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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.

 

 

 شپږم فصل
 

 : زهر د دوستی په ُخم کي2پښتونستان 
 

 زهر خمیر سول او و ایشېدل
The Poison Brew Boils Over 

کال کي داوود خان، چي یو ځوان او د انرژۍ ډک جنرال او د ظاهرشاه د کاکا زوی وو، په شاهي کورنۍ  1۹۵۳په 
د انتقال په نتیجه کي، د افغانستان صدراعظم سو. دی یو معلوم پښتون د قدرت کي له زاړه نسل څخه ځوان نسل ته 

عصري کول او د پښتونستان لپاره د آزادی اخیستل وه. له نېشلیسټ وو او د ده د پالیسیو د منځ ټکی د افغانستان چټک 
کال کي هغه وخت اوج ته ورسېده چي د بیرغ پیښي منځته راغلې او دواړه هیوادونه  1۹۵۵پاکستان سره د ده مقابله په 
 د جنګ سرحد ته ورسېدل.

پاکستان هغه اعالن وو چي ویل کال د مارچ پر اووه ویشتمه، د  1۹۵۵د اړیکو د اوراخیستني او یا چاودني ماشه، د 
د لوېدیځ پاکستان ټول والیتونه په یوه یونیټ یا واحد کي شاملوي. د دې اقدام هدف دا وو چي په ملي پارلمان کي یې 

، په نفوس یې تر غربي پاکستان زیات وو لوېدیځو قبایلو ته برخه ورکړي او په دې توګه له ختیځ پاکستان سره، چي
رابر کړي. په دې توګه نو د شمال لوېدیځ د سرحد والیت، چي اکثریت اوسېدونکي یې پښتانه وه، پارلمان کي انډول ب

ارچ پر نهه ویشتمه په یوه راډیویي وینا کي د پاکستان دا فیصله محکومه کړه یونیټ کي شاملېدل. داوود خان د م په یوه
باله. په سبا یې هغو مظاهره کونکو چي حکومت د مدغمولو او تباه کولو کوښښ و او هغه یې په پاکستان کي د پښتنو

لمسولي ول په کابل کي د پاکستان پر سفارت او په جالل آباد او کندهار کي د هغه هیواد پر قونسلګریو باندي حملې 
 دوی دغه راز د پاکستان وکړې. دوی په ودانیو کي ورانکاری وکړې، د پاکستان بیرغ یې څیري کړ او ویې سوځاوه.

کورني عکسونو البوم څیري او د هغه د مېرمني ساړۍ یې تباه کړې. د اپرېل پر لومړۍ نېټه د پاکستان  دد سفیر 
  حکومت هم خپل خلک وپارول او هغوی په کوټه او پېښور کي د افغانستان پر قونسلګریو باندي حملې وکړې.

یوه هیواد د سفارت پر وداني باندي  کال کي د 1۹۵۵نن سبا، په نړۍ کي، دغه ډول پیښي یو ډول عادي دي؛ مګر په 
ا اخراج سول او ی د افغانستان او پاکستان اتباع یا حمله ډېره جدي نیول کېده. دواړو هیوادونو جنګ ته تیاری وکړ.

دواړو هیوادونو ور وبلل. وسله والي قواوي پر حرکت راغلې. پاکستان، افغانستان ته پر ټرانزیټ مالونو باندي بندیز 
و هیوادونو کي یو هم عفو ړولګاوه. دواړو هیوادونو له یوه بل څخه د بخښني او تاوان غوښتنه وکړه. کله چي په دوا

اضر نه سو نو دواړو هیوادونو خپل سفارتونه او قوانسلګري بندي کړې. پاکستان غوښتني او تاوان ورکولو ته ح
افغانستان ته اولټیماټوم ورکړ او تهدید یې وکړ چي که هغه هیواد د مې تر پنځه لسمي پوري تاوان ورنه کړي نو سخت 

