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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.

 

 

 پنځم فصل
جرمني به د افغانستان له السه تللې خاوره بیرته ورکړي او  چې :ه یې وویلهیټلر له زکریا سره وکتل او هغه ت

 جرمني افغانانو ته د خپل مشر آرین ورور په سترګه ګوري.  
پل جاسوسان استخدام کړل او د برټانوي هند له قبایلي سیمو سره یې خجرمنیانو او ایټالویانو دواړو په افغانستان کي 

وزیریستان حاجي میرزاعلي خان یا ایپی فقیر د محورد دواړو هیوادونو لپاره یو مهم هدف وو تماسونه ټینګ کړل. د 
ور هیوادونه د مح چې، په بریالیتوب سره یې، د برټانیې په مقابل کي، قبایل را پارولي وه. داسي ګومان کېدی چېځکه 

هور په شامي پیر مش چېعدي ګیالني یې، س د سلیمان خېلو په عالقه کي هم د قبایلو په ښورښ کي الس لري او محمد
کال کي، استخدام کړی دی. پر دې برسېره، د محور هیوادونو په کابل کي د هند انقالبیانو ته هم پناه  1۹۳۷وو، په 
 له کلکتې څخه کابل چېله هغې جملې څخه یې د هند د کانګریس ګوند یوه مشر سوباش چندربوس ته،  چېورکوله 

ورکړی وو او وروسته د ایټالیې او جرمني د هیاتونو په وسیله برلین ته ورسول سو. چندربوس،  ته تښتېدلی وو، ځای
وروسته د محور د هیوادونو په مرسته جاپان ته والړی او هلته یې د هند ملي پوځ تاءسیس کړ او د جاپانیانو سره 

نیډرمایر او هینټیګ پر الس باندي، د  څنګ پر څنګ د برټانوي هند له پوځیانو سره وجنګېدی. جرمنیانو دغه راز د
مان ا چېافغانستان د پخواني پاچا امان هللا خان قدرت ته د رسولو، یوه بله طرح هم را میدان ته کړه. دوی فکر کاوه 

د محورهیوادونو سره وفادار متحدین نه ورڅخه جوړیږي، زیاتره د باور  چېهللا خان به، د یحیی خېلو تر کورنۍ، 
ي. دغه پروژه د نازي ګوند د خارجي سیاست د څانګي د مشر الفرډ روزنبرګ له خوا ځکه له نظره وړ وسیله و

په دې باره کي له امان هللا خان سره هیڅ سالمشوره نه ده سوې او روسیې هم  چېدی خبر سو  چېوغورځول سوه 
 دا مفکوره نه ده منظورکړې.

او ډیري زیاتي طالوي یې مصرف کړې مګر چنداني ګټه یې  د محور استازو په کابل کي ډېر زیات کوښښونه وکړل
ورته ونه کړه. له کابل څخه د جاسوسیو او دسیسو ډېر لوی مرکز جوړ سوی وو. د محور هیوادونو جاسوسانو هر 

معموال به یې یو د بل مخالف عمل کاوه. په دې پالنونو کي یوه د سوباش  چېډول عجیبي او غریبي دسیسې کولې 
لپاره په بهر کي یو حکومت جوړ کړي. یوه د غالم صدیق خان  ۍغوښتل یې د هند د خپلواک چېطرح وه چندربوس 

غوښتل یې امان هللا خان قدرت ته ورسوي او اوسنی رژیم نسکور کړي. یوه هم د قبایلو د  چېچرخي طرح وه 
ېر بیت المقدس د لوی مفتي په څ فقیر ایپي یې مشري کوله. په دې کي ال د برټانیې پر ضد د چېمقاومت کیسه وه 

ځیني  ېچلیري کسانو هم برخه درلوده. دې حقیقت په برلین یا کابل کي د محور هیوادونو ته هیڅ اندېښنه نه پیدا کوله 
هنمایی ر چېدغه پالنونه له یوه بل سره نه جوړیږي او کله کله داسي یو د بل پر ضد عمل کوي لکه د متحدینو له خوا 

برسېره ال په کابل کي د جرمني او ایټالیې استازي په ایډیالوژکي لحاظ هم سره مخالف وه. دوی ټول کیږي. پر دې 
نازي یا فاشیسټان نه وه او د یوه بل پر ضد به یې رپوټونه ورکول او د محور د هیوادونو په کار کي به یې مشکالت 

