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 برخه مهتا
 

 

ول ټ چېدا کتاب د متحده ایاالتو مورخ او ډیپلوماټ لیون پوالدا او د هغه مېرمني لیال پوالدا لیکلی دی. که څه هم 
ځیني فصلونه یې د افغانستان له اوسنیو حاالتو سره مستقیم تړاو  ن او امریکاد اړیکو په اړه دی خوکتاب د افغانستا

دا فصلونه به د افغانستان د تاریخ د عالقه مندانو  چېلري ما یې هغه د ترجمې لپاره انتخاب کړي دي. زه یقین لرم 
 او تاریخ د شاګردانو لپاره په زړه پوري وي.

 

 

 فصل اتم
 اداري مشکالتپوځي مرستي ـ لومړۍ برخه: 

 
هیڅ شي د متحده ایاالتو او افغانستان ترمنځ دونه جالوالی او اختالف نه دی راوستلی لکه افغانستان ته د متحده ایاالتو 
د پوځی مرستو نه ورکول؛ او هیڅ شي، په اوږده موده کي، د افغانستان پر سرنوشت باندي دومره تباه کونکې اغېزه 

اکثري وروسته منځته راغلي بدي پیښي د امریکا له دغه بدشګونه . هوکړ چېنه ده کړې لکه د امریکا دغه پالیسی 
د امریکا له  خوکال کي یې وکړه او افغانستان ته یې د وسلو ورکول رد کړل.  1۹۵۴په  چېفیصلې سره تړلي دي 

ر هیو مهم اوږد تاریخ پروت دی او که د امریکا او افغانستان د اړیکو تاریخ په دغي وروستۍ فیصلې څخه مخکي 
هغوی د خپل هیواد د امنیت لپاره ضرورت  چېډول وڅیړو او له امریکا څخه د افغانستان د مشرانو د وسلو غوښتنه، 

 ورته درلود، ونه څېړو نو زموږ لیکنه به نیمګړې وي.
 دپه تاریخي لحاظ، افغانستان ته وسلې هر وخت برټانوي هند ورکړي وي. په اته لسمه او نونسمه پېړۍ کي برټانیې 

ه د ب چېافغانستان له پاچاهانو سره، د ډیپلوماسی د اصلي وسایلو په حیث، له وسلو او طال څخه کار اخیست. کله 
اړیکي ښه وه نو امیرانو ته به په روپیو تنخواوي ورکول کېدلې او کله کله به توپکونه او مهمات  ېافغانستان اوبرټانی

برټانیې به افغانستان ته د وسلو لېږل بند کړل او امیرانو ته به یې  که به اړیکي سم نه وه نوهم ورسره ملګري وه. 
دوی د خپل امنیت د خوندي کولو لپاره څومره پر برټانوي هند باندي تکیه دي. د دې بندیزونو په نتیجه  چېوښودل 

یرې د عربو تر بحکي باالخره په افغانستان کي د وسلو قاچاق پیل سو او د هند په سمندر کي د مکران له بندر څخه 
 پوري سیمه یې اخیستې وه.

کال کي د برټانیې او افغانستان د دریم جنګ په نتیجه کي افغانستان د برټانیې له  1۹1۹په  چېوروسته له هغه 
استعمار څخه ازاد سو نو د وسلو خریداری یې زیاتره په برټانوي منابعو پوري تړلي وې؛ مګر د افغانستان حکومت 

ه د سیاسي علتونو لبه یا  چې ،خاطر پهبه، په هند کي، د برټانوي حکومت له خوا د ټرانزیټ د کنټرول د مقرراتو 
  تل له ستونزو سره مخا مخ وو. ،بایلي سیمو کي د ناکراریو له امله به سخت سوي وهمخي او یا په ق

په لسیزه کي له متحده ایاالتو څخه وسلې  1۹۵۰افغانستان، د لومړي ځل لپاره، د وایي  چېدا یوه تاریخي افسانه ده 
ښتنه ونه منله او افغانانو له شوروي اتحاد څخه د پوځي مرستو غوښتنه وکړه. په وغوښتلې؛ امریکا د هغوی غو

