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 سياست اياالت متحدۀ امريکا در برابر ملت افغان
 قسمت اول

الت متحدۀ اتا جائيکه ديده ميشود اکثر رئسای جمهور ،کانگرس من ها ، سناتوران و مامورين عالی رتبۀ حکومت اي
در آسيا ، افريقا و امريکا مطالعه نموده اند، لهذا ميتوان  داشته و دارند و تاريخ استعمار بريتانيا را يسامريکا ، ريشۀ انگل

  شانمغرور انگليسی در افغانستان و کشته شدن عساکر و افسرانگفت که از سه بار شکست اردوی فاتح و جنراالن 
با روی همين اصل حکومات اياالت متحدۀ امريکا . توسط افغان ها مطلع اند و هيچگاهی فراموش شان نشده و نمی شود

  .اندملت افغان عقده داشته و با حکومات افغانستان روابط ومناسبات  دپلوماتيک حسنه نداشته 
برای اثبات اين ادعا ، تاريخ مناسبات دپلوماتيک اياالت متحدۀ امريکا را از زمان رژيم امان اهللا خان غازی تا امروز 

  .مختصرًا مرور می نمائيم
 از جنگ سوم افغان و انگليس که منجر به بعد : عينک سياۀ استعمار بريتانویالت متحدۀ امريکا ازاسياست اي :الف

شکست بريتانيا کبير و پيروزی کشور ما گرديد ، حکومت افغانستان به زعامت غازی امان اهللا خان هيئت سياری را به 
تان را بحيث يک کشور اروپائی و اياالت متحدۀ امريکا فرستاد تا افغانسرياست محمد ولی خان دروازی بکشورهای 

زمانيکه هيئت مذکور وارد اياالت متحدۀ . آزاد و مستقل برسميت شناخته و روابط دپلوماتيک با افغانستان برقرار نمايند
 رئيس جمهور اياالت متحدۀ امريکا در ابتدأ هيئت را بحضور نپذيرفت ،ولی بعدًا که با حکومت هاردينگامريکا گرديد ، 

وره نمود ، هيئت افغانی را به حضور پذيرفت ، اما در جواب تقاضای هيئت افغانی که عبارت از انگليس در زمينه مش
 ، جواب مبهم و فريب آميز داد و باعث  بودبرسميت شناختن افغانستان و برقرار نمودن مناسبات و روابط دپلوماتيک

ت سفير و دپلومات اياالت متحدۀ امريکا مقيم ،کورنيلوس انگر١٩٢٢ بعدًا در سال .رنجانيدن وآزرده ساختن  هيئت گرديد
فارس آنروز و ايران امروز ، با استفاده از وقت وارد کابل گرديده از نزديک با غازی امان اهللا خان پادشاه افغانستان 

حکومت افغانستان برخالف حکومت اياالت متحدۀ امريکا ، از دپلومات امريکائی دوستانه . بازديد و مالقات نمود
انگرت حين بازگشت به فارس مشاهدات خود از افغانستان را طی راپور مفصل به وزارت خارجۀ امريکا . رائی نمودپذي

ات خود منوشت و تقاضا نمود تا دولت جديد افغانستان  را به رسميت  بشناسند، اما وزارت خارجۀ آنکشور پيشنهاد دپلو
  .را در بين دوسيه گذاشته و آنرا به باد فراموشی سپرد

سلطنت دست کشيد و کشور را به از ١٩٢٩ بعد از آنکه شاه امان اهللا خان غازی در سال :١٩٣۵الی ١٩٢٩از سال : ب
 بقتل رسيد، پسرش از ١٩٣٣عزم ايتاليا ترک گفت ، جانشين پرو انگليسی وی ، نادرشاه و بعد از آنکه نادر شاه در سال 

الت امتداوم ، محافظه کارانه طرفدار غرب بود ، با آنهم ايت افغانستان بصورت ا، حکوم١٩۵٣ الی سال١٩٣٣سال 
افغانستان را به رسميت نشناخته و روابط  حکومت١٩٣۴متحدۀ امريکا چندين سال بعد از پيشنهاد سفير انگرت الی 

ستان در معامالت سياسی با افغاندپلوماتيک با کشور ما نداشت و وزارت خارجه و مقامات رسمی اياالت متحدۀ امريکا 
دالس موری امريکائی يکی از کانگرس من ها  و يا  .آمد ميکردند بحيث قسمت امتداد يافتۀ هند بريتانوی ، معامله و پيش