او یا د هغه په  طرف کړيبرد پاچا په وسیله یې یا را وپرزوي اقدامات به وکړي. پاکستان غوښتل چي داوود خان 
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قبایل را وپاروي او د متحده ایاالتو څخه یې مرسته وغوښته. په کابل کي د امریکا سفیر وارډ او د سي آی مقابل کي 
 ن سره د همکاری کولو غوښتنه کوله مګر واشنګټن دغه راز اقدام مطلق رد کړ.ه پاکستالاې د مرکز آمر 

ان او افغانستان دواړو له امریکا څخه د منځګړتوب غوښتنه وکړه. مګر په دغه حساس او سخت حالت کي، پاکست
کال کي د امریکا د  1۹۵۰متحده ایاالتو وویل چي نه غواړي په داسي قضیه کي چي نه په پوهیږي الس ووهي. په 

کا یمنځګړتوب کوښښونو هیڅ نتیجه نه وه ورکړې نو واشنګټن نه غوښتل چي خپلي ګوتي یو ځل بیا وسوځوي. امر
 دغه راز احساس وکړ چي اصلي موضوع د پاکستان د یوه یونیټ جوړول دي چي هغه د پاکستان خپله داخلي مسله ده.

ظاهرشاه سره وکتل او له هغه  ، ورکړه سوي هدایت سره سم، لهکال د اپرېل پر شپږویشتمه سفیروارډ، د 1۹۵۵د 
څخه یې د یوه سوله ایز حل او یوې معقولي اصالح غوښتنه وکړه. پاچا په جواب کي ورته وویل چي افغانستان د 
اصالح راوستلو ته تیار دی مګر ابتکار باید پاکستان واخلي او بیا به افغانستان هم بالمثل عمل وکړي؛ ځکه چي د دې 

کستان دی. هغه هیواد غواړي چي پښتانه په یوه یونیټ کي مدغم کړي او د هغوی عمل د مسوول پاد راوستلو حالت 
تشدد د پیل کېدلو سبب سو. څو ورځي وروسته په واشنګټن کي د پاکستان سفیر امجدعلي له خارجه وزیر جان فوسټر 

ښه سي او له متحده سره وکتل او هغه ته یې وویل چي داوود خان باید له کاره ګو John Foster Dullesډلس 
ډلس د هغه غوښتنه رد کړه او ایاالتو څخه یې وغوښتل چي پر ظاهرشاه باندي فشار واچوي چي هغه برطرفه کړي. 

داوود خان نور هم تقویه کړي او په افغانستان کي به د شوروي اتحاد  چي پر ظاهرشاه باندي د فشار اچول بهوې ویل 
رکړ چي متحده ایاالت به، پر افغانستان باندي د هر ډول یرغل ته خبرداری وده دغه راز امجدعلي  نفوذ زیات کړي.

 په صورت کي، د امریکا له پوځي وسایلو څخه کار اخیستل ونه مني.
ته د پاکستان مقاماتو وویل چي افغانستان به  Horace Hildreth رئیسهیلډ رئیسپه کراچي کي د امریکا سفیر هو

ډېر ژر د اقتصادې محاصرې تر فشار الندي خم سي؛ ځکه چي شوروي اتحاد د پاکستان له الري د ټرانزیټ سره 
رقابت نه سي کوالی. دا همدغه اقتصادي محاصره او په افغانستان کي د شوروي اتحاد پر نفوذ باندي د هغې اغېزه وه 

ه یې اندېښنه پیدا کړې وه. په لومړي سر کي د امریکا پالیسي دا وه چي په دغه اقتصادي محاصره کي چي واشنګټن ت
او په داسي حال کي رامنځته سوې وه چي امریکا له پاکستان سره د الس ونه وهي ځکه چي دا یوه حساسه مسله وه 