د افغانستان حکومت له  چېکي د متحده ایاالتو کونسلګری رپوټ ورکړ  چېکال کي، په کرا 1۹۳۵حقیقت کي، په 
یلر د کاټر پ امریکا څخه د وسلو د خریداری غوښتنه کړې ده. کونسلګری رپوټ ورکړ چی د افغانانستان حکومت،

Cater Pillar  د  چېد خپل پوځ لپاره خریداري کړي او غوښتنه یې کړې ده له شرکت څخه، پنځوس ټرکټره
له شرکت څخه زغره وال موټرونه، ټانکونه او توپونه واخلي.  A.J. Asldorfاسلډورف اې جې شیکاګو د ښار، د 

په نوم امریکایي صنعتي شرکت  C. H. Cowdryکاوډري سي ایچ افغانان د  چېپه دغه رپوټ کي راغلي دي 
 سره، د خپلو پولیسو لپاره، په توپونو مجهزو سپکو ټانکونو د رانیولو لپاره خبري کوي.
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د افغانستان حکومت په تهران کي د کال کي، په اروپا کي د جنګ له پیل کېدلو څخه سمدستي وروسته،  1۹۳۹په 
په متحده ایاالتو کي وسلې رانیسي. د نازیانو او شورویانو ترمنځ پکټ غواړي  چېامریکا سفارت ته اطالع ورکړه 

شورویان، د افغانستان له الري، برټانوي هند ته داخل نه  چېتازه جوړ سوی وو او له افغانانو سره دا اندېښنه وه 
ه سلو کمزورې زخیرخپله د و چېمتحده ایاالتو هم د اروپا جنګ ته اندېښنه درلوده نو نه یې غوښتل  چېسي. څرنګه 

 تشه کړي؛ نو د افغانانو په غوښتنه کي یې ری ونه واهه.
متحدینو، د دوهم نړۍ وال جنګ په جریان کي د وسلو د اخیستلو لپاره تالښونه کول نو د افغانستان د  چېڅرنګه 

ه وکړي ي تکیبېطرفی باندپر خپلي عنعنوي او لړزاني  چېوسلو سوال خاموش سو. د افغانستان حکومت مجبور سو 
 او که وکړای سي د اروپایی اتحادونو له جوړېدلو او ماتېدلو څخه تر وسه وسه ګټه واخلي.

افغانستان د جنګ په کلونو کي هیڅ ډول فعالیت نه درلود بیا یې هم د امریکا له مشرانو سره د پوځي  چېسره له هغه 
د  چې،  Patrick Hurleyل کي پاتریک هرلي کا 1۹۴۴مرستود امکان په باب خبري کولې. د مثال په توګه په 

یس په ډول هرکلی وویل سو او په بشپړ ئریس روزویلټ سالکار وو، کابل ته سفر وکړ. ده ته د دولت د یوه ر جمهور
احترام د چهلستون په قصر کي ځای ورکړه سو. صدراعظم هاشم خان له ده سره د کتلو په ترڅ کي پوښتنه ورڅخه 

یوه اندازه پوځي مرسته تر السه کړو او یا لږترلږه په هغه هیواد له متحده ایاالتوڅخه  چېداسي امکان سته  چېوکړه 
کي د وسلو د رانیولو اجازه راکړه سي. هرلي روښانه جواب ورنه کړ او په کابل کي یې د برټانیې له سفیر سره سال 

 Sir Mauriceې د خارجه وزیر مرستیال سرموریس پیټرسن وکړه. د برټانیې سفیر لندن ته اطالع ورکړه او د برټانی
Peterson  کال د اپریل پر څوارلسمه د واشنګټن په خارجه وزارت کي له فوی کولر او واالس مورې  1۹۴۴د

ه دا له دوی سر چېبرټانیه له افغانستان سره د پوځي مرستو مخالفه ده. ده وویل  چېسره د خبرو په ترڅ کي وویل 
همدا اوس یې د محور هیوادونه  چې ی دا وسلې به په شمال لوېدیځه صوبه کي د قبایلو السته ولوېږيوېره ده چ

کال په تړون کي دا څرګنده  1۹۲1له افغانستان سره یې د  چېلمسوي. پر دې برسېره یې دا غلطه ادعا هم وکړه 
 ي.له هغه هیواد سره د وسلو تجارت به د برټانیې په انحصار کي و چېکړې ده 