وکيل ولسی جرگه ، امريکا را متقاعد ساخته بود که اياالت متحدۀ امريکا نبايد افغانستان را به رسميت بشناسد و مدعی 
الس داين مفکوره تلقين شدۀ . مردم آن دشمن و مردم بسيار متعصب جهان اندبود که افغانستان يک کشور مشکوک ، 

گرديد و حتی بعد ١٩۴٢موری ، سبب تأخير برسميت شناختن افغانستان از طرف حکومت اياالت متحدۀ امريکا تا سال 
يکا رسانيدن سالح هدف سياسی امر. الت متحدۀ امريکا روی اهداف سياسی ، افغانستان را برسميت شناختااز آن هم اي

و مهمات حربی با متحد روسی اش بود و می خواست از طريق افغانستان ، اتحاد شوروی را کمک و مساعدت مالی و 
انی ، از طرف جاپان و جرمنی محاصره شده و قوای هنظامی نمايد، زيرا اتحاد شوروی در هنگام جنگ عمومی دوم ج

و اياالت متحدۀ امريکا بخاطر بدست آوردن راه ترانزيت ، حکومت نظامی جرمنی ، ماسکو را در محاصره داشتند 
افغانستان را برسميت شناخت و روابط دپلوماتيک با حکومت افغانستان برقرار نمود و روابط آن در زمان جنگ ، با 

. مقيم گرديدبخصوص زمانيکه انگرت بحيث سفير و نمايندۀ دپلوماتيک امريکا در کابل . کشور ما خيلی ها صميمانه بود
روابط حکومت امريکا با افغانستان تا ختم جنگ عمومی دوم ، صميمانه و دوستانه بود و بعد از ختم جنگ و بعد از آنکه 
دولت استعماری از نيم قارۀ هند خارج گرديد و هند را به دو کشور هند و پاکستان تجزيه و جای خود را به حکومت 

  .بط همچنان دوستانه بود، اين رواالت متحدۀ امريکا سپردااي
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، اتحاد شوروی و اياالت متحدۀ امريکا که در برابر کشور بعد از جنگ عمومی دوم جهانی :١٩۵٢الی١٩۴٧از سال 
هرکدام برای تقويت قوای نظامی و . های متفق باهم متحد گرديده بودند ، با يکديگر به دشمنان آشتی ناپذير مبدل گرديدند

اياالت متحدۀ امريکا که خالی استعمارگران . های جهان سوم را جلب و جذب نموده بودندبدست آوردن  متحد، کشور 
سياه بريتانوی را در نيم قارۀ هند پر نموده بود ، حکومت تازه بقدرت رسيدۀ پاکستان را غرض محاصره نمودن اتحاد 

ود ، در همين هنگام حکومت شوروی ، در پيمان نظامی سنتو و سيتو شامل نموده سرحدات پاکستان را تضمين نم
  تجاوز اردوی سرخافغانستان که حمايت حکومت انگليس را از دست داده بود ، برای دفاع از سرحدات شمال کشور از

 و امنيت کشور ، بفکر بدست آوردن سالح به منظور تجهيز و مدرن ساختن اردو و انکشاف وضع اتحاد شوروی 
ا بصورت محافظه کارانه قدم بقدم و مرحله به مرحله انکشاف داده و اردوی اقتصادی گرديده ميخواست افغانستان ر

  .وتأمين امنيت داخلی قوی و مستحکم سازد) اتحاد شوروی ( کشور را به منظور دفاع از تجاوز بيگانه 
رت تا کمک های مورد ضرو.جهت رسيدن به اين اهداف، انتخاب اول حکومت افغانستان ، اياالت متحدۀ امريکا بود

شانرا از آنکشور بدست آورده و مشاورين و متخصصين امريکائی را در پروژه های انکشاف و تعليم و تربيه افراد و 
روی منظور فوق از کمپنی های امريکائی دعوت بعمل آمد تا در . صاحب منصبان اردوی افغان ، استخدام نمايد

ازات جهت ت نفت ، انکشاف هوا نوردی ملکی و غيره امتيامتيازات تفحصا. افغانستان سرمايه گزاری و تجارت نمايند
 وبرای جذب عالقمندی حکومت امريکا ،معلمين امريکائی را به مصرف زاری به امريکائی ها داده شدگسرمايه 

، استخدام نموده و قرارداد پروژۀ کثيراالهداف وادی هلمند را با کمپنی ) حبيبيه ( حکومت در بهترين ليسۀ عالی 
  .امضأ نمودنی موريسن کنودسن ساختما