په دې قانع سوه چي پاکستان په خپل دې  بغداد په پکټ کي د شاملېدلو په باب خبري کولې. مګر امریکا کرار کرار
نظر کي پر غلطه دی چي وایی شوروي اتحاد د ترانزیټ الري په مسله کي د پاکستان ځای نه سي نیوالی او د 
اقتصادي محاصرې دوام به باالخره له آزادي نړۍ سره د افغانستان اړیکي تباه کړي. دا محاصره دغه راز د امریکا 

ه هم سخت تاوان رساوه. سردار نعیم د جون پر څلېرویشتمه ډلس ته وویل چي دغه اقتصادي مهمو پروژو ت د مرستو
 محاصره به افغانستان په بشپړه توګه شوروي اتحاد ته محتاج کړي او افغانستان نه غواړي چي دا پېښه سي.

نګټن اشمې په میاشت کي، وکړی وو. ده، د  په کابل کي د امریکا سفیر وارډ، په دغه وخت کي ډېر افراطي دریځ غوره
ته رپوټ ورکړ چي ګومان نه کوي اقتصادي فشارونه دي داوود خان را وپرزوي. ده واشنګټن ته توصیه وکړه چي 
داسي عمل باید وسي چي د افغانانو عقل سر ته ورولي. امریکا باید ظاهرشاه ته خبرداری ورکړي چي که داوود خان 

پروګرامونه بند کړي. خارجه وزیر ډلس د  خپل د مرستو ټول هغه هیواد سره لهله کاره لیري نه کړي نو امریکا به 
ته هدایت ورکړ چي پاکستان ته ووایي  رئیسدغه راز عمل کولو مالتړ ونه کړ. ده په کراچي کي د امریکا سفیر هیلډ

 امونو ته تاوان رسويچي د افغانستان د اقتصادي محاصرې تر ګټي تاوان ډېر دی؛ په هغه هیواد کي د امریکا پروګر
کال د جوالی پر دیرویشتمه، د هدایت سره سم، د  1۹۵۵، د رئیساو افغانستان د شوروي اتحاد لمني ته اچوي. هیلډ

پاکستان صدراعظم محمدعلي ته د امریکا د خارجه وزارت خبرداری ورساوه او هغه په جواب کي ورته وویل چي 
نو پر انتقالولو به غور وکړي مګر افغانان د بلي تجارتي الري د پرانیستلو په افغانستان ته د امریکایي پروژو د سامانا

برخه کي هسي الپي کوي او متحده ایاالتو هم د افغانستان په باب بې اندازې نرم دریځ غوره کړی دی او د خپل متحد 
او  کړ ټرانزیټ تړون السلیکپاکستان مالتړ نه کوي. افغانستان د اګسټ په میاشت کي له شوروي اتحاد سره یو جامع 

 افغانانو د شوروي له الري تجارت پیل کړ.
ضمناً مصر، ایران، عراق، ترکیې او سعودي عربستان د منځګړتوب پېشنهاد وکړ او پاکستان او افغانستان دواړو د 

فکر څخه الس دوی پېشنهاد ومانه. دې منځګړتوب وضع یو څه کراره کړه او پاکستان د داوود خان د راپرزولو له 
 واخیست.

دا څرګنده نه ده چي د وضع په کرارولو کي د امریکا خبرداري څومره ګټه وکړه خو، له دې څخه وروسته، د پاکستان 
مقاماتو ادعا وکړه چي امریکا د پاکستان د سخت دریځ مالتړ ونه کړ او په افغانستان کي یې د شوروي اتحاد نفوذ 

نړۍ افغانستان له السه ورکړ او هغه د شوروي ملګری سو. د پاکستان دا ادعا د تشویق کړ او په نتیجه کي آزادي 
په دې کي له سوالونو څخه ده چي نه یې څوک ثابتوالی او نه یې ردوالی سي.  What ifs« او که  څشي» تاریخ د 

