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 د ایزنهاور حکومت، افغانستان او اتحادونه
 دیارلسم فصل

 برخه دویمه
 

افغانستان خپلي داخلي ستونزي لرلې. د موادو له کمبود سره مخامخ وو، قومي شخړي یې  چېپه دې کي شک نسته 
حکومت ته مشکالت پېښول. پوځ یې نه کافي وسلې او مهمات لرل او نه یې سم انضباط  لرلې او د قبایلو ښورښونو

اکستان په مقایسه، ډېر لږ الره او اقتصاد یې هر وخت په وروسته پاته حالت کي وو؛ مګر افغانستان اوس هم، د پ
د خلکو د  چېیو خو یې ډېره سیمه ایزه خودمختاري درلوده او بل دا چېداخلي بحرانونه درلودل؛ او علت یې دا وو 

ر ه چېرا تېر سو نو له عراق، ایران او پاکستان سره  چېژوند په سطح کي یې توپیر دونه زیات نه وو. تر دې 
، په وروسته کي یې د شوروي اتحاد د پوځي پرمختګونو په مقابل کي ډېر چېې څومره مرستي وسوې نو پرته له د

 لږ مقاومت وکړ بله هیڅ ګټه یې ونه رسوله. خو پر افغانستان باندي چا حساب قدر ال نه وو کړی.
ي د ک د امریکا ټولو متحدینو افغانستان ته د ستونزو جوړوونکي او بې ارزښته هیواد په سترګه نه کتل. په واشنګټن

افغانستان، د جغرافیایي موقعیت له مخي، د منځني ختیځ د  چېد ده هیواد په دې عقیده دی  چېترکیې سفیر ویل 
کوښښ وکړي افغانستان ته غړیتوب ورکړي. ده  چېامنیت لپاره ډېر مهم دی او د پکټ پر غړو باندي یې ږغ وکړ 

په پکټ کي غړیتوب به له هغه هیواد سره اړیکي دوستانه کړي او له داسي ناڅاپي او تلواري فیصلو او  چېوویل 
د روسیې مقاماتو ته د پراختیا غوښتني پلمه جوړه کړي. د ترکیې سفیر دا منله  چېاعمالو څخه به یې را ورګرځوي 

دا احتمال ډېر کم  چېپاروي مګر ده وویل په پکټ کي د افغانستان شاملېدل ښایي د روسیې عکس العمل را و چې
 د پښتونستان مسله د یوه دریم ګړي له الري حلېدالی سي. چېدی. د ترکیې سفیر وویل 

د افغانستان په  چېخارجه وزارت د ترکیې د سفیر د نظر ستاینه وکړه او ادعا یې وکړه  چېپه داسي حال کي 
ملې ویل یې افغانستان د شوروي د ح چېهغه پالیسي بدله نه کړه ستراتیژیکه ستونزه پوهیږي مګر بیا یې هم خپله 

که چیري افغانستان  چېتر تهدید الندي دي او چنداني ارزښت هم نه لري. په دې برخه کي بیا هم سوال موجود وو 
اماتو قد امریکا م چېته پوځي مرستي ورکولي کیږي نو په دونه مشکالتو او د خطرونو په منلو ارزي کنه. که څه هم 

افغانستان ته بیخي شا واړوي او هغه هیواد ته یې د غنمو له ورکولو او د هیلمند د پروژې لپاره پر  چېنه غوښتل 
دوهم پور باندي غور کاوه؛ دوی بیا هم احتیاط کاوه چی هسي نه افغانستان ته د پوځي مرستو تمه ورپیدا سي. د 

ه افغانستان سره د داسي یوه تړون پېشنهاد کوي لکه له پاکستان که ترکیه ل» خارجه وزیر کفیل جوزف سمیت وویل: 
موږ غواړو د ترکیې او  چېیې السلیک کړی دی؛ دا به د متحده ایاالتو لپاره یو مشکل جوړ کړي ځکه  چېسره 

 ېچپاکستان له تړون څخه د پاکستان لپاره د پوځي مرستو د یوه چوکاټ په حیث استفاده وکړو. نو ځکه زه فکر کوم 
 که ترکیه له افغانستان سره تړون کوي نو کوم بل ډول تړون دي ورسره السلیک کړي.

