، ددې فوځ زياتره يې د فرانسې په ختيزه جبھه کې ځای پر ځای شوی او د تو
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 ميليونه نور خلک ھم چمتو کړي وه، تر څو په ښه ډول د جرمني د ٢.٩وه، د جرمني د حملې له ويرې څخه يې 

  .حملې ځواب ورکړای شي

 رامنځته شول، فرانسه (French Army Air Services)   ز کال په اکتوبر کې د فرانسې ھوايي خدمات١٩١٠د 

 سکاډرن ۵ ز کال په منځ کې ١٩١٢په نړۍ کې د الوتکو د ډيزائن جوړولو لومړنی ھيواد دی، په فرانسه کې د 

  . الوتکې درلودې١٣٢ ز کال کې يې ١٩١۴الوتکې ترتيب شوې وې، چې په 

د خپل بحري فوځ مصرف دوه برابره زيات کړی وه، په  ز کال پورې ١٩١۴ ز څخه تر ١٩١٠د فرانسې حکومت د 

 کروزرز درلودل، ٣٢ ډيسټرائزرز او ٨۶ اب دوزه، ٣۴ تارپيډو، ١١۵ جنګي بيړۍ، ١٩دې وخت کې فرانسې 

 نورو بحري جنګي بيړيو د جوړولو امر کړی وه، چې د جګړې د پٻل د ١۴ ز کال په اوړي کې د ١٩١۴حکومت د 

  .وخت پورې جوړې نه شوې

ورتني حاالت ښيي، چې فرانسه د ھغه وخت د دوه سترو قوتونو جرمني او انګلستان نه ډٻره وروسته وه، فرانسې په پ

يوازې ځان نه شو کوالی، چې د جرمني مقابله وکړي؛ ځکه نو فرانسې انګلستان او روسيه د جرمني د خطر نه 

 د جرمني پر ضد ودريږي، فرانسه په دې يقيني خبرول او د ډٻر وخت څخه يې د انګلستان او روسيي نه غوښتل، چې

  .بيرته ترالسه کړي)  الزاس او لورن(نه خپلې د السه وتلې سيمې ) جرمني(شوې وه، چې يو وخت به د خپل دښمن 

  

  امريکا

د امريکا متحده ايالتونه د نولسمې زيږدي پيړۍ په دوران کې د يوه پياوړي قوت په توګه رامنځته شوه، چې النديني 

  :ملونه يې درلودلال

پراخه ھيواد وه، نفوس يې زياتيده، د ښاري ابادۍ مناسب تناسب، د نولسمې پيړۍ په منځ کې د نورو اروپايي مھاجرو 

راتګ او ورسره د ابادۍ زياتوالی، صنعتي پرمختګ، د ماشينونو استعمال، د ګاونډيو ھيوادونو سره د دښمنۍ نه 

ظ وه، پراخه سوداګري، مناسب فوځي او بحري مصارف، چې دې کار يې موجوديت، جغرافيايي موقعيت يې محفو

  .اقتصاد پياوړی او پرمختللی کوه او ھم يې کورني عمومي مسائل حل کول

په داسې حال کې، چې د نولسمې پيړۍ په شپږمه لسيزه کې کورنۍ جګړه پٻل شوې او امنيتي حاالت يې خراب کړي 

وه؛ خو ھمدغو حاالتو د امريکا د متحده اياالتو قوم په يوه جنګي قوم باندې بدل کړ، په ھغو جنګو کې نوې وسلې 

سپنې لرونکې بحري بيړۍ، چکر لرونکی برج او استعمال شوې، د بحري جنګونو په تاريخ کې په لومړي ځل د او

  .توپ، سرنګونه، په چټکۍ سره حمله کوونکې تجارتي بيړۍ او تارپيډ استعمال شول

د شمال او جنوب تر منځ دې جګړو اقتصادي پرمختګ، اورګاډی، سفارت کاري او د پورونو ارزښت زيات کړ، 

وړ، اروپايي ھيوادونو په دې جګړو کې ھيڅ ونډه وانه شمال په ھمدې الره تګ وکړ او خپل دښمن يې له منځه ي

خيسته، امريکايانو خپل ټول فکر ملکي توليد، د ټيکسونو ورکولو، د سرمايي ساتلو، مشرۍ، ابادۍ او د جنګونو ادارې 