با آنهم حکومت افغانستان در سال . حکومت امريکا با اين پيش آمد دوستانه حکومت افغانستان بی تفاوتی نشان داد
،عبدالمجيد زابلی وزير اقتصاد ملی را غرض اخذ قرضه برای پروژه های مفيد زود ثمر ومتوسط که پالن ١٩۴٩

پالن زابلی توسط وزارت خارجۀ امريکا به تأسيس . اقتصادی آن خوب محاسبه و ارزيابی شده بود ، به واشنگتن فرستاد
شافی اقتصادی در کشور شهرت خوب کسب نکرده بانک واردات و صادرات انجاميد ، زيرا تا آن زمان پالن های انک

بود، بانک واردات و صادرات از درک پالن فوق العاده مغلق زابلی ،عاجز گرديد و در عوض پيشنهاد قرارداد جديد 
. غرض تمويل مصارف کمپنی موريسن کنودسن را به حکومت افغانستان نمود که مورد اعتراض زابلی قرار گرفت 

آبياری ،منتج به انکشاف اری در يک پروژۀ طويل المدت زاعتراض نمود که اين سرمايه گزابلی خاطر نشان و 
غيرمتوازن گرديده باعث بوجود آوردن پرابلم های خطير ميگردد ، در واقع وی ميخواست از گرفتن قرضه صرف نظر 

پروژۀ آبياری وادی هلمند را  نمايد ، اما صداراعظم شاه محمود خان رئيس هيئت برخالف نظر زابلی ، سرمايه گزاری 
. پذيرفت، زيرا وی ميخواست بنا بر ملحوظات سياسی با اياالت متحدۀ امريکا روابط نزديک اقتصادی داشته باشد

صدراعظم افغانستان در اثنای مذاکرات با ترومن رئيس جمهور امريکا ، خاطر نشان نمود که حکومت افغانستان در 
مريکا ، ملحوظات سياسی و اقتصادی را در روشنی و دلچسپی اتحاد شوروی و گرفتن قرضه از اياالت متحدۀ ا

  .....اما زابلی در اخير از وظيفۀ خود استعفا نمود. پيشنهادات آنکشور به افغانستان ،مد نظر دارد
قثصاد و سهم و رول وسيع امريکا در ااياالت متحدۀ امريکا با رد پيشنهاد حکومت افغانستان و هيئت آن که خواستار 

باز ١٩۵٠دپلوماسی و سياست ضد ملت افغان ، راه را برای هجوم اقتصادی اتحاد شوروی در دهۀ  انکشاف کشور بود ،
  .نمود

آنچه بيشتر سبب آزردگی و مايوسيت حکومت و هيئت افغانی گرديد ، رد تقاضای کمک نظامی حکومت افغانستان 
  .توسط حکومت اياالت متحدۀ امريکا بود

الت متحدۀ امريکا را که از جنگ عمومی دوم جهانی باقی مانده و در اومت افغانستان خريداری وسايل نظامی ايبعدًا حک
سيا ذخيره شده بود ، تقاضا نمود ، مقامات رسمی امريکا جواب تقاضای حکومت افغانستان را به تعويق دگوکارجزيرۀ 

  : ذيل را متذکر شدند، دليلستان انداخته و بعدًا برای انصراف از فروش آن به حکومت افغان
افغانستان در اثنای جنگ ، متحد امريکا نبوده و سنا و کانگرس همچو فروش را اجازه نمی دهد، لهذا پرنسيپ حکومت 

 از خريداری سالح امريکائی با آلخره حکومت افغانستان. امريکا مخالف فروش سالح به حکومت افغانستان می باشد
ولی بازهم حکومت ....وض سالح مورد ضرورت عاجل خود را از چکسلواکيا خريداری نمودصرف نظر نموده و در ع
بصورت متداوم در تمام قدمه های خورد و يزرگ از اتشۀ نظامی امريکا در سفارت ۵٠و۴٠افغانستان در طول دهۀ

ای روابط نظامی و آنکشور مقيم کابل الی رئيس جمهور امريکا در واشنگتن دی سی ، تماس برقرار نمودند و تقاض
اقتصادی را با آنکشور نمودند و از حکومت امريکا چيزی را مجانی و رايگان تقاضا نمی کردند و ميخواستند جهت 