وی منظوري ډېر زیات وخت نیسي. د رئیسافغانستان ته د پوځي مرستو لپاره د کانګ چېنورو امریکایی مقاماتو ویل 
ه هر څونه مرست چېستان ته د بودجې کموالی به د هغه هیواد لپاره د منظوری اخیستل مشکل کړي او افغان چېویل 

د امریکا حکومت د افغانستان دوستي او  چېورکړه سي د هغه هیواد بشیړ امنیت نه سي خوندي کوالی. که څه هم 
کېدالی سي له هغه هیواد سره یو ډول انتقالي او موقتي موافقتنامه هم السلیک سي  چېطرفداري نه ردوله او ویل یې 
دا پکټ یو ځل قوي سي؛ بیا به ورشامل  چېافغانستان تر هغه وخته منتظر سي  ېچمګر ویل یې دا به بهتره وي 

امریکا به افغانستان ته یو څه مرستي ولېږي مګر پر دې خبري  چېترکیې هیله څرګندوله  چېکړه سي. که څه هم 
 یې ډېر زور وانه چاوه.

پروګرام له پیل کېدلو څخه وروسته له امریکا  د افغانستان مقامات له پاکستان سره د امریکا د مرستو د چېکه څه هم 
کلونو په اوږدو کي یې بیا هم د امریکا څخه د پوځي مرستو غوښتني ته  1۹۵۵او  1۹۵۴څخه ماءیوس سول مګر د 

ي د ده هیواد د شورو چېدوام ورکړ او په سیمه ایز پکټ کي شاملېدلو ته یې هیڅ اشاره نه کوله. کبیر لودین ویله 
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دا پوځي مرستي د ترکیې  چېني او یوازي سپکو وسلو او مهماتو ته ضرورت لري. ده ویل کېدای سي اتحاد خطر م
له الري وسي او د پاکستان او شوروي د مخالفت مخه ونیوله سي. څو ورځي وروسته خارجه وزیر سردار نعیم بیا 

ان د افغانست چېتدالل یې کاوه افغانستان وسلو او د صاحب منصبانو پوځي روزني ته اړتیا لري او اس چېوویل 
له  ېچسالمتي د ټولي نیمي قارې سالمتي ده. د اکټوبر په میاشت کي په کابل کي د امریکا سفارت پېشنهاد وکړ 

 افغانستان سره دي د پاکستان له الري پوځي مرستي وسي او په دې توګه به د پښتونستان مسله هم حل سي.
ستان باید افغان چېد هغه کال د ډسمبر په میاشت کي خارجه وزیر ډلس د افغانستان سفیر کبیرلودین ته اطالع ورکړه 

بیا یې جبران  چېدا داسي ستونزي را پیدا کوي  چېله امریکا څخه د وسلو د ترالسه کولو تمه ونه کړي؛ ځکه 
 افغانستان له پاکستان چېوسلې به هغه وخت ورکړي  چېمشکل دی. خارجه وزارت د افغانستان سفارت ته ولیکل 

او ایران سره خپل اختالفات حل کړي مګر له امریکا څخه به د منځګړتوب هیله نه کوي او دا یې هم ورته لیکلي وه 
ره له افغانستان س چېپه تړون کي به د غړیتوب خیال له سره باسي. ډلس هغه وخت د افغانستان قهر را وپاراوه  چې
 ذاکراتو نقل یې پاکستان ته وسپاره.د م

د ایزنهاور حکومت، په عین وخت کی، له افغانستان سره د اقتصادي مرستو د زیاتولو پېشنهادونه رد کړل. د افغانستان 
له متحده ایاالتو سره په پکټ  چېحکومت له لوېدیځو هیوادونو څخه د هغو لږو اقتصادي مرستو له امله شکایت وکړ 