د جنګ لمبې پر سړېدلو سوې نو د افغانستان حکومت د خپلو وسله والو قواوو د بهترولو لپاره منظم کوښښونه  چېکله 
حده مت چېوکړل. د افغانستان مقامات، له جنګ څخه وروسته نړۍ د شرایطو په نظر کي نیولو سره، په دې پوهېدل 

 ي غوښتنو د پوره کولو لپاره منطقي منبع ده.ایاالت په نړۍ کي سترطاقت دی او د افغانستان د پوځ
کال د مارچ پر دېرشمه، په کابل  1۹۴۴امریکا به یې پوځیان ورته وروزي. د  چېد افغانستان مقاماتو هیله درلوده 

ارنیسټ فاکس، د پاچا د کاکا له زوی او د مرکزي قواوو له قوماندان، سردار  کي، د امریکا د سفارت پوځي اتاشه
که د امریکا په پوځي اکادیمیو کي د افغانستان د پوځیانو  چېد خان سره وکتل. داوود خان له فاکس څخه وغوښتل وداو

فاکس د دفاع له وزرات او د دفاع وزارت له خارجه وزارت سره تماسونه د روزلو د کوم پروګرام امکان موجود وي. 
 چېو وزارتونو له دریځونو څخه داسي څرګنده سوه ړاټینګ کړل او په نتیجه کي مسله همداسي پاته سوه او د دو

 امریکا په افغانستان کي کومي سیاسي او ډیپلوماټیکي ګټي نه لري.
کال د جوالی په میاشت کي، په کابل کي، د امریکا نمایندګۍ ته بیا د خپل پوځ لپاره د  1۹۴۵د افغانستان حکومت د 

درانو د ښورښ په ځپلو کي پاته راغلی ځحکومت تازه د  چېه جنګي او غیر جنګي وسایلو لپاره خواست وکړ. ځک
وو. له بلي خوا د افغانستان حکومت د دغه ښورښ په ځپلو کي د څو ټانکونو، هاوانونو او ډیري کمزوري هوایی 

په دغه راز جنګونو کي عصري وسلې  چېقوې څخه کار اخیستی وو او د افغانستان مشران په دې عقیده سوي وه 
 غېزمني دي.څومره ا

 له قبایلي ښورښیانو سره د افغانستان د قواوو چېپه کابل کي د امریکا سفیر اینګرټ خارجه وزارت ته رپوټ ورکړ 
په قبایلي عالقو کي د عملیاتو لپاره یوه وړوکې  چېله تازه جنګونو څخه د دې هیواد مقاماتو ته معلومه سوې ده 

و لپاره یوه روزل سوې ژاندارم قوه ولري بهتره به وي. د افغانستان غرنۍ قطعه او د داخلي امنیت او سرحدي ګزم
 په هند کي چېافغانستان له امریکا څخه هغه وسلې  چېکه چیري ممکنه وي  چېحکومت له اینګرټ څخه وغوښتل 

القه عاضافه پاته سوي او خرڅالو ته واړندي سوي وي واخلي. افغانانو په هند کي له اضافي پوځي وسایلو سره ځکه 
 ېچد افغانستان حکومت غوښتل، مخکي امریکا د ایران او مصر اضافي وسلې بازار ته کړي وې.  چېپیدا کړې وه 

امریکا  چېخپل یو د خریداری هیات هند ته واستوي او دغه اضافي جنګي مهمات واخلي. البته په هغه صورت کي 
 تان ضرورت ورته لري.افغانس چېد خپلو هغو پوځي مهماتو د اخیستلو اجازه ورکړي 

د پوځ او سمندري قواوو د وسایلو د خرڅالو  چېواشنګټن د همدغي جوالی په میاشت کي په جواب کي ورته وویل 
په نوي ډهلي کي دی، باید کابل ته سفر وکړي او وضع وګوري وروسته به د افغانستان  چې، OANLC کمېسیون

مقاماتو ته د دغو وسایلو د اخیستلو د طرزالعمل په باب معلومات ورکړي. د افغانسان مقاماتو سمدستي موافقه وکړه 
په میاشت کي کابل ته ورسېدی.  کال د اکټوبر 1۹۴۵مګر د امریکا د پوځي وسایلو د خرڅالو د کمسیون هیات ایله د 