ن، پاکستان، ل د افغانستاهیڅ شک نسته چي د بیرغونو د سوځولو پېښه او په نتیجه کي د افغانستان د تجارتي الرو بندو
راتللو پیل وو. دا هم حقیقت دی چي متحده ایاالتو د دې راتو د یمتحده ایاالتو او شوروي اتحاد په اړیکو کي د تغی

وضعیت په وروستۍ صحنه کي مهم رول ولوباوه. که څه هم چي متحده ایاالتو د پاکستان او افغانستان تر منځ د 
مګر د هغوی د اړېکو د رغولو او بهترولو په ډیپلوماسي کي یې فعاله ونډه واخیستله. منځګړتوب کولو څخه ډډه وکړه 
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د دواړو هیوادونو څخه یې د نرمښت ښودلو غوښتنه کوله او دواړه یې د منځني ختیځ د هیوادونو د منځګړتوب منلو 
 ته تشویقول.

ي سول او دواړو هیوادونو موافقه وکړه سپټمبر په میاشت کي د منځګړتوب کوښښونه باالخره بریال ال دک 1۹۵۵د 
چي خپل دریځونه به اصالح کوي. منځګړو پر افغانستان باندي فشار واچاوه چي لومړی باید هغه هیواد خپل دریځ 
نرم کړي او د سپټمبر پر لسمه د صدراعظم مرستیال سردار نعیم د پاکستان سفارت ته ورغی او د هغه هیواد بیرغ یې 

نورو وزیرانو په جالل آباد او کندهار کي همدغه کار وکړ. د پاکستان وزیرانو هم د افغانستان ه کړ. په بشپړ عزت پورت
 په قونسلګریو کي د هغه هیواد بیرغ پورته کړ. عاجل بحران ختم سو.

صي وته ژوره صدمه ورسېده. د پښتنو په اصطالح افغانان تسلیمېدلو ته مجبور کړه سول. نعیم په خص رد افغانانو غرو
مجلس کي چاته ویلي وه چي د پاکستان د بیرغ پورته کول داسي عمل وو چي د ده په ژوند کي یې د هغه په څېر 
سپکاوی نه وو احساس کړی. د افغانستان نورو مشرانو هم دغه ته ورته احساس درلود او ویل یې چي دوی به بیا په 

هري خوا چي کیږي خپل قوت به زیاتوي. د بیرغ پېښه د ژوند کي د پاکستان فشار ته هیڅ وخت تسلیم نه سي او له 
 ول.مخ پر زیاتېدلو سشوروي غیږي ته د افغانستان د لوېدلو یو علت سو او لږ وخت وروسته د دواړو هیوادونو اړیکي 

د بیرغ د پیښي د حلېدلو په نتیجه کي، متحده ایاالتو کوښښ وکړ چي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پخالینه پراخه کړي. 
ایزنهاور ظاهرشاه ته یو لیک واستاوه او هغه ته یې ولیکل چي له  رئیسکال د اکټوبر په میاشت کي جمهور 1۹۵۵د 

وکړي. ظاهرشاه ډېر نرم جواب ورته ولیکی خو چنداني ژمنه یې نه پاکستان سره د اړیکو په ال بهترولو کي مرسته 
وه پکښي کړې. د نورو امریکایی مقاماتو د کوښښونو په نتیجه کي د ظاهرشاه او د پاکستان د جنرال سکندر میرزا 

دي کستان صدراعظم او محمدعلي او سهروراو وروسته داوود خان او د پاکال کي یوه غونډه سوه  1۹۵۶ترمنځ په 
 سره وکتل. له دې ډیپلوماټیکو لیدنو کتنو څخه له یوې څخه هم کومه مهمه نتیجه ترالسه نه سوه.