اونډیانو له شاملېدلو څخه ډېر مخکي یې ترالسه کړي وې. افغانانو هغه وخت ډېر سپکاوی احساس کړ کي د هغه د ګ
یکایي حتی وروسته امر چېامریکایانو د خپلو پورونو له بیرته تادیه کېدلو سره دونه سخت شرایط وضع کړي وه  چې

کال پوري اکثرو  1۹۵۴ری سوی دی. تر د دې پورونو د تادیه کولو په شرایطو کي تر حد تې چېمقاماتو هم وویل 
د هیلمند په پروژه کي ډیري زیاتي پیسې لګېدلي دي او چنداني ګټه نه ده  چېامریکایی او افغاني مقاماتو دا ومنله 

پروژه د مرګ او ژوند ترمنځ وه، د صاداراتو وارداتو بانک، د جون  چېورڅخه تر السه سوې. په داسي حال کي 
نستان له حکومت سره یو نوی قرارداد وکړ. دا پور د افغانستان د مقاماتو د غوښتني نیمایی وو؛ پر یوویشتمه د افغا

په دې اته لس کاله کی یې څلور کاله  چېسود یې په سلو کي څلورنیم وو او په اته لس کاله کي باید ادا سوی وای، 
ومت له خوښي سره برابره نه وه. څرنګه د افغانستان د حک اضافه مهلت ورکړی وو. د دې پور د شرایطو هیڅ برخه

افغانستان هیڅ وخت د خپلو پورونو ادا کول تر خپل وخت ځنډولي نه وه نو د امریکا دغه شرایط یې خپل حیثیت  چې
دې  افغانانو پر چېامریکا افغانستان ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. خو کله  چېته سپکاوی وباله او په دې عقیده سول 

قاد وکړ او د هیلمند د پروژې د کار له طرز څخه یې شکایت وکړ نو امریکایانو هغوی په بې صبري مرستو باندي انت
 افغانان د عصري دفترداری په کار نه پوهیږي. چېتورن کړل او ورته وې ویل 

د همدغه جون په میاشت کي د جنوبي اسیا د څانګي د اقتصادي چارو مسوول د افغانستان د اقتصاد په باب رپوټ 
د افغانستان حکومت له امریکا څخه د مرستو په برخه کي د خپلي ونډي په باب د  چېبشپړ کړ او دا یې ومنله 

ره د له پاکستان س افغانستان ته باید په بهترو شرایطو پور ورکړه سي او دا به چېناراضیتوب حق لري. ده وویل 
ي امنیت شورا په سیمه کي د خپلو اقتصادي او پوځي اړیکو ښه کولو ته د تشویق وسیله سي. ده وویل د امریکا د مل

له افغانستان سره تعهدات کم او که زیات کړي، خو دی  چېګټو په باره کي غور کوي او په دې باره کي فکرکوي 
 افغانستان به له شوروي څخه د مرستو ترالسه کولو ته مخه کړي. چېفکر کوي 

له افغانستان سره اقتصادي  چېرا پر هغو پالنونو باندي بحث وکړ کال د ډسمبر پر نهمه د ملي امنیت شو 1۹۵۴د 
افغانانو  د چېمرستي په کال کي تر دېرش میلیونو ډالرو پوري زیاتي کړي. د جمهورییس مرستیال ریچرډ نیکسن، 

ري ګټي یله افغانانو سره د اقتصادي مرستو زیاتوالی ښایي ډ چېمېلمه پالني ښه اغېزه ورباندي کړې وه، فکر کاوه 
که افغانان په ریشتیا هم د لوېدیځ پر  چېپه لومړي سر کي د دې پالن مالتړ وکړ او وې ویل  رئیسولري. جمهور

