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

خدایي خدمتګاران له هندوانو سره په ملګرتوب تورنول، چنداني چا غوږ ورباندي ونه  قانع کړي. مسلم لیګ چي
. کله چي مسلم لیګ د هندوانو د راتلونکي استبداد خبري ورته کولې هغه پر پښتنو بدي لګېدلې او هغه یې پښتنو نیوی

رانو سره د خدایی خدمتګا یاو د ډاکټرخان صاحب د حکومت د استعفته توهین او سپکاوی باله. د جنګ له پیل کېدلو 
 نفوذ کم سو او مسلم لیګ ته سیاسي دروازه پرانیستل سوه.

 سلم لیګ یوه مشر اورنګکال کي، د خدایی خدمتګارانو سره د عمومي مخالفت څرګندېدلو په نتیجه کي، د م 1۹۴۳په 
ر په لنډه موده کي، په ډېرزیات اداري فساد مشهور د خپل کاحکومت جوړ کړ. خو د هغه حکومت،  زیب خان موقتي

سو، چوکۍ او الیسنسونه یې پر خلکو خرڅ کړل، په قضایي دعوو او اجرآتو کي یې الس وهني وکړې او تر ټولو 
ال لوېدیځي صوبې ګورنر جوازونه یې خرڅ کړل. حتی د شممهمه دا چي د خلکو د خوراکي موادو کوپونونه او 

د نه فسا حکومت هم په دغه اندازهکنینګهم انتقاد ورباندي وکړ او وې ویل چي له دوی څخه مخکي د کانګریس ګوند 
 وو کړی.

کال  1۹۴۵خدایي خدمتګارانو، پر بې آبه سوي اورنګ زېب باندي د انتقادونو له امله، بیرته محبوبیت ترالسه کړ. د 
د شمال لوېدیځي صوبې کانګریس حکومت ته د نه باور رایه ورکړه او کنینګهم، دوې ورځي د مارچ په میاشت کي 

وروسته، له ډاکټرخان صاحب څخه د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. د هند ملي کانګریس د ډاکټر صاحب 
کومت د جوړولو د نوي ح ته یې، حتی د جنګ له ختمېدلو څخه مخکي،ل سو او هغه په حق کي یوې استثنی ته قای

 .اجازه ورکړه
، د تحریک مالتړ نه وو کړی. په داسي Quit Indiaمسلم لېګ، د عمومي جنګ په جریان کي، د هند څخه ووزی 

حال کي چي د کانګریس مشران بندیان وه، جناح وکړای سول چي له کانګریس سره د مسلم لیګ مالتړ تقویه کړي، 
د غیر کلونو په ملي انتخاباتو کي، کانګریس  1۹۴۶-1۹۴۵سه ورکړي. د او په عوض کي واړه محلي ګوندونه له ال

رایي ترالسه کړې او ټول هغه ایالتونه یې واخیستل چي غیرمسلمانانو اکثریت پکښي درلود.  ۹۰مسلمانانو په سلو کي 
کړل. مسلم  چوکۍ وګټلې او په سند او بنګال کي یې حکومتونه جوړ ۴12ایالتي چوکیو څخه  ۴۸2خو مسلم لېګ له 

 د کوښښونو په اثر، سره یو ځای سول او په هند کي دوه لوی قوي ګوندونه سول. حلیګ او کانګریس، د جنا
فیصده خلک یې مسلمانان دي، ډېره سخته ماته وخوړه. سره له  ۹۳خو مسلیم لیګ په شمال لوېدیځه صوبه کي، چي 

تګاران یې د هندوانو ګوډاګیان بللي وه او جناح پخپله هغه چي مسلم لیګ ډېر زیات تبلیغات کړي وه او خدایی خدم
وګټلې او په دې کي یې د مسلمانانو لپاره  ۳۰ایالتي چوکیو څخه  ۵۰هم د سیمي دوره کړې وه؛ خدایی خدمتګارانو له 

 ،د ګوښه سویو دېرشو چوکیو څخه نونس چوکۍ هم واخیستلې. کېرو، چي له دغو انتخاباتو څخه وروسته ګورنر سو
نیګهم دواړو ویل چي کانګریس ډېره ښه انتخاباتي مبارزه وکړه او داسي شعارونه یې طرح کړي وه چي د او کنی

خلکو پر مزاج برابر وه. کنینګهم ویل چي د عادي پښتون کلیوال لپاره اصال د پاکستان مفهوم چنداني د خوښی شی 
ول الندي خلک ووایي دا خو بیخي د خندا خبره ده. ... نه وو؛ او دا چي څوک بیا دې کلیوالو ته د هندوانو تر کنټر

... او سرحدي کانګریس مسلم لیګ نه بلکه یو بېل د مسلمانانو په هند کي ال مذهبي ستونزي اوس هم لیري ښکارېدلې
ګوند بلل کېدی. د شمال لوېدیځي صوبې ایالت داسي یوه معما سوه چي د روغي جوړي ټول کوښښونه یې له سختو 

 زو سره مخامخ کړل.ستون
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کال د مارچ په میاشت کي، د کابینې په سطح، یو هیات هند ته واستاوه چي ګوندي یوه  1۹۴۶د برټانیې حکومت د 
روغه جوړه راولي. وروسته له یوشمېر مرکو او کنفرانسونوڅخه، چي د هند نیشنلیسټ مشران یې سره نیژدې نه 