  . تنه مړه شول٢۵٨٠٠٠ او د جنوب ٣۶٠٠٠٠ته واړاوه، په دې جنګونو کې د شمال 

قتصادي وضعه ښه وه، د جنګ په جريان کې توليد زيات شو، د ټيکسونو او پورونو ددې حاالتو سربيره په شمال کې ا

  .په ورکړې سره اقتصاد ته زيان ونه رسيده

د نولسمې پيړۍ په ورستۍ څلورمه کې امريکا د نړۍ په سترو فوځي، صنعتي او توليدي ھيوادونو کې حساب شوه، 

نده ګانو ته د سفير درجه ورکړه او يونو په امريکا کې خپلو نما ز کال کې اروپايي ھيواد١٨٩٢ھمدا المل وه، چې په 

امريکا يې د لومړۍ درجې ھيواد په توګه ومانه، په داسې حال کې چې په دې وخت کې په اروپا کې برلين مرکزي 

  .حيثيت درلود او بسمارک بريالی مشر وه
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وسائلو او سرچينو نه کار واخلي او د پرمختګ د شلمې پيړۍ په پٻل کې امريکا دې حالت ته رسيدلې وه، چې د خپلو 

په الره چټک ګامونه پورته کړي، په دې وخت کې په امريکا کې د اړيکو ټينګولو نظام د ښه کيدو په لور روان وه او 

 ميلو په اندازه  د ٢۵٠٠٠٠ ز کال کې د ١٩١۴د ښارونو او کليو تر منځ واټنونه د پای ته رسيدو په حال کې وه، په 

  .اډي پټلۍ، ټلګرام او د اړتيا وړ توکو لپاره منظم زراعتي نظام موجود وهاورګ

دا ھغه تاريخي مرحله ده، چې د تاريخ زده کوونکی د نړۍ مشري د اروپا څخه د امريکا متحده اياالتو ته د ليږد په 

لومړۍ نړيوالې حال کې ګوري، داسې ښکاري، چې خدای تعالی په امريکايانو باندې لږ څه زيات مھربانه دی، 

 ز کال کې ترالسه کړه، د ١٩١٩ ز کال موخه يې په ١٩٢۵جګړې د امريکا په مشرۍ کې زيات رول ولوباوه، د 

جګړې څخه وروسته د اروپا حاالت ډٻر خراب شوي وه او دې حالت يې په نړۍ باندې د تيرو څلورو پيړيو واکمنۍ 

  .ته د پای ټکی کيښود

پاليسي په ازاد تجارت او د سرمايه دارۍ سيستم په عامولو باندې والړه وه، په ھغه په دې وخت کې د امريکا بھرنۍ 

  .وخت کې چې تقريبا ټوله نړۍ کې پاچاھيت او شاھيت موجود وه، امريکا په خپل مسلک باندې والړه وه

  

  سياسي او ټولنيز حاالت

  . يې ولسمشر وهسننل ز کال کې په امريکا کې صدارتي پارلماني نظام موجود وه او ١٩١۴په 

امريکا د نولسمې پيړۍ په وروستۍ څلورمه کې په ټوله نړۍ کې د ازاد تجارت او د سرمايه دار سيستم مالتړ کاوه او 

ددې موخې د ترالسه کولو لپاره يې بشپړې ھلې ځلې کولې، د نورې نړۍ په کارونو کې يې مداخله نه کوله او امريکا 

 راوړي، په ھمدې وخت کې امريکا د چين او فلپاين په شان نوې نيول شوې ھم نه غوښتل، چې نوې سيمې السته

  .ځمکې خوښولې

ز پورې کورنۍ جګړه وه؛ خو د ١٨۶۴ز نه تر ١٨۶١امريکا په دوه برخو شمال او جنوب باندې ويشل شوې وه، د  

  .جګړې وروسته حاالت ښه شوي وه؛ مګر بيا ھم کله، کله جګړه منځته راتله

 سلنه خلک يې په ښارونو کې اوسيدل، په ښارونو ٢٣.١ ميليونه نفوس درلود، چې ٩٨ ز کال کې ١٩١۴امريکا په 

کې د ژوند ټول سھولتونه موجود وه، نورو خلکو ھم په خوشحالۍ سره ژوند تيروه، زراعت، صنعت او مزدوري کول 