، د خپلو ګټو لپاره، د متحده ایاالتو سره د شوروي اتحاد له اختالف څخه استفاده چېخوا وي او مطلب یې دا نه وي 
 د زیاتولو خطر پر ځان ومنو.وکړي؛ نو موږ ښایي له هغه هیواد سره د مرستو 

یس وو، د مرستو زیاتوالی، د ئد سي آی اې ر چېخارجه وزیر ډلس د دې پالن مالتړ ونه کړ. د ده ورور الن ډلس، 
تان ته دغه مرستي باید د یوه دریم ګړي هیواد یا یوه مستقل سازمان له خوا سافغان چېاحتیاط په قید، ومانه. ده ویل 

ده ګواتیماال ته ګوري )متح چېشوروي اتحاد افغانستان په هغه سترګه ګوري لکه متحده ایاالت  چېورکړه سي؛ ځکه 
تازه یې کمونیسټ چین په  چېایاالتو تازه د ګواتیماال حکومت پرزولی وو.( ده وروسته افغانستان په دې وغانده 

کال  1۹۵۰رکړی او چین ته یې په رسمیت پېژندلی دی، او له پاکستان سره یې موجودو اړیکو ته اهمیت نه دی و
د  ېچکي د ډیپلوماټیکو هیاتونو د تبادله کولو پېشنهاد کړی دی او چین، پنځه کاله وروسته، جواب ورکړی دی. کله 

افغانستان د باور وړ  چېد شوروي مداخلې ته اشاره وکړه او دا یې ورسره زیاته کړه  ورور په افغانستان کي ډلس
اد شوروي اتح له افغانستان ته د مرستو زیاتوالی به هسي د چېامنیت شورا هم فیصله وکړه  هیواد نه دی نو د ملي

ولمسوي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختالف حلېدلو ته به چنداني ګټه ونه کړي. د افغانستان سفیر کبیر لودین 
 سفارت ته هدایت ورکړه اکي د امریک هیڅ مرستي نه سي ورسره کېدالی او په افغانستان چېته اطالع ورکړه سوه 

 د هغه هیواد مقاماتو ته هم خبر ورکړي. چېسو 
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سړی د ایزنهاور د حکومت د دفاعي پالیسی ضمني اشارې په نظر کي ونیسي؛ نو که خارجه وزیر د شوروي  چېکله 
خو  باندي غور سوی وای.اتحاد او غربي تړون ترمنځ د افغانستان په دریځ سم پوهېدالی ښایی د مرستو پر پروګرام 

ډلس د افغانستان په برخه کي بدبین وو. هغه د نړۍ په سیاست کي د یو بام او دوه هوا پالیسي درلوده. افغانستان له 
پاکستان سره اختالفات درلودل او کله کله یې د شوروي اتحاد د راضي ساتلو لپاره هم یو عمل کاوه؛ نو ده فکر کاوه 

 د افغانستان ازادي چېاره نه یو ټینګ مورچل او نه ارزښتمن مالتړ کېدالی سي. که څه هم افغانستان د غرب لپ چې
په نري تار پیوند وه او د شوروي د راضي ساتلو او لمسولو د مخنیوي ترمنځ یې په هوا کي پر تناو باندي ګامونه 

کال د مې او  1۹۵3وو. که ده د اخیستل؛ خو ډلس په دغه حال کي زیاتره د پاکستان د نظریاتو تر اغېزې الندي 
جون په میاشتو کي، څو هیوادونو ته د سفر په لړ کي، افغانستان هم په خپل لیست کي شامل کړی وای نو ښایي بد 
بیني یې یو څه کمه سوې وای. خو دی کابل ته نه والړی او پاکستان ته په سفر کولو سره یې د هغه هیواد په برخه 

القه وښودله او د افغانستان بدبیني یې نوره هم زیاته کړه او د افغانستان حکومت داسي کي د امریکا یو اړخیزه ع
 هغه هیواد د امریکا په پالیسي کي هیڅ اهمیت نه لري. چېوانګېرله 