کال د ډسمبر په میاشت کي بولګانین او خروسچیف، په  1۹۵۵د بیرغ د پیښي د حلېدلو څخه درې میاشتي وروسته د 
ړ. پاره د سلو میلیونو ډالرو مشهور پور ورکژو لویوه رسمي سفر، کابل ته ورسېدل او افغانستان ته یې د انکشافي پر

ړ د مسلې مالت پښتونستاند  ، د شوروي له خوا،د اکثرو افغان مقاماتو په نظر د شوروي تر دې اقتصادي مرستي ال
چي  مسله، پښتونستانمهم وو. افغانانو فکر وکړ چی دوی نور د پاکستان په مقابل کي یوازي او کمزوري نه دي. د 

اسیایي هیوادونو ترمنځ یوه مسله وه اوس په یوه بین المللي جنجال تبدیله سوې وه او د نړۍ دوه لوی مخکي د دوو 
ره داسي ښودله چي د پاکستان مالتړ نه کوي مګر په هقدرتونه یې د یوه بل په مقابل کي درولي وه. واشنګټن په ظا
ه منځګړتوب څخه منع کاوه. په مقابل کي او بې غرضحقیقت کي له پاکستان سره پوځي اتحاد هغه د یوه بېطرف 

کال د جنوري په میاشت کي خروسچیف د  1۹۵۶شوروي اتحاد په زغرده د افغانستان څخه مالتړ اعالن کړ او د 
 شوروي اتحاد عالي شورا ته په وینا کي وویل:

ه بیان ه اراده په آزاده توګخلکو ته دي حق ورکړه سي چي خپل پښتونستاند افغانستان دا غوښتنه چي وایي د ګاونډي » 
 «کړي منطقي او پر حقه ده. د دغي سیمي خلک، د نړۍ د نورو اولسونو په څېر، د سرنوشت د ټاکلو حق لري. 

پښتنو ته باید په یوه آزاده عمومي رایه ګیري کي دا حق ورکړه سي » خروسچیف په یوه بله رسمي وینا کي وویل: 
ل هیواد ولري او که غواړي چي له افغانستان سره یو ځای قسي؟ غواړي یو مست چي دوی غواړي له پاکستان سره پاته

دا خبره په توجه ارزي چي په دې موضوع کي شورویان تر افغانانو هم یو ګام مخته والړل او په زغرده یې « سي. 
انستان ه وخته پوري د افغتر دغ له افغانستان سره د پاکستان د پښتنو د یو ځای کېدلو اعالن وکړ. دا داسي دریځ وو چي

هیڅ حکومت نه وو اعالن کړی. په یوه بله وینا کي یې پاکستان د پښتونستان په عالقه کي د پوځي عملیاتو له امله 
سیمه کي، پوځي وغانده او دا تهدید یې ورسره زیات کړ چي شوروي اتحاد، خپل جنوبي سرحد ته په دومره نیژدې 

  ېنستالی.ته الس تر زني نه سي کښ لمسونو
تو پېشنهادونه کول. د افغانستان وي اتحاد افغانستان ته د پوځي مرسد بیرغ له پیښی څخه څو کاله مخکي هم شور

مشرانو دا مرستي ځکه رد کړي وې چي هم دوی د شوروي په نیت کي شک درلود او هم د افغانستان خلکو له روسانو 
له نفوذ څخه د دوی عنعنوي نفرت هم ملګری سوی وو. اوس د څخه نفرت درلود. له دغه احساس سره له خارجیانو 

بیرغ د پیښي په نتیجه کي داوود خان له شوروي اتحاد څخه پوځي مرستي ومنلې. ده د افغانستان د خلکو له نا رضاییت 
د نومبر  کال 1۹۵۵او د هغه سپکاوي له لیدلو څخه چي د بیرغ د پیښي په نتیجه کي ورباندي راغی استفاده وکړه او د 

 په میاشت کي یې یوه لویه جرګه راوبلله. ده د لویي جرګې مخي ته دا سوالونه کښېښودل:
 

 مالتړ ته دوام ورکړي؟ پښتونستاند افغانستان حکومت د  - 1
 که جواب مثبت وي نو حکومت له هري الري چي وي خپل پوځي قوت تقویه کړي؟ - 2
د شوروي څخه د وسلو د اخیستلو په باره کي دي. په جواب کي یې د لویي جرګي غړي پوهېدل چي دوهم سوال  - ۳

 ورته وویل:
 د خلکو د سرنوشت د حق څخه دفاع وکړي. پښتونستانبلې، دا د افغانستان د حکومت او خلکو وظیفه ده چي د  - 1
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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

بال تقویه او سم ځاو وقار له ساتلو سره، خپل پوبلې، د افغانستان حکومت، له هري الري چي کیږي، د خپل عزت  - 2
 کړي.

