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یوموټي  دمخکي کلونو کي د مختلفو مذهبونو، ملیتونو او عقیدو خاوندانو پېشنهاد وکړ چي د هند له وېشل کېدلو څخه 
هند په دننه کي یو ډول مرکزي حکومت جوړ کړي. په دې باره کي بحثونه روان وه چي د هند وحدت وساتل سي او 

او د انسانانو د قتلېدلو مخه ونیوله سي چي د هند له وېشل کېدلو څخه وروسته پېښ سول. په  د بېځایه کېدلو د نفوس
ه د برټانیې له وتلو څخه وروسته یوموټی هند وساتل سي نو د لومړي سر کي له مسلمانانو سره دا وېره وه چي ک

کانګریس ګوند به، چي اکثیرت غړي یې هندوان دي، مسلمانان د هندوانو ترالس الندي کړي. محمدعلي جناح او د 
 هغه مسلم لیګ ګوند د داسي فیدرالي هند له پاتېدلو سره موافقه ونه کړه چي مرکزي کنټرول به یې د کانګریس په
الس کي وي. له بلي خوا کانګریس، په تېره بیا جواهرالل نهرو، ځکه د زیات قدرت غوښتنه کول چي کانګریس 

که د نهرو د روغي جوړي سلوک او د جناح نرم شخصیت ګوند د هغه هیواد د ترټولو زیات نفوس استازیتوب کاوه. 
دغو  ه جوړه تحمیل سوې وای. بیا هم که داو دغه راز د برټانیې په قوت حضور ته وګورو نو باید چي یوه روغ

کسانو، چي زړه نازړه به یې د هند یووالی منلی وای په نظر کي ونیسو نو ویالی سو چي ښایي تر دغه ال زیات 
 تشدد منځته راغلی او تر دغه هم زیات خلک بېځایه سوي وای.

ان د یو موټی ساتلو لپاره ډېر کوښښونه وسول. لومړیو کلونو کي د هندو او مسلم هند د خپلواکی لپاره د مبارزې په د
نکو ایه ورکوویل یې مسلمانانو ته باید د بېلو رد هند روحاني مشر مهنداس ګاندهي د برټانیې دا فارموله ومنله چي و
د څخه ډکو په لسیزه کي، له یو شمېر له تش 1۹۲۰د سسټم له الري په حکومت کي برخه تضمین سي. خو ګاندهي، د 

ن د جواهرالل نهرو په شان ځوانتیجه کي، ځان د کانګریس ګوند له مشرتابه څخه ګوښه کړ او مشرتوب یې  پیښو په
او توندرو کسانو ته پرېښود. په وروسته دوولسیزو کي، د کانګریس توندرو غړو جناح هم ځکه کونج ته کړ چي د 

جوړېدل یې غوښتل. باالخره جناح هم د  ه وړل او د یوه قوي مرکزي حکومتبېلو رایه ورکوونکو د سسټم له منځ
 دوو بېلو دولتونو جوړېدل ومنل چي د هغه په اساس به هیواد د عقایدو او عنعناتو پر پیروانو وېشل کیږي.

افغانستان په دې پوهېدی چي د هند د شمال لوېدیځي صوبې مسلمانان د جال دولت د جوړېدلو غوښتنه کوي نو په هند 
ت په دلچسپۍ څارله او کوښښ یې کاوه چي هلته پیښي د دوی له سیاسي اهدافو سره سمي کي یې قانوني انکشافا

انکشاف وکړي. د برټانیې ځینو مقاماتو هم کوښښ کاوه چي له دغه فرصت څخه په ګټي اخیستلو سره د هند او 
ه سرویلیم بارټن، چي پال جنګ له پیل کېدلو څخه مخکي هفتو کي، ۍ ود دوهم نړافغانستان اړیکي تقویه کړي. 