 خو په توليد کې د نورو ھيوادونو په مھم کارونه وه، په امريکا کې د منځنۍ اروپا په شان زراعت دومره منظم نه وه؛

  .نسبت ښه وه

  

  اقتصادي حاالت

د نولسمې پيړۍ په پای او د شلمې په پٻل کې د امريکا متحده ايالتونه د يوه پياوړي نړيوال اقتصادي، سياسي او فوځي 

ويو ماشينونو ھيواد په توګه رامخته شول، د امريکا صنعتي پرمختګ، زراعت، ډبرو سکاره، د فوالدو صنعت، د ن

  .جوړول او د تيلو توليد د امريکا د پرمختګ انځورګري کوله

د امريکا متحده ايالتونه يو پراخه ھيواد وه، چې خدای تعالی يې ټول طبيعي وسائل په الس کې ورکړي وه، چې په 

ې د ټولو وسائلو څخه په اروپا کې په لږ شمٻر ھيوادو کې موجود وه، د امريکا نفوس په مناسبه اندازه زياتيده او ھم ي

مناسب ډول ګټه اخيسته، چې په دې سره يې پرمختګ ډٻر په چټکۍ سره روان وه، د امريکا خلکو د صنعت او کسب، 

د الوتکو د جوړولو، د لويو ماشينونو د جوړولو او د سائنس او ټکنالوجۍ نه په صحيح ډول ګټه پورته کوله، امريکا په 

وادونو نه زيات موټرونه جوړول او د ټولو نه زيات استعمال يې ھم په خپله کاوه، په ھغه وخت کې د نړۍ د نورو ھي
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 ز کال کې امريکا د انرژۍ په استعمال کې د نړۍ د نورو ھيوادونو په لومړۍ درجه کې ځای درلود، ھلته ١٩١٣

  . ميليونه ميټرک ټنه انرژي مصرفيدله۵۴١

 ز کال کې ١٨٩٨ د تيلو زيات توليد په امريکا کې کيده، په د امريکا معدنونه ھم زيات وه، ھغه وخت د نړۍ

 بيرله تيل را ايستل ٣٠٠٠٠٠٠ ز کال کې ١٨۶۵ بيرله تيل را ايستل شوي وه، په داسې حال کې چې په ۵۵٠٠٠٠٠٠

 ميليونه ټنه د ډبرو سکاره توليد شوي وه، امريکا د ۴۵۵ ميليونه ټنه فوالد او ٣١.٨ ز کال کې ١٩١٣شوي وه، په 

  . سلنه برخه درلوده٣٢نړۍ په صنعت کې 

 ميله د اورګاډي پټلۍ غزيدلې وه، ٢۵٠٠٠٠ ز کال کې ١٩١۴په ھيواد کې د اړيکو د ټينګولو ښه نظام موجود وه، په 

لويې کمپنۍ جوړې شوې وې، چې ځينې يې انټرنشنل ھارويسټر، ډيوپونټ، بيل ليبارټريز او سنګر نوميدې، دې 

 سلنه وه، يعنې د امريکا ٨ل کې ښه بازار درلود، د امريکا مجموعي امدن د خارجي تجارت نه کمپنيو د ھيواد په داخ

  .په اقتصاد کې بھرني تجارت دومره اغٻزمن رول نه دی لوبولی

 بيليونه ډالره وه، چې په دويم ٣٧ سلنه خلکو امدن ٩٨ ز کال کې د امريکا مجموعي امدن ډٻر زيات شو، د ١٩١۴په 

 بيليونه ډالره امدن درلود، د امريکا د يوه کس امدن ١٢ سلنه نفوس څخه ۶۵ موجود وه، جرمني د نمبر کې جرمني

  . ډالره وه، چې دا د امريکا د پياوړي اقتصاد ښکارندوی ده٣٧٧

  

  جغرافيايي او فوځي حاالت

دې حملې يوازې د بحر امريکا د جګړې د ډګر نه د ميليونو ميلو په واټن سره، د جګړې نه محفوظه وه، په امريکا بان

  .له الرې امکان درلود، په داسې حال کې چې د مرکزي قوتونو د فوځونو محاصره په قوي ډول سره شوې وه