د افغانستان په برخه کي د امریکا د دې منفي نظر یو څه پړه پخپله پر افغانستان باندي هم اچوله کېدال سي. دوی خپله 
د حکومت اسرار یې ټول پټ ساتل، نه پرېښودله او د هغه هیواد په برخه کي یې اطالعات  چېعنعنوي پالیسي، هغه 

داسي موسسې جوړي کړي  چېمحدودیتونه لیري سول هم دوی ونه سو کړای  چېمحدود کړي وه. حتی سره له هغه 
لسمه او شلمه پېړۍ کي په افغانستان کي د په نو چېپه متحده ایاالتو کي د دوی د ګټو لپاره کار وکړي. څرنګه  چې

اد د هغه هیو چېمسیحیت تبلیغ منع وو او اقتصادي تماسونه ډېر محدود وه نو داسي امریکایان چنداني موجود نه ول 
افغانستان، په خپلو تعلیمي پروګرامونو کي، پر جرمني او  چېپه برخه کي یې له نیژدې معلومات درلودل. څرنګه 

تکیه کړې وه نو د هغه هیواد ډېر لږ کسان په انګلیسي ژبه پوهېدل، او په هماغه اندازه د امریکا له  فرانسه باندي
کلتور او سیاست څخه بېخیره پاته سوي ول. دغو علتونو افغانستان ته، په تېره بیا د پاکستان په تناسب، تاوان ورساوه. 

لکو څرنګه په انګلیسي ژبو خ چېڅخه، دا چل زده کړی وو په مقابل کي پاکستان، د مسلم لیګ د تحریکاتو له کلونو 
 کي نفوذ وکړي.

آواز یې د پاکستان ستایني او مالتړ کاوه هیڅ مالتړ تر السه نه کړ.  په یوه چېافغانستان د هغو برټانوي متخصصینو 
غانانو افغانستان له اف د هند پټانان د چېسراولف کېرو د افغانستان په باب چنداني مثبتي خبري نه درلودې. ده ویل 

کي او د پښتونستان داعیه د مځ چېسره ډېر ژور توپیر لري او افغانستان یې بیخي د پښتنو دولت نه باله. ده ولیکل 
دا  چېد برټانیې د واکمنی په وخت کي خاموشه وه. کېرو، که څه هم  چېخاوري له دعوې څخه را والړه سوې ده، 

په اتحادونو کي د افغانستان شاملېدل هغه هیواد ته کټه لري خو ده د سعد آباد پکټ سیوری غوندي یو شی  چېمنله 
د افغانستان زراعتي تولیدات ډېر  چېد ادارې سسټم او طرز یې چاته چنداني ګټه نه سي رسوالی. ده ویل  چېباله 

ته یې ګټه نه رسیږي.  پخپله هغه هیوا چېدی  لږ دي، د عصري حمل و نقل وسایل نه لري او پوځ یې دونه کمزوری
کال کي، د پښتونستان مسله رد کړه  1۹۵3د افغانستان د داعیې ډېر ټینګ طرفدار وو، په  چېحتی سرویلیم بارټن، 

 چېافغانستان باید له پاکستان سره روغه جوړه وکړي ځکه  چېدا یوه بې اساسه دعوه ده. ده ویل  چېاو وې ویل 
که دا نه وي نو  چېتان د مالتړ له الري د شوروي اتحاد له یرغل سره مقابله کوالی سي. ده ویل یوازي د پاکس

 افغانستان پوځي طاقت نه لري او که د شمال او لوېدیځ له لوري حمله ورباندي وسي نو ډېر ژر به سقوط وکړي.
ه هغه هیواد کي د امریکا سفیر پوري، پ 1۹۵۶کال څخه تر  1۹۵۲له  چېد افغانستان طالع ځکه ډېره خرابه وه 