 پېښول.
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څنګ ساتلي وه. د محور د هیوادونو جاسوسي مرکزونه یو جاپانیان نسبتا آرام وه او د دې لوبي څخه یې ځانونه په 
له بله سره لوېدلي وه او زیاتره وختونه به یې د یوه بل کوښښونه شنډول. په دې جاسوسانو کي یو هم نه د افغانستان 

لیدالی سوای وپه باره کي پوهېدی او نه هم د قبایلو د سیاست  په پېچلتیا خبر وه. یوازي یوه ایټالوي له فقیر ایپي سره 
یې  یو تان پوځي ګزمې حمله ورباندي وکړه او دوو جرمنیانو وزیریستان ته د ننوتلو کوښښ وکړ مګر د افغانس

ورڅخه وواژه او هغه بل یې ونیوی. د برټانیې استخباراتو، د افغانستان حکومت او تر یوه ځایه روسیې د جرمني د 
د دغې ګډوډۍ د مخنیوي لپاره هینټیګ په کابل کي د سفیر  چېغوښتل جرمنیانو و چېجاسوسانو فعالیتونه څارل. کله 

 دا پېشنهاد رد کړي. چېپه حیث مقرر کړي نو د شوروي اتحاد او برټانیې اعتراضونو افغانستان مجبور کړ 
ه. وپه عمومي صورت، په افغانستان کي د محور د هیوادونو فعالیتونه متحدینو ته تهدید نه بلکه یو ډول سرګرداني 

په هند کي یې وضع لړزانه وه او هلته د کانګریس دې مبارزې  چېبرټانیې د هغوی فعالیت ته په جدي نظر کتل ځکه 
خبره وسله وال مقاومت ته ورسیږي. د  چېبرتانیې ته یې ویل له هنده ووزی زور اخیستی وو او کېدالی سوای  چې

ی وو. پر شوروي اتحاد باندي د نازیانو له حملې څخه شوروي او نازي د لنډ وخت اتحاد ډېر لوی خطر ایجاد کړ
شت کي کال د اګسټ په میا 1۹۴1وروسته، په کابل کي پر شوروي اتحاد او برټانیې دواړو باندي فشار زیات سو. د 

ول ډایران حمله وکړه او  شاه یې وپرزاوه. په افغانستان کي د محور د هیوادونو اتباع یو  برټانیې او شوروی اتحاد پر
کال د اکټوبر  1۹۴1په دام کي ولوېدل او هیڅ بېطرف هیواد ته یې د وتلو الره نه درلوده. برټانیې او شوروي اتحاد د 

د محور د هیوادونو ټول  چېپر نهمه او یوولسمه، د ایران له لنډ اشغال څخه وروسته، له افغانستان څخه وغوښتل 
نازړه، د دوی دا غوښتنه ومنله. په زړه کي دوی هم له جرمني څخه  غیر ډیپلوماټیک اتباع وباسي. افغانستان، زړه

د اقتصادي مرستو په پلمه یې له افغانستان څخه د خپلو سیاسي فعالیتونو مرکز جوړ کړی  چېله دې امله ناراض وه 
د خپلي مېلمه وو او غواړي پر هغه هیواد د محور د هیوادونو مالتړ کولو ته مجبور کړي. افغانانو د هغوی دغه کار 

پالني څخه د هغوی بده استفاده ګڼله. خو د متحدینو غوښتنه یې هم د خپلي رسمي بېطرفی له سیاست سره مخالفه ګڼله 
یوه بېطرف هیواد ته د  چېاو پر هغوی باندي یې اعتراض وکړ. دوی له شوروي اتحاد او برټانیې څخه وغوښتل 

 برټانیې د افغانستان دا غوښتنه ومنله. اخراج سویو کسانو د محفوظ رسېدلو ذمه ووهي.
خبري  دا ټولي چېکال کي په کابل کي د امریکا ډیپلوماټیک دفتر پرانیست ده فکر کاوه  1۹۴2اینګرټ په  چېکله 

نه یوازي به د محور د هیوادونو اتباع کم سوي وي بلکه د هغوی  چېپخوانۍ او تاریخي کیسې دي. ده انتظار درلود 
کال په پای  1۹۴2د  چېیا بېخي له منځه تللی وي؛ خو خبره هغسي نه وه. د مثال په ډول، ده ولیدل  نفوذ به ډېر کم

کي د جرمني د پوځي استخباراتو استازي لیفټینینټ ویزل، له خپل ډیپلوماټیک پوښ څخه په استفادې سره، په سرحد 
یې پر دغه دفتر باید په هند کي د برټان چېو کي د انګرېزانو پر ضد قبایل پارول. بوس په برلین کي پېشنهاد کړی و