د پاکستان جوړېدل یې غیرعملي کار وباله. دوی استدالل کاوه چي  کړای سول، دې هیات یوه اعالمیه خپره کړه او
هم ه بدغه راز وېش به اقتصاد تباه کړي او د هند د دفاع لپاره به درې چنده پوځي لګښتونو ته ضرورت وي او بیا 

عمل  قیمجناح باالخره د کابینې د پالن څخه ووت او د اګسټ شپاړسمه یې د مستمذهبي اختالفات حل نه کړای سي. 
تنه پکښي ووژل  ۴۴۰۰ه لومړۍ ورځ په کلکته کي ناکراری پیل سوې چي پورځ اعالن کړه. له دې اعالن سره سم، 

زره خلک بې کوره سول. دا ناکراری وروسته نورو ایالتونو ته هم  1۰۰تنه زخمیان او څه باندي  1۶۰۰۰سول، 
 ورسېدې او د اور وژل د هر چا تر کنټرول ووتل....

نیې یو شمېر مقاماتو پر افغانستان باندي د وېشل سوي هند د اغېزې په باره کي غور کاوه. ځینو د په کلي توګه د برټا
د پاکستان له جوړېدلو سره مخالفت کاوه اوویل یې کابل ته دي اجازه ورکړه سي چي تر اباسین پوري خاوره واخلي. 

 وه او هغه ته یې وویل:بارټن دغه نظر د مسلم لېګ یوه عالي رتبه مقام ته ورسا
موږ باید د ضرورت په وخت کي دې ته تیاری ولرو چي تر اباسین پوري خاوره د افغانستان حکومت ته وسپارو »

او له هغوی سره به د دفاع او تعرض متقابل تړون السلیک کړو. د افغانستان حکومت به په سر حد کي د سولي د 
ي دوی یې له شمال لوېدیځي صوبې او سیند څخه ترالسه کوي دوی ته دا ټینګولو مسوول وي. هغه اضافه مواد به چ

واک ورکړي چي خپل پوځي قوت ورباندي غښتلی کړي او د هغو اقتصادي پروژو لپاره پیسې برابري کړي چي 
 د پالنونه یې د وخته جوړ سوي دي. کله چي افغانستان ته د پولي پر دواړو خواوو باندي د قبیلوي کمربند، چي اوس

ډیورنډ د کرښي په وسیله وېشل سوی دی، واک السته ورسي نو دوی به وکړای سي چي په بهتره توګه قبایل کنټرول 
 «وسني سسټم به یې حالت ډېر ښه سي.کړي او تر ا

 البته دغه راز عقاید یوازي د بې قدرته سیاسیونو یوې ډلي درلودل.
راتیژیکي ګټي په نظر کي نیولې او په افغانستان کي یې د هند د د برټانیې د مقاماتو پراخ اکثریت، اقتصادي او ست

هیڅ برخي شاملېدل نه غوښتل. څرنګه چي، حتی د هند او پاکستان له وېشل کېدلو څخه وروسته هم، ستراتیژیکو او 
فغانستان ا اقتصادي مفاهیمو تغییر ونه کړ نو قبایلي سیمي، چي له ډېره وخته د هند د امنیت لپاره مهمي ګڼل کېدلې،

ره ښه روښانه سوې ده چي ه وزارت په یوه لیک کي دا خبره ډېته سپارل کېدالی نه سوای. د هند د حکومت د خارج
وایی د هند په سیاسي حالت کي تغییر، په هیڅ صورت، جغرافیایی حقایقو ته، چي امنیت ورپوري تړلی دی، تغیر نه 

 نیې د سرحدي پالیسی د هدف په حیث پاته سو.سي ورکوالی. د پولو د اوسني حالت ساتل د برټا
په شمول، یو شمېر مقاماتو  Hugh Weightmanد هند د حکومت، د خارجه چارو د وزارت د سکرټر هف وېټمن 

مربوطو مسایلو سمدستي حلول به د راتلونکو حکومتونو لپاره ګټور وي. په پوري فکر کاوه چي په سرحدي چارو 
چي افغانستان له هغه هیواد سره د همکاریو د دوام غوښتونکی دې خبر وو داسي حال کي چي د برټانیې حکومت په 

یڅ اړتیا نسته. ه هدی، خو اکثریت مقاماتو ویل چي د افغانستان او قبایلو په برخه کي د ستراتیژیکي پالیسی تغییر ت
دوی ویل چي د اوسنیو مذهبي جنګونو، د هند د مشرانو نورو اندېښنو او د دې مسایلو په ارتباط د شوروي اتحاد 
احتمالي عکس العمل ته په کتو سره، باید دا مسایل اوس شاته پرېږدو او وروسته به بحثونه ورباندي وکړو. که څه 

د وزارت ګډي شورا ته پرېښودل سوی وو، مګر د ناکراریو له امله، چي  هم چي پر دې موضوع باندي بحث د دفاع
د هند له وېشل کېدلو څخه وروسته منځته راغلې، د افغنستان پر دفاعي غوښتنو باندي بحث ونه سو او نه حتی په 

 مسوولیت غور ورباندي وسو.
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