اتو څخه ګټه مقام انګوس وارډ وو. پاکستان د متحده ایاالتو سره په اتحاد کي د شاملېدلو لپاره د نفوذ له یوشمېر څښتنو
سخت د پاکستان طرفدار وو. وارډ یو څه وخت د ماوزې تونګ په  چېاخیستې وه. وارډ یو له هغو کسانو څخه وو 

له بندیخانې څخه را ووت نو د کمونیسټانو ډېر سخت دښمن ورڅخه جوړ سوی  چېو او کله زندان کي تېر کړی و
وو. دی هم د پاکستاني مقاماتو د تبلیغ تر اغېزي الندي راغلی او هم یې د افغاني ناراضیانو خبري اورېدلي وې او 

لیون پوالدا وایي تمامه ورځ به  چېداوود خان ته یې د یوه کمونیسټ په سترګه کتل. ده د سي آی اې له رییس سره، 
نس ځان یې د افغانستان الر چېد شرابو په نشه کي ډوب وو، تل به توپنچه په ځړېدله او یو تش ماجراغوښتونکی وو 

باله، الس یو کړی وو او د داوود خان نسکورولو ته یې مال تړلې وه. د دوی په فعالیتونو ظاهراً واشنګټن خبر نه وو 
 شنګټن څخه اجازه اخیستې وه.او نه دوی له وا

 د چېوارډ، د خپل سفارت په دوران کي، د امریکا او افغانستان د نیژدې کولو لپاره هیڅ کار ونه کړ. که څه هم 
خارجه وزارت مخکنیو رپوټونو په افغانستان کي د کمونیسټ ګوند د وجود په باب هیڅ نه وه ویلي او ال یې په 

د  ېچطرفدارانو شمېر کم او بې ارزښته بللی وو خو وارډ سره له دغه رپوټ ورکړ افغانستان کي د کمونیسټانو د 
افغانستان په هر ځای کي کمونیسټان فعالیت کوي خو دوی ټول پټ دي او سفارت د هغوی په باره کي معلومات نه 

ي، داسي ضد او نقیض ولي باید، د یوه هیواد د عملي وضعیت په باره ک چېلري. ده د دې لپاره هیڅ دلیل نه درلود 
د  چېد کرا چېرپوټ ورکړي. وارډ د پاکستان د تبلیغاتو تر اغېزې الندي وو او افغانستان یې له دې کبله غانده 

 ېچپه غیر کمونیسټي نړۍ کي بل هیڅ هیواد داسي پروپاګنډه نه کوي. کله  چېحکومت پر ضد ډېر سخت تبلیغ کوي 
افغانستان غواړي  چېرپوټ ورکړ وارډ د هغوی رپوټ رد کړ او ویل یې  افغانستان د شوروي د تهدید په باره کي
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

په دې توګه د امریکا څخه مرستي ترالسه کړي او په افغانستان کي یې د خوراکي موادو کموالی د قاچاقبرانو له السه 
نع ې هم په دې قاباله. که چیري وارډ، د افغانستان په باره کی مثبت نظر ورکړی وای، نو ښایی خوش اخالقه ډلس ی

هغه هیواد د لوېدیځو هیوادونو د اتحاد په لیست کي شامل کړي. خو ده خپل ټول وس د دې لپاره تمام  چېکړی وای 
 په واشنګټن کي څوک د افغانستان ږغ وانه وري. چېکړ 

فغانستان ا چېکاوه  افغانستان د وسلو د ترالسه کولو لپاره خپله هیله څرګنده کړې وه خو وارډ فکر نه چېسره له هغه 
ځ داوود خان به له لوېدی چېدی پوهېدی  چېبه له لوېدیځ سره په اتحاد کي د شاملېدلو خطر قبول کړي او سره له هغه 

امریکا باید د افغانستان په خپګان کي ری ونه  چېاتحاد سره د پاکستان په شاملېدلو سخت خپه سي خو ده فکر کاوه 
ت باید د اتحاد کارونه مخ ته یوسي او د افغانستان په اعتراضونو فکر خراب نه کړي. متحده ایاال چېوهي او ویل یې 