زره قبایلي خلک ښایي د برټانیې پر ضد  ۴۰۰ چېضد تحریک سره خپل فعالیتونه تنظیم کړي. ویزل ادعا کوله 
د فقیرایپي سره یې هغوی ته د مالي مرستو رسولو او د الوتکو په وسیله د وسلو د  چېراپورته سي او ویل یې 

هغه  ېچدې پالن بریالیتوب په قفقاز کي د برلین په بریالیتوب پوري اړه درلوده  ړی دی. خو دبرابرولو پالن جوړ ک
 تر السه نه سو.
په افغانستان کي د محور د هیوادونو له پالیسیو سره ډېء ټینګ مالتړ موجود دی او ډېر افغانان  چېاینګرټ پوه سو 

یالي سي. ځیني د نفوذ څښتن افغانان د متحدینو له دې ګوندي د محور هیوادونه به بر چېاوس هم په دې هیله دي 
په نتیجه کي یې د محور د هیوادونو اتباع له هیواده وایستل سول. ځیني په دې  چېفشار سره سخت مخالف ول 

په افغانستان کي د محور د هیوادونو له برکته تازه صنعتي او اقتصادي پالنونه پیل سوي وه او د  چېخواشیني وه 
ه وتلو سره ټول په اوبو الهو سول. ډېرو افغانانو له برټانیې او روسیې سره دښمني درلوده او هیله یې درلوده هغوی ل

د محور هیوادونه به د هغوی قدرت مات کړي. افغان مشرانو د هند د آزادی له تحریک سره ډېره ټینګه خواخوږي  چې
خو نه یې جرمني او نه یې جاپان او ایټالیې  ماري طاقتونه بللاستع درلوده او روسیه او برټانیه یې دواړه په اسیا کي

د افغانستان په کابینه کي لږ ترلږه درې وزیران: د  چېته په دې سترګه کتل. اینګرټ له دې امله ډېر خواشینی وو 
ي د ر شاه محمودخان، د ښووني او روزني وزیر فیض محمدخان او د ملي اقتصاد وزیر عبدالمجیدزابلدفاع وزی

د مرکز د قواوو قوماندان وو، ښاغلي اینګرټ ته په  چېداوود خان،  جرمني د نفوذ ډېر ټینګ طرفداران دي. محمد
د محور د هیوادونو بری یقیني دی او افغانستان باید له دغه راتلونکي سره سم  چېیوه ماښامنی مېلمستیا کي وویل 
محمدهاشم خان یو قوي رهبر دی او هغه د متحدینو  له نېکه مرغه صدراعظم چېعمل وکړي. خو اینګرټ وویل 

 یو عالي رتبه امریکایي ډیپلوماټ چېډېر ټینګ طرفدار دی. سره له هغه هم له اینګرټ سره اندېښنه موجوده وه او کله 
هند ته په رسمي سفر روانېدی نو ده له هاشم خان سره د لیدلو غوښتنه   Norris S Haseltonنوریس ایس هیزلټن  

هغه په خپله کابینه کي د جرمني د طرفدارانو له خوا تر فشار الندي دی مګر  چېړه. هاشم خان اینګرټ ته وویل وک
د  و پوريتر څ چېدی د امیرحبیب هللا په څېر د ځنډولو له تاکتیکونو څخه کار اخلي او د محور مقاماتو ته وایی 

ته نیژدې را ونه رسیږي دی په څرګنده د هغوی مالتړ نه سي  افغانستان ته او یا افغانستان محور د هیوادونو پوځیان
، د افغانانو د روحیاتو د تقویه کولو په منظور، د بمب غورځوونکو چېکوالی. اینګرټ واشنګټن ته پېشنهاد وکړ 
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ه د ګالوتکو یوه قطعه باید یا د هند په شمال لوېدیځ او یا د ایران په شمال ختیځ کي ځای پر ځای سي او په دې تو
 د محور د هیوادونو بری یقیني دی. چېدوی دا عقیده کمزورې سي 

د افغانستان له حکومت سره دوستانه اړیکي ټینګ کړي او د متحدینو سره  چېواشنګټن اینګرټ ته وظیفه ورکړې وه 
ایت یو پټ هدد افغانانو د همکاری د ترالسه کولو لپاره له خپل نفوذ څخه کار واخلي. اینګرټ ته، پر دې برسېره، 

