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 برخه ریمهد
 

کال د مې په میاشت کي، د افغانستان د صدراعظم هاشم خان پر ځای باندي شاه محمودخان وټاکل سو. شاه  1۹۴۶د 
کال کي د ملي شورا په برخه کي  د هاشم خان پالیسي بدله کړه. ده د وکیالنو د انتصابولو پر  1۹۴۹محمودخان په 

د شورا تقریبا پنځوسو غړو د شاه محمودخان ځای، ملت ته د مستقیم انتخاب حق ورکړ. خو د جون په میاشت کي، 
پر اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پالیسیو باندي څرګند انتقادونه وکړل. په راتلونکو دریو کالو کي، دا مخالفتونه نور 
هم زیات سول او د هیلمند د پروژې پر ناکامی، د پښتو نستان د مسلې د نه پرمختګ او د پوځ د کمزوری پر سر 

کال  1۹۵۳او انتقادونو دوام وکړ؛ او باالخره پاچا مجبور سو چي د شاه محمود خان پر ځای باندي، په  اختالفاتو
کي، محمدداوود خان مقرر کړي. داوود خان خپل ورور نعیم خان د صدارت د مرستیال او خارجه وزیرپه حیث 

 مقرر کړ. دوی دواړو، تقریبا لس کاله، هیواد په ګډه کنټرول کړ.
ن د پاچا د کاکا زوی وو او د پوځ له صفوفو څخه را پورته سوی وو، او، د شاه محمود خان د مخالفت سره داوود خا
کال کي د دفاع وزیر سو. په وروسته کي داوود خان په دې مشهور سو چي ډېر سختګیر او مغرور  1۹۴۶سره، په 

کوي. داوود خان له هغو کسانو څخه وو چي  سړی دی او ترالس الندي مقاماتو او سیاسي مخالفینو باندي یو شان ظلم
د محور له هیوادونو سره یې تماس درلود او خپل دا نیت یې نه پټاوه چي غواړي افغانستان له سمندرسره وصل کړي 
او له پاکستان څخه خاوره واخلي. که څه هم چي داوود خان نه له لوېدیځ اونه له ختیځ بالک سره جوړه وه خو غوښتل 

واړو سره د دوستی له الري خپل هدف ته ورسیږي. ختیځ ته د ده میالن، د ده د پراختیاغوښتني سیاست یې چي له د
 او استبدادي سلوک د دې سبب سو چي ځینو لوېدیځو مقاماتو هغه یو سوشلیسټ او حتی کمونیسټ وباله.

ل و نقل کي وو. د افغانستان د حم د لسیزي تر نیمایی پوري د افغانستان اقتصاد د خپلو ګاونډیانو په کنټرول 1۹۵۰د 
د وسایلو محدویت هم د هغه هیواد د ودي او انکشاف مخه نیوله. افغانستان تر لس فیصده لږ باسواده کسان درلودل 
او د سړي سر عاید یې په کال کي ایله پنځوس ډالره وو. اکثر افغانان په کرنه بوخت ول او د هیواد اقتصاد، تر ډېره 

جنس په جنس تبادلې شکل درلود. په وروستیو کلونو کي د مځکوحاصالت هم ډېر لږ زیات سوي وه  ځایه، بارتر یا
او یو څه فابریکې چي موجودي وې تر معیاري اندازې کم تولید یې درلود. افغانستان په سیمه کي تر ټولو وروسته 

 پاته هیواد وو.
وېدیځ کي روزل سوي وه، د هیواد لپاره د چټک عصري د افغانستان د دولتي مشرانو ځوان نسل، چي زیاتره یې په ل

کېدلو پروګرام ضروري باله. داوود خان، د مخکنیو صدراعظمانو په خالف، د خپلو انکشافي پرژو لپاره ښه امکانات 
نه درلودل او چنداني یې ثمر ته ونه رسولې. داوود خان غوښتل چي د اجراییه قوې زور ډېر زیات وي او د اجتماعي 

صادي اصالحاتو په پروګرام کي شخصي سکټور کمزوری او دولتي سکټور ډېر غښتلی وي. داوود خان په دې اقت
عقیده وو چي اجتماعي پرمختګ او اقتصادي وده په یوه وخت کي نه سي کېدالی. ده فکر کاوه چي سیاسي اصالحات 