د دې هیات مشري مېجر رابرټ سیلي کوله او د سالکارانو یوه ډله ورسره وه. د سیلي کمیسیون ډیر ژر دې نتیجې 
په پوځ او د عامه اړتیاوو په وزارت کي  چېافغانستان زیاتره غیرجنګي وسایلو ته ضرورت لري  چېته ورسېدی 

هیات د اضافه وسایلو د خریداری د طرزالعمل په باب خبري وکړې مګر د پور  کار ورڅخه واخلي. د امریکا دغه
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 یو چېد دغو موادو د خریداری لپاره دوه هیاتونه  چېد شرایطو په باره کي یې هیڅ ونه ویل. افغانستان غوښتل 
، ملکي هیاتپوځي هیات د جنرال غالم دستګیر تر مشری الندي او  چېملکي او بل پوځي وي ولېږي. دوی غوښتل 

ونه دواړه هیات چېپه امریکا کي روزل سوي، انجنییر محمدکبیر لودین تر مشری الندي وي. د امریکا حکومت وویل 
باید د کبیر لودین په مشري وي. د پوځي هیات یو غړی، په ترکیه کي روزل سوی، جګړن عبدالملک عبدالرحیم زی 

 وو.
ضافه پوځي وسایلو د خریداری لپاره پور هم ورکول کیږي. په د دغو ا چېد افغانستان حکومت ډېر ژر خبرسو 

د امریکا په خارجه وزارت کي د نیژدې ختیځ او جنوبي اسیا د چارو واشنګټن کي د افغانستان سفیر عبدالحسین عزیز 
 چېامریکا د افغانستان هیات ته،  چېپه دې باب معلومات ورته وکړي  چېمسوول لوی هینډرسن څخه وغوښتل 

که پور  چېحاضر په نوي ډهلی کي دی، د اضافه پوځي وسایلو د خریداری لپاره پور ورکوي کنه. ده وویل  اوس
 ممکن وي نو افغانستان به ډېر مواد واخیستال سي.

په دې باره کي  چېت څخه وغوښتل ارپه عین وخت کي، د افغانستان خارجه وزارت، په کابل کي، د امریکا له سف
په امریکا کي د افغانستان سفیر د خریداری په باب  چېدا اطالع ورنه کړي ته دفتر  OANLCپه نوې ډهلي کي د 

د امریکا له بیروکراسی سره له احتیاط  پوښتني کړي دي. دا د افغانستان د مقاماتو دوه مخي نه وه بلکه هغوی معموالً 
ي ډهلي کي د اضافه وسلو د خرڅولو اطالع ورکړه او په نوته څخه کار اخیستی. د امریکا سفارت خارجه وزارت 

یه د امریکا سفارت په ټینګه توصهیات ته اطالع ورنه کړه او په دې باره کي فیصله یې خارجه وزارت ته پرېښودله. 
برټانیې، د خپلو وسلو د لیالم په وخت کي، افغانستان ته،  چېافغانانو ته باید پور ورکړه سي او ویل یې  چېوکړه 

په نوي دهلي کي د افغانستان دغه خریداري به برټانیه په  چېت په دې عقیده وو ارړی وو. سفلس کلن، پور ورک
 ېچافغانستان زیاتره غیر جنګي وسایل اخیستل. پر دې برسېره، دا د برټانیې په ګټه وه  چېغوسه نه کړي ځکه 

 ونه کنټرول کړالی سي.، له هند سره، په سرحد کي د خپلو قبایلو ښورښچېافغانستان دونه قوي پوځ ولري 
کال د نومبر په میاشت کي، د امریکا خارجه وزارت، په نوي ډهلي کي، د افغانستان هیات ته خبر ورکړ  1۹۴۵د 

یوه خاص درخواست ته  د اضافي پوځي وسایلو خریداری لپاره د پور اخیستل، د اضافي شته منیو ادارې ته، چې
قانون د پنځه لسمي مادې څخه استثنایي حالت ترالسه کړي. او په د اضافي شته منیو د  چېضرورت لري. تر څو 