نه تربيه ( تنه نور ٣۶٠٠٠ تنه ځمکنی او بحري فوځ درلوده، سربيره پر دې ١۶۴٠٠٠ ز کال کې امريکا ١٩١۴په 

 امريکا جغرافيايي موقعيت وه، چې د جګړو څخه په امن وه، فوځ ھم وجود درلود، د فوځ د کموالي المل د) شوی

يوازې دومره فوځ په کار وه، چې د کورنۍ جګړې مخه ونيسي او د فوځ مصرف د ھيواد په اقتصاد باندې ھم اغٻز 

  .درلود؛ ځکه نو امريکا په خپل فوځ باندې د مصرف پر ځای خپل ټول پام د ھيواد اقتصاد ته اړولی وه

 ز کال کې د ميکسيکو سره په جګړه کې يي فوځ ١٩١٧ ز کال کې ھوايي فوځ جوړ کړی وه؛ خو په ١٩١٢امريکا په 

په بشپړ ډول ناکام شوی وه، چې په دې کار سره په لوړو چارواکو کې په ھوايي فوځ باندې د ډٻر مصرف کولو فکر 

ي الوتکې يې درلودې، د امريکا  ھواي۵۵ تنه ھوايي فوځ درلود، چې ١١٨۵ ز کې امريکا ١٩١٧رامنځته شو، په 

 ميليونه ډالر د نورو فرانسوي او برتانوي ماډل الوتکو د جوړولو لپاره ځانګړي کړي وه، ھمدا المل ۶۴٠ګانګرس 

  . ز کال کې د امريکا ھوايي فوځ د مرکزي قوتونو فوځونو ته زيات زيان ورساوه١٩١٨وه، چې په 

 ميليونه ډالره بوديجه ١٣٩ړۍ دريم ستر فوځ وه، ھغه وخت ورته  ز کال کې د امريکا ھوايی فوځ د ن١٩١۴په 

 سلنه يې جوړوله، دغه بوديجه د کوم ځانګړي پروګرام له الرې نه ١٩ځانګړې شوې وه، چې د ټولو مصارفو 

مصرفيدله، د ھيواد په داخل کې يوه بحري فوځ اډه جوړه شوې وه، يو زيات شمٻر پيسې د پانامې د کانال د جوړولو 

  .پاره ځانګړې شوې وېل

  

    روسيه

د شلمې پيړۍ په پيل کې روسيې د نړۍ په نقشه کې د يوه ستر سلطنت په حيث ځای درلوده، د ھيواد زيات طول او 

  .عرض، زيات نفوس او د يوه پياوړي فوځ موجوديت روسيه نوره ھم پياوړې کړې وه
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مني پرمختګ ودروي، د انګلستان ھغه اشراف چې ھمدغه الملونه وه، چې فرانسې غوښتل، د روسيي په واسطه د جر

د روسيي سره يي فکري ھم اھنګي درلوده، انګليسي حکومت ته يې ويل، چې روسيه يو ستر ځواک دی، چې بايد ښې 

  .اړيکې ورسره ولرو

وه؛ د روسيي د درست ځواک اندازه معلومول د لويديځوالو لپاره ستونزمنه وه، د شمٻر له مخې روسيه يو ستر قوت 

خو دغه روسيي شمٻرې اکثره وخت د عمل په ډګر کې ناکامې شوې وې، په ھمدې وجه د روسيي ځواک په اړه 

 ز کال راديخوا تر د لومړۍ نړيوالې جګړې پورې روسي فوځونو په ټولو ١٨۵٠نړيوالو کارپوھانو شک درلود، د 

ت کې ژوند تيروه، روسيه د مختلفو قومونو  ميليونه نفوس اکثريت خلکو په غرب١٧۵.١جګړو کې ماته خوړلې وه، د 

  .ھيواد وه، چې دا کار يې د فکري يووالي، قومي جذبې او حب الوطنی نه محروم وه

 ز کال د جګړې نه وروسته د ھيواد ١٩٠۵ د روسيي مطلق العنان پاچا وه، د جاپان سره د نيکولسروسي تزار دويم 

 تزار د عامو خلکو د مالتړ ته اړتيا لرله، په دې سره د تزار په واک سياسي حاالت د کابو څخه وتلي وه، په دې حالت

کې کمی راغی او په لومړي وار د روسيي په مشھورو ښارونو کې د پارلماني نظام په شان په ټاکنو کې برخه 