چین او روسیې ته د متحدینو د اکماالتو د یوې الري د پرانیستل کېدلو په صورت کي د افغانانو  چېورکړه سوی وو 
په برما او ایران کي تېرېدلې، په جنوب ختیځه اسیا کي، د جاپان  چېهمکاری کولو ته زمینه برابره کړي. هغه الري 

جرمني د پرمختګونو له امله تر خطر الندي وې. د لویو درستیزانو د ګډي د بریالیتوبونو، او د روسیې پر لور د 
د هغه په اساس به د افغانستان له الري یوه اکماالتي الره  چېکمېټې له خوا یو اشد محرم پالن تر کار الندي وو 

ه اورګاډي ل د هند د اورګاډي سسټم د روسیې د چېپرانیستل کېدالی او حتی پر دې پالن باندي جدي غور کېدی 
افغانستان د متحدینو د جنګي پالنونو لپاره ډېر زیات  چېسسټم سره وصل سي. د دې ټولو خبرو معنی دا ده 

ستراتیژیک اهمیت درلود؛ او د دې پالنونو لپاره د یوې ډیپلوماټیکي الري د برابرولو لپاره باید اشد محرم اقدامات 
کي د امریکا د یوه دایمي ډیپلوماټیک دفتر د پرانیستل کېدلو لپاره ډیر افغانستان په هغه هیواد  چېسوي وای. څرنګه 

د ده د پېشنهادونو به ډېر تود هرکلی وسي او هیڅ خنډ به  چېزیات پېشنهادونه کړي وه نو اینګرټ هیله درلوده 
سره ډېر سخت  په افغانستان کي له امریکا سره نه بلکه د هغه هیواد له متحدینو چېموجود نه سي. خو ده ولیدل 

مخالفت موجود دی؛ د ده له پېشنهادونو سره ډېر ټینګ مقاومت کیږي او په هغه هیواد کي د محور د هیوادونو ډېر 
 زیات طرفداران موجود دي. 

د جنګ په وخت کي له برټانیې سره د امریکا ملګرتوب ته افغانان په ښه سترګه نه  چېاینګرټ دغه راز پوه سو 
دی باید د برټانیې له ډیپلوماټیک هیات څخه ځان  چېابل ته ورسېدی نو لومړی یې دا فکر کاوه دی ک چېګوري. کله 

دا کار چنداني ورته ګټور نه دی. برټانیې په افغانستان کي ډېره اوږده تجربه  چېلیري وساتي؛ مګر ډېر ژر پوه سو 
ت درلود. دغه راز د استخباراتي اړیکو هغه د یوه نوي مقرر سوي امریکایي لپاره یې بې اندازې ارزښ چېدرلوده 

د ټینګولو، نورو تماسونو، د فشار اچولو لپاره د اشخاصو او ډلو په باره کي اطالعات او نور داسي مهم ډیپلوماټیک 
کابل ته  اینګرټ چېد برټانیې له ډیپلوماټیک دفتر سره ورسره وه او له امریکا څخه یې نه سپمول. کله  چېمنابع وه 

و یو له لومړنیو لیکونو څخه د برټانیې د سفیر سر فرانسیس وایلي ډېر دوستانه لیک وو او له اینګرټ څخه ورسېدی ن
ه پر دا اړیکي ب چېدواړه ډیپلوماټیک دفترونه باید نیژدې همکاري سره ولري. اینګرټ پوهېدی  چېیې غوښتي وه 

د امریکا ډیپلوماټیک دفتر د برټانیې لپاره د یوه  چېافغانانو له مخکي ال ویلي وه  چېافغانانو ښه ونه لګیږي ځکه 
ده خپل کارونه سمبال کړل نو  چېد هغه له الري له خپل کارونه سرته رسوي. مګر کله  چېبل دفتر حیثیت لري، 

 له برټانیې سره د ده اړیکي یوازي د متحدینو لپاره نه بلکه د افغانستان لپاره هم په ګټه دي.  چېپوه سو 
االتو کي د تغییراتو له راتللو سره، په افغانستان کي د اکماالتو د الرو د تېرولو پالنونه به هم کله ضروري د جنګ په ح

ښکاره سول او کله به له نظره ولوېدل. اینګرټ، په مختلفو پلمو، نوي ډهلي ته څو سفرونه وکړل او هلته یې د الرډ 
او د هغه پر پوځي پالنونو یې خبري ورسره وکړې. سره وکتل  Lord Louis Mountbatten لویس مونټ بېټن