او د خلکو د ژوند سطح لوړه سي.  باید تر هغه وخته پوري وځنډیږي چي ټولنه په اقتصادي لحاظ ښه وده وکړي
داوود خان، د امان هللا خان په مقابل کي، د قبایلو مقاومت دې نتیجې ته رسولی وو چي تر څو پوري عصري پوځ 

کال کي، د جنګ د وزیر په  1۹۴۷ونه لري تر هغه وخته پوري خپل اصالخات نه سي عملي کوالی. داوود خان په 
دلو نظارت کړی وو او قدرت ته تر رسېدلو لږ وروسته یې له منګلو سره په جګړه حیث، د ساپیو د ښورښ د ځپل کې

کي، پخپله د قواوو قومانده پر غاړه وه. دا وود خان هم د مخکني صدراعظم په څېر، د امریکا څخه د پوځي مرستو 
 غوښتنه کوله.

عاتو کي د پاکستان او امریکاد داوود خان یوازي څو میاشتي مخکي له هغه قدرت ته ورسېدی چي د نړۍ په مطبو
پوځي موافقتنامې په باب رپوټونه خپاره سول. ده له دغي موافقې سره سخت مخالفت وښود او وې ویل چي هسي نه 
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باندي د پاکستان تېریو ته زور ورکړي او شوروي اتحاد ته دا پلمه برابره کړي چي  پښتونستاندا موافقتنامه پر 
، دغه ته ورته، موافقې ته، په زور، مجبور کړي. په مقابل کي، داوود خان د ترکیې او افغانستان له هغه هیواد سره

پاکستان ترمنځ د موافقې هرکلی وکړ او په یوه سیمه ایز اتحاد کی یې د افغانستان د شاملېدلو طرفداري وکړه او وې 
ېدلو سره موافقه وکړي نو بیا ویل چي که د منځني ختیځ ټول هیوادونه په دغه راز یوه دفاعي تړون کي د شامل

 افغانستان هم ګوښه نه سي پاتېدالی.
په لسیزه او وروسته کلونو کي لیکل سوي دي، ادعا سوې ده چي د  1۹۶۰په ډېرو مخکنیو یاداشتونو کي، چي د 

امریکا خارجه وزیر جان فوسټر ډلس غوښتل چي افغانستان په یوه پکټ کي شامل کړي مګر داوود خان د بېطرفی 
 د دریځ ټینګ کړی وو او په هر ډول لوېدیځ پکټ کي یې د شاملېدلو سره مخالفت کاوه. نور بیا وایی چي افغانستان

دوه اړخیز امنیت د قانون د مقرراتو په اساس، الزم شرایط پوره نه کړل. خو داسي شواهد نسته چي د امریکا حکومت 
دي کوم وخت داوود خان ته په دوه اړخیز دفاعي تړون کي  د شاملېدلو چانس ورکړی وي. برخالف، کله چي د 

ېدلو لپاره د ځینو هیوادونو نومونه یاد سوي دي نو د هند امریکا د ملي امنیت په شورا کي، په دفاعي تړون کي د شامل
په باره کي ویل سوي دي چي هغه هیواد بېطرفي اعالن کړې ده، نیپال په هند پوري تړلی بلل سوی او رد سوی دی، 
له کمونیسټ چین سره د سیلون د ربړو تجارت ته ګوته نیول سوې ده او چي د افغانستان نوم یاد سوی دی نو ویل 

وي دي چي هغه هیواد د شوروي د اقتصادي او پوځي فشار طاقت نه لري. افغانستان، د خپلو خلکو د تمایالتو، یا س
سرزوری او یا یوې ټاکلي پالیسی له مخي، په دغه راز اتحادونو کي شاملېدل نه دي رد کړي بلکه دا امریکا او 

و بار باله. هر وخت یې د افغانستان په مقابل کي د هر پاکستان وو چي د افغانستان ملګرتوب یې ګټور نه بلکه د اوږ
ډول مکلفیت څخه ځان ایستی او د افغانستان ملګرتوب یې نه غوښتی. دا د دوی مخالفت وو نه د افغانستان خاصه 

 پالیسي چي د کابل رژیم یې د غرب له ملګرتوب څخه بې برخي کاوه.
باندي انتقاد کاوه د دې معنا دا نه ده چي افغانستان په غربي تړون کي  دا چي افغانستان د امریکا او پاکستان پر موافقه