ان له افغانست چېد پکټ په جوړولو کي یې برخه درلوده په دې عقیده وه  چېټولو هغو امریکایانو  چېحقیقت دا دی 
حده مت چېافغانستان باید داسي احساس ونه کړي  چېنظره غورځول کېدالی سي او پر دې خبري یې موافقه درلوده 

د امریکا حکومت، له پاکستان سره د اتحاد  چېایاالت د لوېدیځ په اتحاد کي د هغه هیواد د شاملولو طرفدار دی. کله 
جوړولو په موضوع کي، د هند د دریځ د نرمولو کوښښ وکړ نو له افغانستان سره یې بیخي مشوره قدر ونه کړه. د 

که، د اتحاد په موضوع کي، افغانستان له نظره وغورځوي نو روسیه به هم د  چېا حکومت داسي فکر کاوه امریک
شوروي به په افغانستان کي د فعال کېدلو لپاره چنداني دالیل ونه لري  چېدوی په څېر سلوک وکړي. دوی فکر کاوه 

ني افغانستان چندا چېرهم لیري ښکارېدی ځکه خو ال نو او پر افغانستان باندي د شوروي د مستقیمي حملې احتمال
ستراتیژیکي ګټي نه درلودلې او ال یې اقتصادي او سیاسي تاوانونه هم درلودل. حتی ځینو امریکایي مقاماتو خو ال 

پرېږده شوروي اتحاد پر افغانستان باندي یرغل وکړي او د دوی دا عمل به د هغوی په مقابل کي  چېفکر کاوه 
 یو موټی کړي او بېطرفه اسیایی هیوادونه به د غرب خواته راواړوي. نه ورتهاسالمي هیوادو

د نړی افکار او د افغانستان بې  چېد افغانستان مشرانو هم د شوروي د حملې احتمال نه لیدی او هیله یې درلوده 
وسلو د رانیولو  ارزښته حالت به شوروي اتحاد له حملې کولو څخه را وګرځوي؛ مګر بیا یې هم له روسیې څخه د

دا کار به نور هم د شوروي د حملې مانع سي او په هیواد کي به اصالحاتو ته الره  چېوکړه او فکر یې کاوه  هڅه
شوروي اتحاد به د افغانستان له دغي مرستي سره د شمالي افغانستان پر لور حرکت  چېپرانیستل سي. دوی دا منله 

کوله نو په اتحاد کي د افغانستان په شاملېدلو او له چا څخه د وسلو په که شوروي حمله  چېوکړي مګر دا یې ویل 
 اخیستلو کي هم ری نه وهي. 

د امریکا غیر فعالي پالیسی او له پاکستان او په وروسته کي له ایران سره ډیرو زیاتو مرستو افغانستان په اقتصادي 
ب، متحده ایاالت، د افغانستان د ګاونډیانو په تناس چېوه او سیاسي خال کي پرېښود او د افغانستان مشرانو ته څرګنده س

د ایران او پاکستان عصري کېدلو ته  چېله هغه هیواد سره د تعصب څخه کار اخلي. داوود خان نه سوای کوالی 
د  چېکه لوېدیځ هیوادونه افغانستان، په داسي حال کي  چېده خبرداری ورکړ  چېالس تر زني کښیني. که څه هم 

ستان بحران هم نه دی حل سوی، یوازي پریږدي نو افغانستان به له شوروي اتحاد سره یوه حل ته ورسیږي؛ پښتون
 ېچدا به ډېره ګرانه وي  چېخو امریکا دې تهدیدونو ته هسي د الپو په سترګه وکتل. خارجه وزیر ډلس فکر کاوه 

حاد د یرغلونو د لیدلو سره سره بیا هم، یوازي افغانستان به د خپل استقالل دوستی او په هغه سیمه کي د شوروي ات
 له یوه دوست او مسلمان هیواد سره د اختالف لرلو له امله ، دې سیاسي ځان وژني ته حاضر سي.