ريکړو کې واخسيته، خلکو نمائنده ګان وټاکل، چې روسي دوما يې بلله او خلکو دا موقع تر السه کړه، چې په مھمو پ

  .ورسره مشورې وکړل شي

 ز کال راديخوا په روسيه کې صنعتي پرمختګ پر مخ روان وه، د تيلو په توليد کې د نړۍ دويم ھيواد وه، په ١٨۶٠د 

 ز کال کې روسيه د نړۍ څلورم ستر ١٩١۴بھرنۍ سوداګرۍ کې يې ھره راتلونکې ورځ زياتوالی ليدل کيده، په 

اتره صنعتي چارې د نورو ھيوادو د خلکو په السو کې وې، ځايي خلک يې زياتره بې صنعتي ځواک ګڼل کيده؛ خو زي

تجربې او غير کسبي وه، اقتصاد يې په پورونو باندې والړ وه او د شلمې پيړۍ په پٻل کې د نړۍ ستر پوروړی ھيواد 

  .وه

، په لرې پرتو وروسته پاتې  سلنه خلکو يې زراعتي ژوند درلوده٨٠روسيه په اساسي توګه يو زراعتي ھيواد وه، 

سيمو کې د زراعت پخوانی الرې چارې موجودې وې، چې دې کار په زراعتي توليد باندې ناړوه اغٻزه کړې وه، يو 

 سلنه نفوس زياتيده، چې ددې نفوس لپاره ١.۵ سلنه زياتوالی راته، بلخوا د کال ٢خوا په زراعتي توليد کې د کال 

  .ھيواد عمومي حالت ډٻر وروسته پاتې وهزراعتي توليد کافي نه وه، د 

 ميليونه روبله ٩٧٠ ز کال کې د فوځ لپاره ١٩١٣حکومت ټوله توجه د خپل ځواک او غلبې راوستلو ته اړولې وه، په 

 ميليونه ٣ ميليونه روبله ځانګړي شوي وه، د ھيواد ١۵۴بوديجه ځانګړې شوې وه؛ خو د ښوونې او روغتيا لپاره 

 سلنه برخه يې جوړوله، د روغتيا او ښوونې اسانتياوې ډٻرې کمې وې، د ١.٧۵، چې د ھيواد خلکو مزدوري کوله

کورونو حالت ډٻر خراب وه، په خلکو کې د نشې کول ورځ په ورځ زياتيدل، د مړينې سلنه يې د ټولې اروپا نه زياته 

  .وه، په فابريکو کې ډٻره سختي کيده

 ز کال څخه ١٩١٢لکو په ذھن کې د ټول حکومت نه خفګان موجود وه، د  سلنه خ٩٠ھمدغه عوامل وه، چې د ھيواد 

 ز کال پورې کار بنديزونه، الريونه او د نيولو او وژلو ګراف پورته شوی وه، د روسيي د ھر حکومت ١٩١۴تر 

 ړنګولې، د دھقانانو اتحادييسټولي ين  ز کال کې روسي وزير داخله ١٩٠٨لپاره د دھقانانو مسئله ستونزمنه وه، په 

 ز کال کې ١٩١٣چې دې کار روسيه کې اورونه بل کړل، ددې کار د ارامولو لپاره يې څو ځلې فوځ وغوښت، په 

دولتي امالکو ته د زيان رسولو په تور يو لک کسان ونيول شول، دې کارونو فوځ ډٻر نا ارامه کړی وه او فوځ به په 

  .اليدهمسلسل ډول د داخلي کارونو د ارامولو لپاره استعم

 په دربار کې غير ضروري کسان او بې تجربې فوځي جنراالن ډٻر زيات موجود وه، د پوھو او دويم نيکوالسد تزار 

ذھينو وزيرانو شمٻر ډٻر کم وه او ورځ په ورځ يې شمٻر کميده، د حاکمې طبقې لپاره خپلو ګټو لومړيتوب درلود او 
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ک په شيانو باندې زياته ماليه وضع شوې وه، چې دې کار ټولنيز تزار به خپلې عياشۍ او ذھني ارام کاوه، د خورا

ثره کړی وه، دا ھغه حالت وه، چې پاڅونونه يې راپارول، ھيواد د ډلو ټپلو تر منځ د جګړې ډګر ګرځيدلی وه أژوند مت