شاملېدل نه غوښتل. افغانستان، په تاریخي لحاظ، ځکه بېطرف پاته سوی دی چي نه یې غوښتل یا د برټانیې او یا د 
 یو اسالميروسیې تر الس الندي ژوندی وکړي او د خپل استقالل غوښتونکی وو. افغانستان هیڅ وخت، د ګاونډ

هیوادونو د یوه تړون له الري، د جنوب لوېدیځي اسیا د تقویه کېدلو سره مخالفت نه دی کړی. په حقیقت کي افغانستان، 
 کال کي، د سعدآباد په پکټ کي، چي وروسته ړنګ او هېر سو، شامل سوی وو. 1۹۳۷په

کال د فبروري په میاشت  1۹۵۳تړ وکړ. د کال کي په ډله ایز دفاعي سسټم کي د شاملېدلو مال 1۹۵۵افغانستان په 
کي، په ملګرو ملتونو او وروسته په متحده ایاالتو کي د افغانستان سفیر محمدکبیر لودین د سي بي ایس ټلوېزیون سره 
په مرکه کي وویل چي افغانستان د دسته جمعي امنیت مفکورې ته، په بشپړه توګه، متعهد دی. افغانستان هر وخت د 

، استقالل او د خارجي یرغل په مقابل کي د خپلي خاوري له تمامیت څخه دفاع کولو ته تیاروو. د خپلي آزادی
جمهورریس مرستیال ریچارډ نیکسن، چي د هماغه کال د ډسمبر په میاشت کي افغانستان ته سفر وکړ، د ملي امنیت 

چي د افغانستان پاچا او صدراعظم دواړو د شورا په مقابل کي د افغاني مقاماتو د نظر په باب رپوټ ورکړ. ده وویل 
د پاکستان، ایران، افغانستان، عراق او ترکیې ترمنځ، د شمالي اتالنتیک په څېر، یوه دفاعي تړون مالتړ کاوه او ویل 
یې دا به ښه وي چي د دې هیوادونو سره د تړون په حیث مرستي وسي؛ ځکه چي که له یوه یوه هیواد سره مرستي 

 بل ته تهدید متوجه کړي. پاکستان د هغوی مخالف نظر درلود. کیږي ښایی یوه
د ملی استخباراتو له اټکلونو څخه هم داڅرګندېدله چي افغانستان د متحده ایاالتو له دې کوښښونو  سره چي غواړي 

اتو ردا سیمه په مجموع کي تقویه کړي مخالفت نه لري او له پوځي مرستو سره یې عالقه ښودلې ده. د ملي استخبا
دغه رپوټ ویل چي د افغانستان ځیني مشران په دې عقیده دي چي متحده ایاالت به له سیمي څخه د برټانیې د تلونکي 
قوت ځای ونیسي او دوی غواړي چي په یوه داسي دفاعي تړون کي شامل سي چي د متحده ایاالتو مرستي او وسلې 

 ورسره وي.
و سره زیاته عالقه ښودله. ځینو پوځي افسرانو خو خاصه خوښي ځینو مشخصو افغاني مشرانو د امریکا له وسل

ښودله. د دغه تړون مالتړ زیاتره د هغه په شرایطو پوري هم مربوط وو. که د تړون په موافقتنامه کي دا شامل وای 
ه یې بچي د شمالي ګاونډي په مقابل کي به د افغانستان تضمین کیږي، د مرستي شرایط به اسانه او د سود اندازه 

مناسبه وي او د پښتو نستان د مسلې حل هم پکښي شامل وي نو د افغانستان مشران په تړون کي شاملېدلو ته حاضرېدل. 
او که د تړون شرایط داسي وای چي د شوروي د تهدید ارزښت یې نه درلودالی نو بیا افغانانو هم موافقې ته اړتیا نه 

 درلوده.
کال  1۹۲۹ا منله چي د شوروي فعالیتونه باید کنټرول سي. د افغانستان پاچاهانو د افغانانو له متحده ایاالتو سره د

راهیسي، په هیواد کي د ننه، د شوروي اتحاد فعالیتونه محدود کړي وه او په افغانستان کي ټول کمونیسټ ګوندونه او 
ومت م طرفداران یې تعقیبول. حکد کمونیسټي ایډیالوژی طرفدار ګوندونه غیر قانوني سوي وه او د کمونیسټانو معلو