داوود خان، د لویی جرګې د فیصلې له اخیستلو سره، د پوځي مرستو په برخه کي، د شوروي هغه پټ پېشنهاد ومانه 
چي خروسچیف او بولګانین، د لویي جرګې له غونډي څخه یوه میاشت وروسته، افغانستان ته وړاندي کړی وو. دا یوه 

کال کي کمونیسټانو  1۹۷۸او په  ځایه د افغانستان په پوځ کي ورانکاري پیل سوهمرګانۍ فیصله وه، ځکه چي له دغه 
 کال کي شوروي اتحاد پر افغانستان باندي یرغل وکړ. 1۹۷۹داوود خان قتل کړ او قدرت یې ونیوی او په 

و ه د مرستکله چي داوود خان د روسیې څخه لویی اقتصادي او پوځي مرستي ومنلې نو متحده ایاالتو افغانستان ت
یت اورکولو د پېشنهادولو ترڅنګ یو قوي خبرداری هم ورکړ. په کابل کي د امریکا سفیر وارډ، د خپل حکومت له هد

سره سم، داوود خان ته ورغی او هغه ته یې وویل چي د شوروي دونه زیاتي اقتصادي مرستي به باالخره هغه هیواد 
ړي او د افغانستان په پوځ کي به یوه ورانکاره قوه منځته راوړي. داوود ته د افغانستان د اقتصاد د کنټرولولو واک ورک

خان په ډېر غرور جواب ورکړ چي امریکایان له روسانو څخه بیخي ډیر بیریږي او افغانان پوهیږي چي له روسانو 
تروش تندي سره څه ډول سلوک وکړي او دا کار یې له ډیرو کلونو راهیسي کړی دی. ده دغه راز د وارډ خبري په 

غوښتنه وکړه مګر د افغانانو د دونه رد کړې او ورته وې ویل چي افغانستان خو له امریکا څخه څو څو ځله د وسلو 
 زیاتو غوښتنو سره سره هم تاسي زموږ د پنځه کلن پالن سره مرسته ونه کړه.

×××××××××××××××××××××××××××× 
کال پوري خو وضع په ظاهره آرامه وه مګر د پردې شا د  1۹۵۸ کال کي د بیرغ له پیښي څخه بیا تر 1۹۵۵په 

کال کي جنرال محمدایوب خان، په پاکستان کي،  1۹۵۸روسانو اقتصادي او مالي مرستو خپل زور ښکاره کاوه. په 
ځ یله جنرال سکندرمیرزا څخه، قدرت ونیوی. ایوب د هزاره د سیمي سپین ترین پښتون وو. د هزاره سیمه د شمال لوېد

سرحد په ایالت کي پرته ده مګر د پښتنو تر قبایلي عالقې پنجاب ته نیژدې ده. که څه چي ده ادعا کوله چي د پښتنو په 
باره کي په هر څه پوهیږي مګر دی، له خپلو پښتنو قومیانو څخه ډېر لیري، د برټانیې په مکتبونو او د برټانوي هند 

 د جنجالي ادعا په مقابل پښتونستانده سمدستي اعالن وکړ چي د افغانستان او د هغوی د په پوځ کي روزل سوی وو. 
کي به سخت دریځ غوره کړي. ده ادعا کوله چي یو صاف پښتون عسکر دی او دا ورته معلومه ده چي افغانان یوازي 

و ته دوام ورکړی وو مګر د سالمشورپه برخه کي د زور په ژبه ښه پوهیږي. د امریکا مقاماتو د سولي او اعتدال 
 افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکي ورځ په ورځ خرابېدل. 