 سرحد کي یې څه باندي شل کاله خدمت کړی وو، د افغانستان په باب ولیکل:
افغانستان په وچه کي پروت هیواد دی. که له روسیې څخه پرته د هغه هیواد خارجي تجارت په نظر کي ونیسو نو » 

ره وهي. د دې کار څرګند عال  دا دی میله ال 1۵۰۰دوی تر سمندر پوري د خپلو مالونو د رسولو لپاره په هند کي 
چي، د عربو په بحیره کي، د افغانستان لپاره یو بندر وټاکو او تر هغه ځایه پوري الره ورکړو. د افغانستان حکومت 
هم دغه ډول یو بندر غواړي. موږ ولي هغه هیواد ته دغه ډول امتیاز ورنه کړو؟ که موږ دا کار وکړو نو په دې کي 

 «چي په عوض کي به افغانستان د برټانیې مالونو ته خاصي تجارتي اسانتیاوي برابري کړي.هیڅ شک نسته 
بارټن په دې عقیده د افغانستان حکومت د امیر دوست محمدخان له زمانې د دغه راز یوه بندر درلودلو آرزو درلوده. 

سان الندي کړی وي او هغه به د وو چي که افغانستان ته دغه راز یو بندر ورکړه سي نو هاشم خان به یې تر اح
محور د هیوادونو په مقابل کي د متحدینو ټینګ مالتړ وکړي. د افغانستان حکومت د بارټن دغه پېشنهاد په عالقه 

 ولووست. خو اکثرو برټانوي مقاماتو د دې پېشنهاد هرکلی ونه کړ.
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، په تېره ږ وروسته، د هند له مسلمانانوکال په اوړي کي، د بارټن د مضمون له خپرېدلو څخه ل 1۹۴۰د  هاشم خان،
وی د لیکونو . دسره د خپل حکومت د راتلونکو اړیکو په برخه کي اندېښنه وښودله بیا د شمال لوېدیځ سرحد له پښتنو،

په سلسله کي دا ارزو ښکاره کړه چي هغه قبایل بیرته له افغانستان سره یو ځای سي؛ او کله چي برټانیه له هند څخه 
افغانستان ته تر سمندر پوري یوه الره یا دهلېز ورکړي. برټانیې د هاشم خان دا ادعاوي په زغرده رد کړې  وزي نو

ادونو د تبلیغاتو تر اغېزي الندي راغلی دی. د چرچل حکومت واو افغانستان یې په دې مالمت کړچي د محور د هی
ي چ ې پېشنهادونو اورېدلو ته حاضر نه سولهیڅ وخت نه غوښتل چي پښتانه دي بیرته سره یو ځای سي. دوی د د

 رد کړ چي افغانستان د هند په چارویې ویل یې د قدرت د انتقال کارونه دي څو ادارو ته وسپارل سي بلکه دا پېشنهاد 
کي برخه ولري او یا دي لږترلږه هغوی ته د هند د اساسي قانون د جوړېدلو او عملي کېدلو ته په برخه کي افغانستان 

د برټانیې یوه مقام وویل چي افغانستان باید په دې خبري پوه سي چي د برټانیې حکومت غواړي خبر هم وکړه سي. ته 
کال د جوالی په میاشت کي، په برټانیه کي د کارګر ګوند  1۹۴۵د هند سرحدونه همداسي پر خپل حال پاته سي. د 

و دې پالیسی د هند د وېشل کېدلو څخه وروسته هم دوام له قدرت ته رسېدلو سره، په پالیسي کي هیڅ تغییر رانه غی ا
 وکړ.

له هند څخه د برټانیې د وتلو له طرحي سره د برتانیې د پوځي او سیاسي مقاماتو سره د اینده ستراتیژی په باب 
 تسوالونه پیدا سول. خو دې بحثونو په هغه پالیسي کي چي د برټانیې د نونسمي پېړۍ له پالیسی سره یې ډېر زیا

توپیر درلود چنداني تغییر رانه ووست. د برټانیې اصلي اندېښنه د هند د السه وتلو مسله نه وه بلکه اندېښنه له دې 
که دوی له هند څخه وه چي که دوی له هند څخه په تلوار را ووزي په نویو سیمو کي به د دې اقدام تاءثیر څه وي. 