کلونو د اقتصادي  1۹۵۰افغانستان د وخته ال له شوروي اتحاد څخه د اقتصادي مرستو ترالسه کول پیل کړي وه. د 
ان له شوروي اتحاد سره د جنس په جنس تجارت څلور کلن تړون السلیک کړی وو محاصرې په وخت کي، افغانست

افغانستان ته به تېل، بوره،  چېکال راهیسي دغه راز لومړنی موافقه وه. شوروي اتحاد موافقه وکړه  1۹3۰او دا د 
ی، نبه، قېمتي ډبرټوکران، ماشین آالت او ټرانسپورټي سامانونه صادروي او په عوض کي به له افغانستان څخه پ

کال کي داوود خان، په افغانستان کي د شوروي اتحاد له خوا  1۹۵۴پوستکي، مېوې، بادام، پسته او نور واردوي. په 
د وړو اقتصادي پروژو د بشپړولو پېشنهاد منظور کړ. لومړنۍ پروژه د جنوري په میاشت کي پیل سوه او افغانستان 

د غلو دانو د پورته کولو، ماشینونه، د اوړو ژرنده او د هغه څنګ ته د ډوډي  ته یې دوه د شلو زرو ټنو په ظرفیت،
نه ور څلور ټانکو خیره کولوذڅلورو ښارونو کي د تېلو د  پخولو یوه دستګاه ورکړه. د جوالی په میاشت کي یې په

لي ان د پاکستان د بخیره وه څو افغانستذپه کابل، مزارشریف، هرات او کیلیفت هر یوه کي یوه یوه  چېجوړ کړل 
 د کابل د چېاقتصادي محاصرې څخه وژغوري. د اګسټ په میاشت کي یې د هغو افغان کارکوونکو د روزلو لپاره 

الرو کوڅو د سړکونو په پخولو کي کار ورڅخه اخیستل کېدی مالي مرسته وکړه. د کورجوړولو او د منابعو د 
ژوند کي اسانتیا راوستله. چک هم پنځه میلیونه ډالره پور ورکړ انکشاف په پروژو کي مرستو یې د خلکو په عمومي 

وارداتي سمینټ ډیر ګران لوېدل نو له دي کبله  چېاو د سمنټ جوړولو یوه فابریکه یې ورته جوړه کړه او څرنګه 
کي او  تیې افغانستان ته ډېره ګټه ورسوله. د ختیځ بالک پروژې د امریکا په ډول ځنډنۍ نه وې بلکه په ډېر لږ وخ

په ارزانه بیه سرته رسېدلې، حکومتي مقاماتو ته یې چناني ستونزي نه پېښولې او عمومي خلکو ته یې ډېره ګټه 
 رسېدله.
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

داوود خان په شوروي اتحاد، هیڅ وخت، اعتماد ونه کړ مګر د دغو پروژو بریالیتوب او د لوېدیځ له خوا د مرستو 
ستان پاک چېردادونو زیاتولو او پراخولو ته تشویق کړ. وروسته له هغه پرله پسې ردېدلو هغه له شوروي سره د قرا

او متحده ایاالت د پکټ ملګري سول نو افغانستان ته دوې الري پاته سوې؛ یا به یې اقتصادي محاصرې او مشکالت، 
پوځي کمزوري او سیاسي ماءیوسي زغمالی او یا به یې له شوروي اتحاد سره اړیکي سموالی. داوود خان دوهمه 

داوود خان له دې  چېرونو مخه ونیسي. په داسي حال کي ګوندي د دایمي خط چېالره، په دې هیله، انتخاب کړه 
شوروي پتحاد ته یې په هیواد کي الره ورکړه او په پوځ کي یې ځانته په لوی الس ورانکارې  چېامله وغندل سو 

 ود خان کومه بله الره درلوده کنه؟داو چېجوړه کړه؛ مګر سوال دا دی  قوه
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