 کومو هیوادونو ته دغه ډول استثنی ورکوله سوې ده. چېاوس حالت کي موږ دا نه سو ویالی 
نوي ډهلي ته یې هیات لېږلی وو او  چېدې مبهم پیغام د افغانستان هیات حیران کړ، او د افغانستان حکومت یې، 

ی انتظار ایستل دوی باید د امریکا د حکومت جواب ته چېهغوی هلته الس ترزني بېکاره ناست وو، ځکه وارخطا کړ 
د دې خریداری لپاره څه ډول مالي ترتیب ونیسي. د افغانستان  چېوای او په دې باره کي یې تصمیم نیولی وای 

باالخره یې د پور له خیر څخه الس واخیست او په نغدو پیسو یې د دغو  چېمخامخ سو له داسي معما سره حکومت 
وسایلو د اخیستلو فیصله وکړه. په دې توګه نو دوی یو څه د روغتون سامانونه، یو څو امبوالنسونه او ساختماني 

 د ورځي په نرخ تقریباً  چېکال د جوالی په میاشت کي د رانیولو سامانونو یو لیست،  1۹۴۵وسایل رانیول. هیات د 
  یونیم میلیونه ډالره کېدل واشنګټن ته واستاوه.

له متحده ایاالتو څخه وسلې واخلي. په کابل کي د امریکا پوځي اتشه  چېکال کي افغانستان بیا کوښښ وکړ  1۹۴۶په 
واست ورکړی او خدر د افغانستان پوځي مقاماتو ده ته یو رسمي چېخارجه وزارت ته یو پیغام واستاه اووې لیکل 

د امریکا د نویو اضافي وسلو څخه خریداري وکړي. دغه درخواست په خارجه وزارت کي د وسلو او  چېغواړي 
مهماتو د کنټرول هیات ته ورسېدی. خارجه وزارت، له یو څه بحثونو څخه وروسته، په کابل کي د امریکا سفیر 

ادونو په استثنی، د نورو هیوادونو د وسله وال کولو لپاره نه دي اضافي وسلې، د ځینو هیو چېایلیټ پالمر ته ولیکل 
ایي د استثن چېاو افغانستان په هغو استثنایی هیوادونو کي نه دی شامل. واشنګټن دا ضرورت نه وو احساس کړی 

ه پ دې وروستي لیک همشي دی. ه د استثنی قایلېدلو معیار څ چېهیوادونو نومونه یاد کړي او نه یې دا ویلي وه 
د نویو  ېچافغانستان کي د امریکا سفارت او هم د افغانستان حکومت په تیاره کي پرېښودل. خارجه وزارت لیکلي وه 

په نظر کي نیول سویو وسلو یو مفصل لیست هغه وزارت ته ولېږل سي څو د هري  چېوسلو د رانیولو لپاره باید 
د افغانستان حکومت ته اطالع  چېایت ورکړه سوی وو وسلې د صادرېدلو لپاره اجازه ترالسه سي. پالمر ته هد

دغه راز اجازه یوازي په استثنایی حاالتو کي ورکول کیږي. دا استثنایي حاالت به څه وه؟ خارجه  چېورکړي 
 وزارت بیا هم څه نه وه لیکلي.

په دې توګه، یو ځل بیا، د افغانستان د وسلو غوښتنه په ډېر ساړه شکل رد سوه. افغانستان د لومړي ځل لپاره د وسلو 
کال د جون په میاشت کي، په پراګ  1۹۴۷په نویو منابعو پسي وګرځېدی او چکوسلواکیا ته یې درخواست ورکړ. د 

وسلواکیا د سکوډا له فابریکې څخه ډیري زیاتي وسلې افغانستان د چک چېکي، د امریکا پوځی اتشه رپوټ ورکړ 
 رانیولي دي.