له کابل څخه ، د الرو په باره کي، رپوټ ورکړ او د روسیې ړ منابعو په حواله  Charles Thayerچارلس تېیر  
د واخان له الري تر چین پوري د الري جوړول عیرممکن کار دی او ترمیز څخه الماتا او بیا په چیني  چېیې ولیکل 
ې په افغانستان کي ی چېپوري د الري جوړول ممکن دي. جیولوجیسټ ارنیسټ فاکس،  چېي تر اورومترکستان ک

کال کي  د امریکا  1۹۴۴ډېر زیات سفرونه کړي وه او د تېلو د پلټنو د اینلینډ شرکت لپاره یې ډېر کار کړی وو، په 
چینایان له  چېرت ته رپوټ ورکړ په ډیپلوماټیک دفتر کي، د جګړن په رتبه، پوځي آتشه سو. ده د جنګ وزا

د  ېچتر بندر پوري د یوې الري سره عالقه لري. ده پېشنهاد وکړ  چېسینکیانګ څخه د افغانستان له الري د کرا
د بدخشان څخه  چېته دي اجازه ورکړه سي  Elbert G. Mathews امریکایی هیات یوه غړي ایلبرټ جي مېتیوز

ي د جوړېدلو په برخه کي پلټني وکړي. د متحده ایاالتو د جنګ وزارت له دې تر کاشغر پوري والړ سي او د الر
د  شورویانو په سټالینګراډ کي چېپېشنهاد سره ډېره عالقه وښودله او پر هغه باندي یې جدي غور پیل کړ؛ مګر کله 

 لو کي ناکام سو او دجرمني د پرمختګ مخه ونیوله نو دلچسپی یې له السه ورکړه. جاپان د برما د الري په قطع کو
د جنګ په کلونو کي څرنګه د  چېهوا له الري د چین اکمالول زیاتره ممکن وبرېښېده. دا د تعجب وړ خبره ده 

افغانستان له الري، روسیې او چینایی ترکستان ته د اورګاډي د تېرولو په څېر بې نهایته قېمتي پروژو باندي، پرته له 
بیا همدغي امریکا له افغانستان سره پر یوه ډالر باندي چنې وهلې او پر ډېره مشکالتو، غور کېدی؛ او وروسته 

 کوچنۍ پروژه به یې د لګښتونو د ټاکلو لپاره جدي غور کاوه.
ین متحد چېد محور د هیوادونو نفوذ کم کړي او په هر ځای کي خپل بشپړ اعتماد وښیي  چېاینګرټ کوښښ وکړ 

جنګ به حتما ګټي. ده د هري طبقې له افغانانو سره  دوستانه اړیکي ټینګ کړل په هیڅ صورت ماته نه خوري او دا 
د امریکا بې اندازې زیات مالي او پوځي قوت به باالخره جنګ د متحدینو په ګټه تمام  چېاو هرځای به یې ویل 

یل حدینو طرفداري پافغانانو د مت چېد محور د هیوادونو ماته خلکو ته یقیني سوه نو اینګرټ ولیده  چېکړي. کله 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

په افریقا، بحرالکاهل او اروپا کي پر محور هیوادونو باندي د متحدینو بریالیتوبونو، د متحدینو په  چېکړه. ده ولیدل 
 ګټه، د ده تر تبلیغاتو زیاته اغېزه وکړه او ډېرو زیاتو افغانانو د محور د هیوادونو مالتړ پرېښود.

غواړي  چېاالت زیات سول نو د افغانستان حکومت هم داسي اشارې ورسولې د محور هیوادونو د ماتي احتم چېکله 
له متحدینو سره پوځي اړیکي ولري. لومړنی اشارې جګړن فاکس ته وسوې. لومړی خو د امریکا د پوځي طرزالعمل 

اوود د په باب پوښتني مطرح سوې، وروسته یې د امریکا د پوځي خپرونو په باره کي سوالونه وکړل او په پای کي
وځي که امریکا څو تنه پ چېخان د امریکا څخه د خپلو ځینو پوځیانو د روزلو غوښتنه وکړه. په پای کي یې وغوښتل 

له ډیري مودې راهیسي په افغانستان کي په فعالیت  چېروزونکي افغانستان ته ولیږي او د هغو ترکانو ځای ونیسي 
حث وسي او وروسته یې منفي جواب ورکړ. له چارلس ټېلر به پر دې ب چېلګیا دي. واشنګټن څو ځله ورته وویل 

متحده ایاالت  چېدا وخت د جنګ په وزارت کي یو جګړن وو، په دې باره کي پوښتنه وسوه هغه وویل  چېڅخه ، 
دي د پوځي روزونکو پر ځای ښوونکي ور ولیږي. په پای کي هیڅ اقدام هم ونه سو. دا افغانستان ته د پوځي مرستو 