  .او بلشويکانو ته د منځته راتګ موقع په الس ورغلې وه

  . سياسي، اقتصادي او فوځي حاالت په لنډ ډول وړاندې کوواوس د لومړۍ نړيوالې جګړې څخه مخکې د روسيي

  

  سياسي او ټولنيز حاالت

د جګړې په پٻل کې په روسيه کې پارلماني پاچاھي موجوده وه، دويم تزار پاچاھي کوله، په حکومتي چارو کې د 

 سلنه خلکو په ٧ې  ميليونه وه، چې د دوی څخه ي١٧۵.١جوړه شوې وه، د ھيواد ټول نفوس ) دوما(مشورې لپاره 

 سلنه خلک باسواده وه، د لوستو ٣٠ سلنه خلکو ژوند په زراعت پورې تړلی وه، ٨٠ښارونو کې ژوند کاوه، د ھيواد د 

  .او ھنري خلکو کموالی زيات وه

ره کليواله ټولنه وه، په خلکو کې د پرمختګ ليوالتيا ھم کمه وه، په فصلونو باندې طبيعي افتونه زيات وه، چې په دې س

  . په بزګرانو کې لوږه او سخت کارونه ډٻر وه، د بزګرانو پنځمه برخه په زور سره په فوځ کې شامليده

روسيه يو پراخه او زيات عرض لرونکی ھيواد وه، چې پولينډ او فن لينډ ھم په کې داخل وه، نور کوچني واليتونه ھم 

کاوه، په دې ډول روسيه د قومي يووالي او تړلي ټولنيز په کې داخل وه، چې په دې واليتونو کې مختلفو قومونو ژوند 

حالت نه لرې وه، د خلکو يوې طبقې د حکومت د پخواني شاھي نظام نه مالتړ کاوه؛ خو د منځنی او ښکتنۍ طبقې 

  .زياتو خلکو د حکومت نه کرکه درلوده

تونزو ښکار وه، فوځ ددغو ستونزو د جګړې په پٻل کې روسيه د کورنۍ جګړې، داخلي ناارامۍ، ډلبندۍ او ټولنيزو س

په ھوارولو کې مصروف وه، په دې ډول يو خوا دې حاالتو د روسي په ملي امدن، زراعت او صنعت باندې ناوړه 

  .اغٻزه کړې وه او بلخوا يې د فوځ نه د خلکو کرکه راپارولې وه

  

  اقتصادي حاالت

يړۍ ته په ښه کيدو وه، صنعتي پرمختګ په چټکۍ د شلمې پيړۍ په پٻل کې د روسيي اقتصادي حالت نسبت تيرې پ

سره روان وه، د جګړې په دوران کې يې د فوالدو صنعت د فرانسې، اسټريا او ھنګري نه زيات شوی وه، په دې 

  .ي او برقي صنعت ھم پٻل شوی وهئوخت کيميا

په توليد کې ) ډبرو سکرو( د انرژۍ د امريکا د متحده اياالتو نه وروسته روسيه د نړۍ د تيلو د توليد دويم ھيواد وه،

  . ميليونه ټنه وه٣۶ ز کال کې د ډبرو د سکرو توليد ١٩١۴ھم په زياته اندازه زياتوالی ليدل کيده، په 

 ز کال ١٩٠٠په روسيه کې د سوداګرۍ د پياوړي کولو لپاره ځانګړي قدمونه ھم پورته شول، د اورګاډي پټلۍ چې په 

 ميلو ته وغزول شوه، د ګټورې سوداګرۍ لپاره ښه حالت رامنځته ۴۶٠٠٠ز کال کې  ١٩١۴ ميله وه، په ٣١٠٠٠کې 

شو، د نورو ھيوادونو خلکو په روسيه کې ښه سرمايه ګزاري وکړه، چې په دې سره نغدو پيسو، زرو او نورو د 

 باندې د ماليي ھيواد په اقتصاد کې ښه رول ولوباوه، د محصول نظام د ښه کيدو په حال کې وه او په وډکا شرابو

  .لګولو سره اقتصاد نور ھم ښه شو

 ميليونه ميټرک ۵۴ سلنه جوړوله او ٨.٢ سلنه صنعت موجود وه، روسيي د نړيوال صنعت ٢٠ ز کال کې ١٩١٣په 