به د دوی تجارت، ستراتیژیکو ګټو او حیثیت ته صدمه ورسوي څخه په بې آبي او بد حالت کي راووزي نو دا خو 
او ښایي په نورو مستعمراتو کي ښورښونه ورته تشویق کړي. دغه راز په منځني ختیځ کي د برټانیې دریځ هغوی 
دې ته مجبورول چي که له هند څخه را وزي نو باید چي د مسلمانانو موضوع ته یو دایمي حل پیدا کړي او که نه 

 و باید چي له سره راونه وزي.وي ن
ډیرو کسانو ویل چي دا د برټانیې اخالقي وظیفه ده چي هند همداسي برټانیې غوښتل چي هند همداسي متحد پاته سي. 

مپراطوری د وروستي نیت او ارادې اپر خپل حال پریږدي؛ هم د هغه هیواد د اوسېدونکو په خاطر او هم د برټانیې د 
ابینې د دفاع کمېټې او د لویو درستیزانو کمېټې ویل چي هند باید متحد پاته سي او په دغه د ښودلو په منظور. د ک

اوسني حال کي د سیمي د دفاع او اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري. دوی استدالل کاوه چي که هند متحد پاته سي او 
یژیک ګ پاته سي دا به د برټانیې ستراتقدرت په منظم شکل انتقال سي او د هند او برټانیې ترمنځ متقابل اړیکي ټین

دریځ پر همدغه اوسني حال پرېږدي. دوی ویل چي د هند پوځي شته منی، بېحسابه بشري قوه، سمندري او هوایي 
او لویي تولیدي قوې ته به یې برټانیه همېشه الس رسی ولري. په دې توګه به نو هند هم د یوې پوځي اډې په  اډې

روزلو لپاره د یوه مرکز په حیث پاته سي او له دغه ځایه څخه به له مصر څخه تر لیري  حیث او هم د پوځیانو د
 ختیځ پوري پوځي عملیات کېدالی سي....

څرنګه چي هند ته اوس هم خطر د شمال لوېدیځ څخه متوجه وو نو د دفاعي چارو مشرانو بیا هم افغانستان ته د 
د هندوکش شاته ایسار سي نو د هغوی و رانکاری  ویانوري شورحایلي سیمي ارزښت ورکړ. دوی ویل چي تر څو پ

طاقت به محدود وي؛ د هغوی د ناڅاپي حملې احتمال به ډېر کم وي او د هند پوځ به د هغوي په مقابل کي دفاعي 
ترتیباتو نیولو ته کافي وخت ولري. د برټانیې دفاعي متخصصین په دې عقیده وه چي که شوروي اتحاد د دښمن 

ري پر هند باندي حمله کوي نو باید هغه پوځ اووه چنده زیات کړي چي پر هند بندي د حملې لپاره یې افغانستان له ال
ه تر خنډ دی او باید چي سقوط تد شوروي د یرغل په مقابل کي یو س دوی ویل چي افغانستانپه نظر کي نیولی وي. 

 پرې نه ښودل سي.
رټانیې وتل به په سیمه کي څه ستراتیژیک نتایج ولري. له روسیې له افغانستان سره دا اندېښنه وه چي له هند څخه د ب

څخه عنعنوي وېره زیاته سوه. د افغانستان مشران په دې حقیقت پوهېدل چي کله برټانیه په هند کي وه نو د هند د 
خو د  دولت ساتلو په خاطر یې پر افغانستان باندي د شوروي یرغل ته اجازه نه ورکوله او که برټانیه ووزي نو هندو

برټانیې ځای نه سي نیوالی. له دوی سره دغه راز دا وېره وه چي که برټانیه نه وي دوی به د قبایلو ښورښونه په 
له  ۍیوه اسانه ونه سي ځپالی. د افغانستان مشرانو ځکه غوښتل چي د خپلي پالیسی الره بدله کړي او د هند د خپلواک

 باندي بحثونه کول.جریان سره یو ځای یې د سرحد پر آینده 
کال د فبروري تر میاشتي پوري څو ځله د برټانیې  1۹۴۶کال د نومبر له میاشتي څخه د  1۹۴۴د افغانستان مقاماتو د 

تر څو پوري برټانیه په هند کي وي د قبایلو په چارو له مقاماتوسره خبري وکړې او له هغوی سره یې ژمنه وکړه چي 
له برټانیې څخه د اقتصادي او پوځي مرستو غوښتنه وکړه او د تېري نه کولو د  کي به هیڅ مداخله ونه کړي. دوی