 لسله کي لومړنی منفي جواب وو او له دې څخه وروسته امریکا ډېر زیات منفي جوابونه ورکړل.په س
دغه راز پېشنهادونو، تر یوه ځایه، له افغانانو سره د اینګرټ دوستي ټینګه کړه مګر له بلي خوا یې د متحدینو په منځ 

یمي مهمتري ستونزي حلول مشکل کړل کي د افغانستان ارزښت کم کړ. او دې وضعیت د اینګرټ لپاره د هغه در
افغانستان ډیري سختي او عاجلي اقتصادي  چېدی کابل ته له رسېدلو سره سم ورسره مخامخ سوی وو؛ او هغه دا  چې

ستونزي درلودلې. د جنګ د وخت حاالتو، په وچه کي را ګیر افغانستان ته د خپلو مالونو د صادرولو او ضروري 
افغانستان د محور د هیوادونو اتباع ایستلي وه نو د تخنیکي  چېله منځه وړي وه. څرنګه  مالونو د واردولو امکانات

ت په واشنګټن کي ناس چېاو تربیوي پرسونل یوه خال یې منځته راوړې وه. د متحدینو د جنګ د وخت اداره کونکو ،
ه د مرستو کولو او یا د دې هیواد وه، د افغانستان خارجي تجارت عمال له کاره غورځولی وو. هغوی له افغانستان سر

اړتیاوو ته د توجه کولو لپاره هیڅ دلیل نه لیدی. دغو هیاتونو ته د افغانستان لپاره د متحدینو د ستراتیژیک پالن په 
څوک دي د واشنګټن بیروکراټانو ته په دې خبري قناعت  چېباب هیڅ معلومات نه وه ورکړه سوي. دا ډېره ګرانه وه 

په افغانستان کي د اقتصادي کړاو او ستونزو له امله ګډوډي راسي دا حالت د هند په سرحد کي د که  چېورکړي 
 قبایلو د وضع پر ثبات باندي منفي اغېزه کوي او په نتیجه کي د متحدینو ګټو ته تاوان رسوي.

محور د تخنیکرانو او لطفاً د  چېکابل ته د اینګرټ له رسېدلو سره سم، له هغه څخه افغان مقاماتو غوښتنه وکړه 
ښوونکو پر ځای نور کسان ورته برابر کړي او د افغانستان د صادراتو او وارداتو لپاره تسهیالت برابر کړي. افغانانو 

د دوی د پالتو سامانونو، ټایرونو، له پترولو څخه ترالسه سویو موادو، دارودرملو، او نورو ضروري  چېټینګار کاوه 
ې هم مزه نه وه، په بشپړ ډول تشي دي؛ او د دغو موادو کمبود ښایی ډېر ژر د عمومي پخوا ی چېخیرې، ذموادو 

ناکراریو سبب سي او په نتیجه کي حکومت پخپله په خطر کي لویږي. اینګرټ دا ستونزه وڅېړله، د افغانانو د ادعاوو 
افغانستان  ېچال وکړه او دا یې ومنله د حقیقت معلومولو لپاره یې تحقیقات وکړل، له خپلو ډیپلوماټانو ملګرو سره یې س

له سخت اقتصادي او سیاسي حالت سره مخامخ دی. د افغانستان حکومت د خلکو د وارخطایي له ویري له هغوی 
نور نو د ستونزو پټولو امکان نه درلود. د افغانستان  چېڅخه دا ستونزي پټي ساتلي وې؛ مګر هغه وخت نیژدې وو 

یې پر پوځیانو باندي د خوراکي موادو د خرڅالو له درکه ښې پیسې ترالسه کړي وې؛ نو حکومت په هند کي د برټان
 په دې حساب، که دوی ته د ضرورت وړ مواد چا رسولي وای دوی پیسې ورته درلودې.