د شوروي د مرستو ډېر پېشنهادونه رد کړي وه او له شوروي اتحاد سره کلتوري اړیکي یې نه ټینګول. دوی شوروي 
ډیپلوماټان پرله پسې څارل او حتی د کمونیسټی هیوادونو سفارتونو ته یې اجازه نه ورکوله چي د افغانستان په هیڅ 

 خپاره کړي؛ او په دې توګه یې خپل خلک د کمونیسټانو له تبلیغاتو څخه ګوښه ساتلي ول.ژبي خپل تبلیغاتي مواد 
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د خارجه وزارت او د دفاع د وزارت یو څو مقاماتو د شمالي اتالنتیک په تړون کي د افغانستان د شاملولو پېشنهاد 
نهاد وکړ چي که شورویانو ته وکړ. د خارجه وزارت د جنوبي اسیا د چارو د څانګي مرستیال جوزف ایچ سمیت پېش

په افغانستان کي د ریښو د ټینګولو اجازه ورکړه سي نو ټوله جنوبي اسیا به په خطر کي ولویږي. ده وویل چي د 
افغانستان جنګي قواوي به د شوروي د قواوو په مخنیوي کي موثري وي او د ګیریالیی جنګونو له الري به د هغوی 

زیات افغانان په دې عقیده دي چي امریکا دوی ته شا واړول ځکه چي د متحده  مخه ونیسي. سمیت وویل چي ډېر
ایاالتو پوځي او سیاسي مامورینو د افغانستان د سروې په نتیجه کي ویلي دي چي افغانستان چنداني اهمیت نه لري. 

ي د له هغه هیواد سره پوځسمیت ویل که د افغانستان له السه ورکول د متحده ایاالتو ګټو ته تاوان رسوي نو موږ بای
 مرستي وکړو.

کال په کنفرانس کي، د هیات رییس هم دغه ته ورته نظر ورکړ او وې ویل چي متحده ایاالت باید خاص  1۹۵۴د 
کوښښ وکړي چي د افغانستان او شمالي اتالنتیک د تړون ترمنځ یو ارتباط ټینګ کړي. دوی ویل چي افغانان پوځي 

دې آرزو څخه باید داسی ګټه واخیستل سي چي دوی تشویق کړل سي چي د شوروي د  مرستي غواړي او د دوی له
فشارونو په مقابل کي ودریږي او د سیمه ایزي دفاع مالتړ وکړي. دوی توصیه وکړه چي له افغانستان سره دي د 

 کړي.داسي پراخو پوځي او اقتصادي مرستو په باره کي  یوه څېړنه وسي چي د پښتو نستان مسله کراره 
په داسي حال کي چي برټانیې افغانستان ته د هغو حایلو هیوادونو په کړۍ کي چي د هندوستان پر شاوخوا را ګرځېدلي 

په لسیزه کي اکثرو امریکایانو د افغانستان سیاسي  1۹۵۰او د هغه ساتنه یې کوله، د یوه مهم هیواد په سترګه کتل، د 
او ویل یې چي افغانستان په نړۍ وال اقتصاد، د سیمي په دفاع او په نړۍ وفاداری ته د شک او تردید په سترګه کتل 

واله سطح د غلیم په کنټرولولو کي چنداني اهمیت نه لري. پوځ یې فعال نه دی او تعرضي عملیات نه سی کوالی او 
اخلي امنیت د د سیمي له نورو هیوادونو سره د مرستي توان هم نه لري. دوی ویل چي د افغانستان پوځ ښایی د د

ساتلو لپاره ښه وي خو د خارجي یرغل په مقابل کي د ټینګېدلو نه دی. بندرونه نه لري، هوایي اډې یې محدودي او 
په ډېر ابتدایی شکل دي، د اکماالتو له منابعو څخه لیري دي، الس رسی ورته نسته، سخت اوړی او سخت ژمی لري 

 الندي دی.او هر وخت د شوروي د متقابل عمل تر تهدید 
بلي خواته داسي ښکارېدله چي شوروي اتحاد هر وخت وغواړي افغانستان د ځان کوالی سي. افغانستان ته که هر 
څومره وسلې او پوځي مرستي ورکړه سي هغه دا زور نه سي لرالی چي د شوروي اتحاد د یرغل مخه دي ونیسي. 