یوه تړون پېشنهاد یې ورته وکړ. د هاشم خان حکومت له برټانیې څخه د دې ژمني غوښتنه وکړه چي د دوی له وتلو 
دلو اجازه دي ورکړه څخه به وروسته شمال لوېدیځه صوبه په هند کي نه مدغمیږي او له افغانستان سره د یوځای کې

سي. د افغانستان حکومت یو ځل بیا غوښتنه وکړه چي د بلوچستان له الري دي سمندر ته یو دهلیز ورکړه سي، او 
دوی ژمنه وکړه چي دا دهلیز به د جنګ په وخت کي د برټانیې کنټرول ته سپاري. برټانیې دا منله چي افغانستان له 
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په باره کي د اندېښنې لرلو حق لري خو د دوی وروستي پېشنهادونه یې رد کړل هند سره د راتلونکو اقتصادي اړیکو 
 او هغه یې غیرعملي وبلل.

د سرحد له چارو سره خاصه عالقه لري او دا یې منله چي د برټانیې ډېر زیات مقامات په دې پوهېدل چي افغانستان 
سي. د مثال په ډول د هند لپاره د دولت وزیر او افغانستان د سرحد د ستونزو په حلولو کي ډېر مهم رول درلودالی 

د خارجه چارو لپاره د دولت وزیر دواړو ویل چي د هند په شمال لوېدیځ کي د ستونزو حلول له افغانستان سره له 
اړیکو څخه جال کېدالی نه سي. د هند د حکومت د خارجي اړیکو وزارت دا خبره منله چي د افغانستان او برټانیې 

قبایلو له ستونزو څخه بېلېدالی نه سي. د شمال لوېدیځ سرحد د ایالت وروستني ګورنر سراولف کېرو او له اړیکي د 
ر تر غو یلو مسایل باید یو له بله جالهغه څخه مخکي ګورنر سرجور  کنینیګهم دواړو مشوره ورکوله چي د قبا

و سره نظر کي نیولي او د هند د سیاسي وضع په الندي ونه نیول سي بلکه له افغانستان سره زموږ د اړیکو په رڼا ک
 باید وڅېړل سي. مګر دا ټول په افغانستان کي د هند د هري برخي له مدغمېدلو سره مخالف وه.

کېرو افغانستان ته د خاوري په ورکولو کي له هر ډول امتیاز سره مخالف وو او په بلوچستان کي یې تر سمندره 
لل. خو ده، افغانستان ته، د کراچي او بمبیی په بندرونو کي د آزاد تجارت او پوري د الري تېرېدل غیرعملي ب

 موجود وهچي خیرو پېشنهاد کاوه لکه د جنګ څخه مخکي حاالتو کي ذټرانزیټي الرو او د تجارتي مالونو د داسي 
رونو ري دي د الریو موټاو دا یې ګټوره او عملي پالیسي بلله. نورو بیا پېشنهاد کاوه چي له کراچي څخه تر سرحد پو

په اخیتار کي ورکړه سي. ځینو دي او اورګاډي غم ورته وخوړل سي او په بندرونو کي د سامانونو د ترمیم کارخانې 
مقاماتو فکر کاوه چي که د دې کارونو لپاره سمدستي پالنونه جوړ سي دا به په هند کي د راتلونکو حکومتونو لپاره 

مونټیت په دې عقیده وو چي د غانستان له حکومت سره د مذاکراتو طرفداري کوله. ګټور وي او دغه راز یې د اف
افغانستان او برټانیې د حکومتونو ترمنځ پر رسمي اساساتو باندي د خبرو کولو وخت را رسېدلی دی. ده ولیکل چي 

 هغه باید ونیسو ځکه د هند د مسایلو حل ښایی یو څه وخت ونیسي خو افغانستان چي د دوستی الس را اوږد کړی دی
چي که موږ له افغانستان سره مرسته ونه کړو هغوی به د پخوا په څېر د روسیې څخه مرستي وغواړي. حتی د جنګ 

چي ویل یې د هند د مسلې په حل کي له هغه هیواد څخه د خاوري د یوې برخي د جال کېدلو سوال باید بیخي  ،وزارت
 انستان د دوستی پېشنهاد ته باید په خواخوږی جواب ورکړه سي.مطرح نه وي؛ مګر دا یې ویله چي د افغ