در ماه دسمبر . خريداری اسلحۀ امريکائی و تعليم و تربيۀ اردوی افغان ، از ارز يا اسعار خارجی کشور استفاده نمايند
حاال که انگليس ها از : " افغانی ،به مقامات رسمی امريکا در واشنگتن گفته بود که عبدالمجيد زابلی عضو هيئت ١٩۴٩

نيم قارۀ هند خارج ميشوند، حکومت افغانستان از تجاوز و حملۀ روس ها در افغانستان در خوف و حراس بوده برای 
  ...."مات نظامی ضرورت دارددفاع از سرحدات و تأمين امنيت داخلی در برابر قيام و تمرد قبايل ، به سالح و مه

به بعد يک مانع بزرگ عرض اندام نمود که عبارت از متحد جديد امريکا در منطقه ، يعنی حکومت ١٩۵٠اما از سال 
پاکستان بود که در برابر تقاضای کمک نظامی و اقتصادی اياالت متحدۀ امريکا به افغانستان ، بصورت خيلی ها جدی 
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مناسبات آنکشور روی موضوع پشتونستان ، با حکومت افغانستان بصورت غير عادی مخالفت و ممانعت مينمود و 
و متحدش امريکا ، موضوع پشتونستان ساده و از لحاظ سياسی يک اما از نگاه حکومت پاکستان . انکشاف ميکرد

. لمداد می گرديدموضوع ساختگی برای بدست آوردن مناطق ايکه قبًال افغانستان از دست داده بود ، توسعۀ سرحدات ق
  و موضوع دپلومات های امريکائی تقاضا و پيشنهادات متداوم و مکرر مقامات افغان را مبهم و اذيت کننده تلقی ميکردند
گذشته از آن . نزد آنها خسته کننده و ارزش آنرا نداشت که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته  مغلق بودن آنرا در يابند

نکشور قرار رای مهار نمودن رژيم کمونيست اتحاد شوروی ، در عصر پکت بازی وزير خارجۀ آاياالت متحدۀ امريکا ب
داشت  و پاکستان را وادار می ساختند که در پکت های نظامی سنتو و سيتو در حلقۀ اتصال شمال جهت دفاع در مقابل 

 پاکستان ، سرحدات آن کشور را در اياالت متحدۀ امريکا در برابر دريافت پايگاه نظامی  در. شوروی ، شامل گردد
خود ٢برابر افغانستان تظمين و برسميت شناخت و خالف مقررات بين المللی ، حريم هوائی افغانستان را با طيارات يو

  .جهت بدست آوردن اطالعات نظامی اتحاد شوروی ، مورد استفاده قرار ميداد
ن ، برادر خود محمد نعيم وزير خارجه افغانستان را غرض صدراعظم جديد افغانستان ، محمد داوود خا١٩۵۴در اکتبر 

به مالقات با دالس وزير خارجۀ امريکا ، به آنکشور فرستاد تا آخرين پيشنهاد را غرض بدست آوردن کمک های نظامی 
ه تقويت دادن کمک نظامی به افغانستان پرابلم را حل نکرده ، بلک: " در ماه دسامبر جواب داد دالس. دالس تحويل بدهد

  ."در عوض درخواست کمک نظامی، افغانستان قضيۀ پشتونستان را با پاکستان حل نمايد. نظامی پرابلم خلق ميکند
دالس بجای  اينکه پرابلم را که در فکرش خطور ميکرد ،بيان بدارد، کاپی جواب پيشنهاد افغانستان را به حکومت 

با گذشت . ف تعامالت دپلوماسی ، حکومت افغانستان را منزجر ساخت پاکستان فرستاد و با افشای پيشنهاد محرمانه ،خال
 ، صدراعظم افغانستان ، محمد داوود خان ، پيشنهادات اتحاد شوروی را ١٩۵۵، در جنوری  يک ماه از اين موضوع 

ان ، موضوع مناقشه پشتونست) ١٩۵۵(که قبًال توسط حکومت افغانستان رد گرديده بود ، پذيرفت و در همان سال 
افغانستان و پاکستان را بر لبۀ جنگ نزديک ساخت و لويه جرگه افغانستان کمک نظامی اتحاد شوروی را که صدراعظم 

 قضيۀ  از همان سال بلگانين و خروسچف از کابل بازديد بعمل آورده ورافغانستان پذيرفته بود ، تائيد نمود و در دسمب
داشتند و در ضمن تجهيز و مسلح نمودن قوای زمينی و هوائی افغانستان پشتونستان طرفداری و حمايت خويش را ابراز 

  .را به حکومت افغانستان پيشنهاد نمودند
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