  .ټنه انرژي يې توليدوله
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په دې . انيه، توره بحيره او ترکيهد روسيي لويديځ ته جرمني، سھيل لويديځ ته اسټريا، ھنګري، جنوب ته روم

دښمنانو لخوا محاصره شوې وه، په ) ھنګري او ترکيي-جرمني، اسټريا(جغرافيايي موقعيت سره روسيه د خپلو دريو

ټوله نولسمه پيړۍ او وروسته کې روسي فوځونه په ټوله اروپا کې موجود وه، د اړيکو د خراب نظام په وجه په ھيواد 

  . ستونزې موجودې وېکې په حمل و نقل کې

 ز کال کې د دفاع ١٩١۴ اسونه يې لرل، په ١٠٠٠٠٠٠روسي سپاره فوځونه په پنځوسو سيمو کې موجود وه، چې 

لپاره زياتې پيسې مصرفيدې؛ خو دغه پيسې يوازې د فوځ په خوراک، څښاک او د اسونو د سمبالښت لپاره کافي وې، 

  . سمولو لپاره د ھيواد دننه موجود وهزيات فوځ د ھيواد د کورنۍ جګړې او حاالتو د

 الوتکې درلودې، په ھغه وخت ٣٧۵ ز کال کې يې ١٩١۴ ز کال کې روسي ھوايي ځواک رامنځته شو، په ١٩١٢په 

  .د روسي ځواک د ټولو ھيوادو څخه زيات وه

 ۵٠ه او  ابدوز١١ ډيسټرايزيرز، ٢١ کروزرز، ١٠ بحري جنګي بيړو، ۴ ز کال کې روسي بحري فوځ د ١٩١۴په 

  .تارپيډونو لرونکی وه

  نوربيا

  

  :يادداشت

  جرياندرو يا ھم ساير کشور ھای استعمارگر حين ارزيابی از سياست ھای استعماری انگلستان روشن است وقتی 

انګلستان د خپلې ښې پاليسۍ او په ھره برخه کې د مثبتو قدمونو د پورته کولو «  تذکر داده می شود ٢١ الی ١۶قرون 

مھر تأئيد گذاشته می شود، نويسنده ھا و در واقع به سياست ھای استعماری آن کشور » . دې ځای ته رسيدلی وهپه وجه

برای تأمين حاکميت و و شرکاء  بريتانيائی گرانچه بخواھد و چه ھم نخواھد، چشمانش را بر روی جناياتی که استعمار

  .، بسته استندحفظ منافع خود در طی قرون انجام داده ا

 بار بار با استعمار انگليس دست و پنجه نرم نموده، و ھربار ، به بعد١٩ از آغاز قرن ان که کشورشھائیز موضع افغانا

ی استعمارگران بريتانيائی گرديده و به ده ھا ھزار کشته جھت  مردم ما در تمام زمينه ھا، فدای آزمنديھاھایدستاورد

شته است، به خود حق می دھيم بنويسم، که نويسندۀ مطلب در بيان آن دفع تجاوزات غارتگرانۀ آنھا خلق ما تقديم دا

آنچه را ديده است که بريتانيائی ھا می خواسته ببيند، ورنه واقعيت قضيه در عملکرد استعمار بريتانيائی آن جمله، فقط 

 - مارکس«انسنگ  نوشتۀ گربر خلق چين،» جنگ ترياک« و ننگ تحميل است که گذشته از تاريخ خونين کشور خود ما

  .، مبين آن می باشد به نشر رسيده استو ده ھا نوشته و رسالۀ ديگر اينجا و آنجا» استعمار در آسيا«زير نام » انگلس

ينده خواھند آچه ديروز و چه ھم اينک، ھرگامی را که برداشته و يا در  استعمار انگليس و ساير نيروھای استعمارگر

ماری، به بردگی و رقيت کشانيدن خلقھای کشور ھای مستعمره و تعيم مناسبات اسبرداشت، تمام آن گامھا جھت تحک

 گر، استعمارھای کشوردر ی، در واقع مواد و مصالح ساختمان بودهکشور ھای اشغال شدهغارت منابع مادی و معنوی 

  .از خون، گوشت و استخوان مردم کشور ھای مورد ستم و تجاوز به وجود آمده است
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