کال د اګسټ په میاشت کي؛ د دغي پالیسی سره سم، پېشنهادونه د کارګر  1۹۴۶مګر کله چي د افغانستان حکومت د 
 پر دې بدرنګه موضوع ، د ده په اصطالح،ګوند حکومت ته وړاندي کړل د هند او برما د چارو لپاره د دولت وزیر

باندي بحث الزم ونه باله او وې ویل چي برټانیه پر دې موضوع باندي، هغه هم په دې بدمرغه وخت کي، د بحث 
کولو لپاره هیڅ مشخصه پالیسي نه لري. د افغانستان حکومت د هغه کال په ټولو باقي پاته میاشتو کي د یوه واحد هند 

اتېدلو غوښتني وکړې او د هند د سیاست، له سرحد سره د د پالیسی مالتړ وکړ. له برټانیې سره یې د اړیکو د زی
اړېکو د ایندې، قومي ناکرایو او له هند څخه د برټانیې د وتلو په صورت کي د شوروي د احتمالي یرغل په باره کي 

 پېشنهادونه وکړل. خو د افغانستان په برخه کي د برټانیې په پالیسي کي هیڅ نرمښت رانه غی.یې 
وروسته، په جنوب لوېدیځه اسیا کي، د برټانیې او امریکا د دفاعي پالیسی جوړوونکی سو، ولیکل چي که کیرو، چي 

پټان نېشنلیزم، له غیر ضروري درزونو څخه پرته، له هند سره اوږه پر اوږه روان کړه سي... نو د یوه باثباته سرحد 
سنګر ته ضرورت لرو نه د رېګو څخه جوړو سویو د منځته راوړلو لپاره ډېر کار کېدالی سي .... موږ یوه ټینګ 

 د څپو سره له منځه ځي او په دننه کي یې د اوبو جریان ړنګوي. کوټو ته چي، له دباندي،
د هند مهمو سیاسي ګوندونو له افغانستان سره خبري کړي وای نو یقین دی چي دغه سنګر  که چیري برټانیې او یا

و پوځي مسایلو باندي خبرو ښایي د لس هاوو کلونو سرحدي النجو مخه پر اقتصادي، سیاسي اجوړېدالی سوای. 
د نیژدې همکاری د پیل کولو لپاره سره نیولې وای. که څه هم چي د افغانستان حکومت څو څو ځله له برټانوي هند 

ند د وېشل هغوښتني وکړې مګر د افغانستان پر ستراتیژیکو اندېښنو باندي چا غوږ ونه نیوی ځکه چي مقامات ټول د 
 کېدلو په جنجال اخته وه. د سرحد موضوع هم، باالخره، د نورو مسایلو په څېر راتلونکي حکومت ته پاته سوه.

کال په اوړي کي، په انتخاباتو کي بریالی سو نو د کانګریس او مسلم لېګ تر منځ  1۹۴۵کله چي کارګر ګوند، د 
کوښښ وکړ چي دا دواړه  Lord Wavellاختالف له مخکني حکومت څخه په میراث ورپاته سو. وایسرا الرډ وېول 

له کي یو کنفرانس را وباله او هلته ډېر ژر پوه ده په سیمګوندونه سره جوړکړي او د هند دوېشل کېدلو مخه ونیسي. 
ناح سره دا وېره وه چي کانګریس سو چي د دواړو خواوو ترمنځ د روغي جوړي هیڅ امکان موجود نه وو. له ج

ي تر اغېزې الندي نه کړمسلمان ملګري د پارلمان لپاره د چوکیو، جال محلي رایو او نورو امتیازاتو په ورکولو  خپل
 غه دریځ زیاتره د شمال لوېدیځ سرحد د ایالت د وضع له کبله نیولی وو.. د جناح د

مسلم لیګ له ډېره وخته کوښښ کړی وو چي د سرحد قبایل د ځان کړي مګر یو خو یې اقتصادي مرستي په وس کي 
 :نه وې، بل یې داسي کوم جذاب او تکړه مشر نه درلود او دریمه دا وه چي
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