تر کومه ځایه پوري یې ږغ رسېدی هلته یې خواست  چېاینګرټ وروسته له لوړو مقاماتو سره تماسونه ونیول او 
 په واشنګټن کي د متحدینو د جنګ چېد افغانستان اقتصاد له رکود څخه را وکرځوي. ستونزه په دې کي وه  چېوکړ 

د وخت ادارو نورو هیوادونو ته د موادو د لېږلو خدمات بند کړي وه او دې بندیز پر بېطرفو هیوادونو باندي ډېره 
فغانستان کي د ضروري موادو د کمبود له امله که په ا چېسخته اغېزه کوله. اینګرټ واشنګټن ته دا خبره وکړه 

ناکراری منځته راځي نو د افغانستان حکومت به د خپلو محرومیتونو ټوله پړه پر متحدینو باندي واچوي؛ او د محور 
ود ه افغانستان کي د موادو کمبهیوادونه به د دوی له احساساتو څخه په خپله ګټه استفاده وکړي. پر دې برسېره به پ

نېسمتنو قبایلي سیمو کي هم احساس سي او هغوی به د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره په هند کي پر غني  په
په هند کي پاته سي او نورو هغوی ځایونو ته  چېسیمو باندي حملې وکړي. بیا به نو د برټانیې پوځونه مجبور وي 

د محور هیوادونو د هغه د منځته  چېالت دی ضرورت ورته موجود دی ځانونه نه سي رسوالی او دا هغه ح چېبه 
 راتللو لپاره کار کاوه او پکښي ناکام سول.

د اینګرټ د خطر چیغي په خارجه وزارت کي په ډېر لوړ ږغ او ښه صفا واورېدلي سوې او د جنګ د وخت د ادارو 
ره جدي کوښښ وسو او هغوی ته او برټانیې د قانع کولو، او د افغانستان ضرورتونو ته د هغوی د توجه را اړولو لپا

د هغه هیواد اړتیاوو ته خاصه پاملرنه وکړي. د جنګ د وخت په ادارو کي د متحدینو استازو هم برخه  چېوویل سوه 
په هغه وخت کي ټولو هیوادونو د عاجلو مرستو نارې وهلې نو دوی یو ډول بدبین سوي وه او  چېدرلوده او څرنګه 

اوه او د یوه خاص هیواد لپاره د خپلو سختو مقرراتو څخه نه سوای تېرېدالی؛ په تېره بیا د چا په نارو یې باور نه ک
د جنګ په جریان کي یې د دوی مالتړ نه وو کړی، چنداني ری نه واهه. څرنګه  چېپه بېطرفو هیوادونو کي یې، 

 اهمیت په باره کي معلومات د جنګ د وخت اسرار باید پټ ساتل سوي وای نو دوی ته د افغانستان د ستراتیژیک چې
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  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

 

افغانستان، چین او روسیې ته د اکماالتو د رسولو  چېنه سوای ورکول کېدالی او دا هغوی ته نه سوای ویل کېدالی 
لپاره، د یوې الري په توګه، په نظر کي نیول سوی دی. په حقیقت کي په خارجه وزارت کي هم چنداني څوک په دې 

ټانیه بر چېن جوړوونکو ولي افغانستان ته مهم ستراتیژیک اهمیت ورکاوه. څرنګه د جنګ د وخت پال چېنه وه خبر 
د افغانستان په برخه کي زړه نازړه وه نو دې موضوع له وضع سره مرسته ونه کړه. په هند کي دوی پخپله، د موادو 

د په حکومت کي د جنګ د پر لېږلو باندي د محدودیتونو د لګېدلو له امله، له سختو ستونزو سره مخامخ وه. د هن
 چېوخت ځوانو بیروکراتانو افغانستان ته د ضروري موادو د رسولو سره چنداني عالقه نه درلوده ځکه هغه مواد 

افغانستان واردول پخپله د هند له استحقاق څخه کمېدل. د هند حکومت د جنګ د وخت په ادارو کي خپل استازي 
په نوي ډهلي کي یې د برټانیې په ادارو کي کار  چېندي وه. زاړه هندیان، درلودل او هغوی د دغه نظر تر اغېزې ال

کاوه، په شمال لوېدیځه صوبه کي د ناکراریو د منځته راتللو خطر ته متوجه وه او له دغه امله یې له افغانستان سره 
 د مرستو طرفداري کوله.

ه او ترخه وه. اینګرټ، په منتهی هوښیاري، د دې موضوع په ارتباط راپورته سوې بوروکراټیکه جګړه ډېره اوږد
له خپلو متحدینو سره دا موضوع پر مخ بوتله. هغه لومړی، په کابل کي، د برټانیې له ډیپلوماټیک هیات څخه مرسته 

افغانستان ته د موادو د لېږلو په  چېوروسته له متحده ایاالتو او برټانیې څخه وغواړي  چېوغوښتله. ده غوښتل 
ه ګډه پالیسي جوړه کړي. دی په دې کوښښ کي باالخره یو څه بریالی هم سو مګر ده په همدغه وخت برخه کي یو