لوده نو په هغه صورت کي یې د افغانستان ساتنه یوازي څرنګه چي متحده ایاالتو په هغه سیمه کي ضربتي قوه نه در
په اټومي قوه کوالی سوای. امریکا ته باالخره څرګنده سوه چي که په افغانستان کي ډېره الس وهنه وکړي نو شوروي 
اتحاد ته به یې د عکس العمل ښکاره کولو پلمه برابره کړې وي. د ملي امنیت شورا فیصله وکړه چي د منځني ختیځ 
په تړون کي د افغانستان داخلېدل به، په اوسنی مرحله کي، د هغه هیواد دریځ کمزوری کړي او پخپله د تړون د 
کمزوري کېدلو سبب به سي. د امریکا حکومت د افغانستان څخه د دفاع کولو وظیفه پر غاړه وانه خیستله او د 

ل رد کړل چي ویل یې شوروي  ته به د افغانستان استقالافغانستان له خوا یې د وسلو د غوښتلو پېشنهادونه له دې کبله 
په خطر کي اچولو لپاره پلمه جوړه سي او ښایي د ګاونډیو امنیت ته هم خطر پېښ کړي. دوی وویل دا به بهتره وي 

 چي د روسیې د یرغل په صورت کي له هغه سره د هند په نیمه وچه کي مقابله وکړو.
ه ایزو پکټونو کي د شاملېدلو سره عالقه ښودله، خو د امریکا حکومتي مقاماتو ویل سره له هغه چي افغانستان په سیم

چي هغه هیواد د خپل خطرناک جغرافیایي موقعیت له امله په هیڅ پکټ کي د شاملېدلو وړتیا نه لري. د هیلمند پر 
تحاد تحفصاتو پر سر د شوروي ا پروژه باندي د شوروي اتحاد انتقادونو او د افغانستان په شمال کي د ملګرو ملتونو د

اعتراض، د امریکا له حکومت سره دا اندېښنه پیدا کړې وه چي افغانستان د شوروي اتحاد د تهدید په سیمه کي دی. 
د امریکا د ملي استخباراتو  ادارې د خپلو تحقیقاتو څخه دا نتیجه هم اخیستې وه چي افغانستان له شوروي اتحاد سره 

تړون السلیک کړی او د هغه تړون په اساس، افغانستان د لوېدیځ بالک سره په هیڅ اتحاد کي  کال کي یو 1۹۳1په 
نه سي شاملېدالی ځکه چي هغه تړون دا حکم کوي چي افغانستان به په هیڅ داسي پکټ کي نه شاملیږي چي هغه د 

ن د جه کي ویلي وه چي افغانستاشوروي اتحاد ګټو ته خطر ولري. د ملي استخباراتو ادارې د خپلو تحقیقاتو په نتی
لوېدیځ څخه وسلې او پوځي مرستي ترالسه کوالی سي خو له لوېدیځ سره په تړون کي ځکه نه سي شاملېدالی چي 
افغانان یقینا په دې حقیقت پوهیږي چي تر ډېره وخته پوري به، حتی د متحده ایاالتو له بشپړ مالتړ سره سره هم، د 

پر سر اختالف له پاکستان سره د هغه هیواد  پښتونستاناحساسوي. څرنګه چي د شوروي اتحاد له لوري خطر 
همکاري مشکله کړې وه نو حکومت داسي فرض کړې وه چي افغانستان ښایي، د شوروي اتحاد د ډېر سخت پوځي 

نتیجه  مت پهاو اقتصادي فشار له امله، تر ډیره وخته د یوه غیرفعال بېطرف هیواد په توګه پاته سي. د امریکا حکو
کي، په اتحادونو کي له شاملېدلو سره د افغانستان عالقه یو تبلیغاتي چال وباله او وې ویل چي افغانستان پخپله په دې 

 پوهیږي چي په پکټونو کي د هغه هیواد شاملېدل هیڅ منطقي اساس نه لري.
ه وو. پاکستان او امریکا دواړو دا اندېښن په پکټونو کي د افغانستان له شاملېدلو سره د پاکستان مخالفت هم یو عامل

درلوده چي، تر څو پوري د پښتو نستان مسله حل سوې نه وي، یو قوي او غښتلی افغانستان به، د دې پرځای چي د 
شوروي اتحاد په مقابل کي مرسته وکړي، د قبایلو  ښورښونو ته لمن ووهي. خو د افغانستان حکومت، د داوود خان 
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دوره کي، د پښتو نستان د مسلې د حلولو لپاره، له امریکا څخه مرسته وغوښته. اکثرو مقاماتو  د صدارت په ټوله
پېشنهاد وکړ چي، که د افغانستان آب او پرده خوندي سي نو، هغه هیواد د ډیرو زیاتو امتیازاتو ورکولو ته حاضر 