کال کي، د افغانستان حکومت یو ځل بیا له امریکا څخه د پوځي مرستي غوښتنه وکړه. په هغه کال د  1۹۴۸په 
دا . میلیونو ډالرو پور غوښتنه وکړه 1۰۰افغانستان حکومت، د ملي اقتصاد د ودي د پالن لپاره، له امریکا څخه د 

انکشافي پروژې  دد صادراتو او وارداتو بانک ورکړ. د هیلمند وادي  چېباالخره د هیلمند وادي انکشافي پور سو 
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 4تر 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

میلیونو ډالرو دوولس کلن پور درخواست وو  ۳۴باندي پخپله یو کتاب الزم دی. په لومړي سر کي دا د پر داستان 
 التو حکومت، پرته له غور کولو، هغه سمدستي رد کړ.د داخلي امنیت لپاره ورکول سوی وو. د متحده ایا چې
تیز د افغانستان لوی درس چېجوالی په میاشت کي، په کابل کي، د متحده ایاالتو سفارت رپوټ ورکړ  دکال  1۹۴۸د 

جنرال عمر، د امریکا پوځی اتشه ایډوارډ ایف کینټ او جېکوب ایف مینډرسي سره کتلي دي. جنرال عمر د افغانستان 
که متحده ایاالت له افغانستان سره پوځي  چېوځ د تشکیالتو یو جدول ورته وړاندي کړ او دا یې ورته وویل د پ

افغانستان ځیني مشخصي غوښتني لري او د خپلو غوښتنو لیست یې هم ورکړی وو. ده مرستي په نظر کي ولري نو 
د پوځي مرستي د غوښتلو لپاره د  چېدی د خپل حکومت له خوا اجازه لري او تیار دی  چېدغه راز ویلي وه 

ضرورت علت هم ورته بیان کړي. مګر د دغي غوښتنی سیاسي او اقتصادي دالیل به په واشنګټن کي د افغانستان 
 سفیر او د پاچا د کاکا زوی سردار نعیم درته ووایي.

شعیب او د ملي  محمد د ملي اقتصاد وزیر عبدالمجید زابلی، د سفارت سالکار چېډېر ژر وروسته سردار نعیم 
اقتصاد لومړي معین عبدالحی عزیز په خارجه وزارت کۍ د نیژدې ختیځ او جنوبي اسیا د چارو د مسوول ایلبرټ 
جي مېتیوز او ریچرډ لیچ سره وکتل. د افغانستان هیات د اقتصادي او سیاسي مرستو د غوښتلو لپاره یو لیست ورسره 

لطفاً د افغانستان د داخلي امنیت او د شورویانو د یرغل په مقابل  چېمېدی اوړی وو او په پای کي په دې عبارت خت
ال په وسلو سمب چېي وسلو د خریداری اجازه راکړی. سردارنعیم په مشخصه توګه وویل ئکي د دفاع لپاره د امریکا
تر هغه وخته پوري معطل کړي  و یرغلپه هندوکش کي د شورویانې الندي افغانستان به ئاو د متحده ایاالتو تر حما

 متحده ایاالت او د هغه متحدین د منځني ختیځ او جنوبي اسیا څخه د دفاع لپاره فرصت پیدا کوي. چې
کال کي صدراعظم شاه محمودخان واشنګټن ته سفر وکړ او د خارجه وزیر جورج مارشال سره  1۹۴۸وروسته په 

 ېچلپاره په ټینګه خواست وکړ. شاه محمودخان وروسته ویل  یې وکتل. صدارعظم د افغانستان سره د پوځي مرستو
کله مي د خارجه وزیر سره د وسلو په برخه کي د مرستي خبره وکړه نو هغه حیران سو او زما څخه یې پوښتنه 

 چېستاسي دښمن څوک دی؟ شاه محمود په جواب کي ورته وویل روسان. مارشال پر دې فکر باندي  چېوکړه 
وسانو د قدرت په مقابل کي دریږي یوه د ریشخند خندا وکړه. شاه محمود پر خپل غرور باندي دا حمله افغانان به د ر

موږ وسلو ته د داخلي امنیت د ساتلو لپاره هم اړتیا لرو او که تاسي وسلې رانه کړی  چېوزغمله او ورته وې ویل 
 به اند افغانانو په څېر ټینګ مسلمان چېنو موږ به یې له روسانو څخه واخلو. مارشال په جواب کي ورته وویل 

په اسالم کي د خوګ د  چېمرسته وانه خلي. شاه محمود په جواب کي ورته وویل روسانو څخه  ایههیڅکله د بې خد
 غوښو خوړل ناروا دي مګر که انسان له لوږي مړ کېدی د خوګ غوښي هم خوړالی سي.
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