کي د افغانستان لپاره د وارداتو او صادراتو د یوه ټاکلي استحقاق د تعینولو لپاره هم کار وکړ. دا ډېر سخت کار دی. 
هم ملګري ول. دا کسان که څه هم ځوانان وه له ده سره په دې هڅو کي د خارجي خدماتو څو تنه ځوان کارکوونکي 

خو د جنګ په کلونو کي یې په خارجه وزارت کي د منځني ختیځ په څانګه کي حساس پوسټونه تر السه کړي وه. دا 
کسان ټول په وروسته کي لوی ډیپلوماټان سول؛ ټولو اینګرټ پېژاند، هغه یې خوښ وو او اعتماد یې ورباندي درلود. 

هند ته په لېږل کېدونکو مالونو کي افغانستان ته ځای پیدا کړي او دغه راز له هغه هیواد څخه  چېدوی کوښښ وکړ 
 د قره قل د پوستکو او نورو شیانو د واردولو لپاره هم په کښتیو کي ځای پیدا کړي.

ه نا دا مرستي منظوري کړي خو د هند حکومت مخالفت وکړ او برټانیې هم زړ چېخارجه وزارت هم کوښښ وکړ 
زړه د هغوی مالتړ وکړ. اینګرټ خپل ټول کوښښ وکړ خو هر ځای به کله د هند، کله د برټانیې، کله د امریکا، کله 

 د جنګ د وخت ادارو او کله هم ټولو په ګډه مخالفت څرګند کړ او د افغانستان اړتیاوو ته الزمه توجه ونه سوه. 
دغه بوروکراټیک خنډونه او  چېخارجه وزارت فیصله  وکړه کال د سپټمبر تر میاشتي پوري اینګرټ او  1۹۴۴د 

میرزایي ګاني باید له مخه لیري سي او له افغانستان سره د مرستو یو ټاکلی پروګرام باید پیل سي. دوی کوښښ وکړ 
نستان په ادارو کي د برټانیې او هند د ویټو رایه له منځه یوسي. دغه خنډونه باالخره له منځه والړل او د افغا چې

لپاره د وارداتو او صاداراتو په الره کي تسهیالت رامنځته سول خو خنډونه په بشپړه توګه لیري نه سول. د افغانستان 
مقامات، له صدراعظم څخه تر کښته مامورینو پوري ټول د اینګرټ په نه ستړي کېدونکو هلو ځلو خبرول او ټولو 

د امریکا او افغانستان ترمنځ د نیژدې اړیکو د قایمولو لپاره الره  د ده کوښښونو باالخره چېیې ستاینه کوله. ځکه 
افغانستان ته، د جرمني او ایټالیې د ښوونکو او  چېهواره کړه. اینګرټ دغه راز کوښښ وکړ امریکا دې ته راولي 

تول انه سامریکا په هغه اندازه کسان و چېتخنیکرانو په عوض کي، خپل ښوونکي او تخنیکران ولیږي. که څه هم 
دوی درس ورکاوه، دوامداره اغېزه پرېښودله.  چېخو خال یې یو څه ډکه کړه. او ښوونکو پر هغو ځوانانو باندي، 

د متحده ایاالتو د جنګ د وخت جاسوسي اداره وه،  چې( ،  OSSد امریکا د ستراتیژیکو خدماتو ادارې )  چېکله 
اینګرټ د یو څه ستونزو سره وګرام کي شامل کړي نو خپل ځیني استازي د ښوونکو په دغه پر چېکوښښ وکړ 

 مخامخ سو.
د جنګ  له ډېره وخته یې انتظار ایستل کېدی، چېله افغانستان سره د امریکا د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو پروګرام، 

 غه د مسلکيپه وخت کي له ډېرو ستونزو سره مخامخ سو خو باالخره، تر ډېره ځایه، د کورنیلیوس اینګرټ او د ه
ملګرو د هلوځلو له برکته، پیل سو. دوی د امریکا لپاره د افغانانو د زړه له کومي مننه ترالسه کړه. البته افغانان 
سخت سري خلک دي او ژر په چا اعتماد هم نه کوي او د داسي خلکو مننه ترالسه کول هم اسانه کار نه دی. کله 

خپله وظیفه یې په ښه توګه بشپړه  چېن څخه روانېدی نو په دې پوهېدی کال کي، له افغانستا 1۹۴۵اینګرټ، په  چې
 کړې ده او د افغانستان او امریکا تر منځ د دوستی رابطه یې قایمه کړې ده.
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