املېدلو و په اتحادیه او دفاعي موافقتنامه کي شدی. ځینو افغاني مقاماتو حتی پېشنهاد وکړ چي له پاکستان سره د ګمرکون
ته حاضر دي. په امریکا کي د افغانستان سفیر کبیر لودین وویل چي که امریکا پاکستان ته یوه اشاره قدر وکړي هغه 

 هیواد به د پښتنو د مسلې، یو باعزته، حل ومني.
و ان  ترمنځ دوه اړخیزۍ اقتصادي پروژې پیل سي نځینو امریکایی مقاماتو پېشنهاد کاوه چي که د افغانستان او پاکست

د دواړو هیوادونو ترمنځ به کرار کرار اقتصادي اړیکي غښتلي سي. د مثال په توګه جان جرنیګن پېشنهاد وکړ چي 
په کراچي کي دي افغانستان ته یو آزاد بندر ورکړه سي او د هیلمند د اوبو له برېښنا او د ورسک د بند له برېښنا څخه 

ي دواړه هیوادونه ګټه واخلي. د ملي امنیت د شورا تحقیقاتي هیات هم دغه ته ورته نتیجې ته ورسېدی. په داسي د
حال کي چي د امریکا مقامات دې نتیجې ته ورسېدل چي د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري به د پښتو نستان مسله 

ډېر لږ منابع لري او هغو منابعو ته یې الس رسی  یوه حل ته نیژدې کړي خو تر څنګ یې دا هم ویله چي افغانستان
هم ډېري ستونزي لري او دا منابع د امریکا د منځګړتوب ارزښت نه لري. که څه هم چي نورو حکومتي مقاماتو 
استدالل کاوه چي پاکستان د افغانستان د روغي جوړي له کوښښونو څخه بده استفاده کړې ده خو خارجه وزارت پر 

 ړ وو او ویل یې چي دوي دي دا مسله په خپلو کي حل کړي.    خپله خبره وال
پاکستان په دغه ټوله دوره کي د کابل د رژیم پر ضد ناروا پرپاګنډې وکړلې او، په یو شمېر موضوعاتو باندي یې، 

خه ونیوله م خپل دریځ  سم څرګند نه کړ. د دوی دغه پروپاګنډې له متحده ایاالتو سره د افغانستان د اړېکو د ټینګېدلو
او د امریکا حکومت چي څرنګه پخوا د افغانستان په باره کي څه رپوټونه اورېدلي وه، مشرانو یې پرله پسې د ټولو 
خنډونو او ناکامیو پړه پر افغانستان اچوله او کوم خنډونه چي پاکستان ایجادول په هغو کي یې ری نه واهه. سره له 

مرکزي حکومت له زور څخه کار اخیست خو د امریکا حکومت به ویل چي هغه چي کراچي، په پرله پسې توګه، د 
د هغه هیواد ډیموکراسي د افغانستان تر ابتدایي فیوډالي حکومت ډېره مخکي ده. نورو بیا په پاکستان کي د بنګال 

ي یواد کستونزي او په پنجاب کي مشکالت له نظره غورځول خو د افغانستان په باره کي به یې ویل چي په هغه ه
ډېر زیات قومي اختالفات موجود دي، د کاروبار ستونزي دي او منورین یې له حکومت سره اختالفات لري او هغه 
هیواد د باروتو پر بوجۍ ناست دی. ځینو حتی د پاکستان په دې بېځایه ادعاوو باور کاوه چي ویل یې افغانستان په 

ډېر ژر به ټوټي ټوټې سي او داخلي جنګونه او انارشي به پکښي اجتماعي لحاظ د منځنیو پېړیو په حالت کي دی او 
 پیل سي.

داعیه ځکه ردوله چي ویل یې د افغانستان حکومت دا مسله د خپلو داخلي  پښتونستاناکثرو امریکایی مقاماتو د 
در وري دعوه سمنناراضیانو د توجه اړولو لپاره را منځته کړې او توده ساتلې ده او ځینو به ویل چي افغانستان د خا

ته د رسېدلو لپاره راپورته کړې ده. چنداني چا د افغانستان د قومي مسلې پر ادعا باندي غوږ نه نیوی او نه یې د هغه 
هیواد قانوني اقتصادي ستونزو ته توجه کوله. ډیرو افغانستان ته په داسي سترګه کتله چي هسي ناکراري جوړوي او 

انګوس وارډ خو ویل چي د افغانستان موقف د پراختیا غوښتنو پر خوبونو والړ دی مطلب یې د پاکستان ورانول دي. 
او مطلب یې  د خپلي قبیلوي انارشی ساتل دي. ده  ویل چي امریکا باید، تر یوه بل مناسب فرصت پوري، له افغانستان 

ن ترمنځ د مذاکراتو د سره مذاکرات معطل کړي. که څه هم چي خارجه وزیر ډلس ویل چي د پاکستان او افغانستا
پیل کېدلو لپاره باید کوښښ وسي او دا پخپله د پاکستان د سرټمبه دریځ په مقابل کي یو بې ګټي کار وو. امریکا د 
پاکستان په تقویه کولو سره، عمال دا امکان له منځه یووړ چي هغه هیواد دي له افغانستان سره یوې روغي جوړي ته 

 ې د امریکا پر بېطرفي باندي  د افغانانو اعتماد تباه کړ.حاضر سي او په دې مسله کي ی
ځینو امریکایي مقاماتو ویل چي د افغانستان دولتي مشران له لوېدیځ سره د اړیکو طرفدار دي او پر شوروي اتحاد 
باندي اعتماد نه لري او غواړي چي د شوروي د حاکمیت مخه ونیسي مګر څرنګه چي له هغه هیواد سره پر پوله 

اندي پروت دی نو د ماسکو پر زور او تهدید باندي سترګي نه سي پټوالی. په داسي حال کي چي د امریکا مقاماتو ب
دا منله چي افغانستان دونه وس نه لري چي په شوروي اتحاد کي ری ونه وهي خو له افغانستان سره یې هیڅ ډول 

مړي سره یې دا پالیسي ده چي، غواړي له روسیې خواخوږي نه ښودله او دا هیواد یې په دې محکوماوه چي، له لو
څخه د غرب په مقابل کي کار واخلي. څرنګه چي افغانستان په تاریخي لحاظ د روسیې او برټانیې تر منځ یو انډول 
ساتلی وو نو دوی داسي فکر کاوه چي د کابل رژیم اوس هم غواړي چي لوی قدرتونه د یوه بل په مقابل کي استعمال 

هغوی له اختالف څخه خپله ګټه واخلي. کله چي افغانستان تهدید وکړ چي نور به له ماسکو څخه مرستي کړي او د 
ترالسه کوي نو د امریکا حکومتي مقاماتو هغه هیواد د بې باوره او بې اعتماده  په نوم وغانده او وې ویل چي فقط د 

پر ضد د پالیسیو د غوره کولو له امله، ستایه؛ په  خنډونو ایجادولو پالیسي یې زده ده. خو پاکستان یې، د کمونیزم
داسي حال کي چي هغه هیواد څو ځله تهدید وکړ چي که مرستي ورسره ونه سي نو له شمال څخه به مرستي واخلي؛ 

 هغه ته چا هیڅ ونه ویل. 
 رود هر وخت خپل د امریکا تعصب باالخره د ایران او افغانستان ترمنځ اړیکو ته هم ورسېدی. څرنګه چي د هیلمند

مسیر ته تغییر ورکاوه نو د دواړو هیوادونو ترمنځ یې سرحدي جنجال پیدا کړی وو. متحده ایاالتو د منځګړتوب 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

کلونو ترمنځ، د هیلمند د رود د دلتا کمیسیون دا ستونزه مطالعه کړه. افغانستان په  1۹۵1او  1۹۴۸کوښښ وکړ. د 
کال پوري یې له افغانستان سره د خبرو  1۹۵۴ران دا رپوټ رد کړ او تر کال کي د کمیسیون فیصله ومنله. ای 1۹۵۲

له بیا پیل کولو څخه انکار کاوه. سره له هغه چي امریکا دا قضیه په سترګو ولیده او سره له هغه چي د افغانانو کلتور 
له  په خپل دریځ کيته یې د ایرانیانو سپکاوی لیدی، خو سي آی اې په خپل یوه رپوټ کي ولیکل چي افغانستان 

 سرزوری څخه کار اخلي او په سیمه کي تاوتریخوالی زیاتوي.
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