فوذ غانستان کي د شوروي د نکال په منځ کي، ایوب په کراچي د امریکا سفیرجېمز لینګلي ته وویل چي په اف 1۹۵۹د 
دریو سوو میلیونو ډالرو ته رسیږي له امله سخت اندېښمن دی. ده وویل چي افغانستان ته د شوروي د پورونو اندازه 

او افغانستان ځکه دا پیسې بیرته نه سي ورکوالی چي د حکومت بودیجه یې له کاله څه کم پنځوس میلیونه ډالره ده. ده 
ادعا کوله چي شوروي اتحاد د افغانستان پوځ، په بشپړه توګه، په وسلو سمبال کړی دی او ټانکونه او عصري جنګي 

دي. دا چي دا ټول قراردادونه او عملیات په ډېر پټ صورت ترسره سوي دي نو له دې څخه د  الوتکي یې ورکړي
. د وشورویانو دغه راز د افغانستان څه باندي څلوېښت فیصده تجارت اشغال کړی وشوروي بد نیت ښکاره کیږي. 
وازه کي دروس د پاکستان په ن یې اخیستی او اعملي مقاصد ترسره کړي دي، افغانستا ایوب په نظر، شورویانو، ټول

والړ دي. داوود خان، د هماغه کال په پای کي، د ایوب خان شکایت، تر یوه ځایه، هغه وخت تایید کړ چي د پاکستان 
وخت کي د شوروي په وسلو سمبال پوځ څخه کار واخیست. ایوب  ې یې د یوه قبیلوي ښورښ د ځپلو پهپولي ته نیژد

 احتجاج وکړ او پر شاهي کورنۍ باندي یې شخصي حملې وکړې.په مقابل کي سخت ډیپلوماټیک 
هندوستان ته د تګ په الره کي، شپږ ساعته په کابل کي تم سو. د ده لویه الوتکه د د ډسمبر په میاشت کي، ایزنهاور

دی له  کله چيکابل په هوایي ډګر کي نه سوای کښته کېدالی نو د بګرام شوروي ساخته پوځي هوایي میدان ته والړه. 
خپلي مخصوصي الوتکي څخه کښته سو او روسي ګارډ سالمي ورته وکړه نو دی هک پک سو. په کابل کي د دې څو 
ساعتونو تېرولو په ترڅ کي، د چهلستون د قصر په زینوکي د پورته کېدلو په وخت کي یوه سپکه قلبي حمله هم ورباندي 

وخت او دغه حالت کي هغه ږ زره فوټه لوړ دی. په دې لنډ شپ راغله؛ دوی نه وه خبر چي کابل د بحر له سطحي څخه
طبعاً کوم لوی کار نه سوای کوالی او افغانان دې ټکي ته ښه متوجه وه چي د شوروي مقاماتو په کابل کي څو شپې 

 تیري کړي وې، او په هغه تناسب دا څو ساعته هیڅ هم نه وه.
ایزنهاور او د هغه خارجه  رئیسجمهورد پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی د انفجار سرحد ته رسېدلی وو. 

کوښښ وکړ چي دواړه هیوادونه سره جوړ کړي. د داوود خان ورور د  Christian Herterټین هرټر رئیسوزیر ک
پاکستان ته سفر وکړ څو له ایوب خان سره وګوري. صدراعظم مرستیال سردار نعیم، د امریکایانو د غوښتنو سره سم، 

دا غونډه یوه فاجعه وه. سردار نعیم ویل چي ایوب خان نه غوښتل جدي خبري وکړي بلکه ده ته یې لیکچر ورکاوه. 
ایوب خان، په ډېر غرور، په پښتو خبري کولې؛ ځکه پوهېدی چي سردار نعیم په پښتو سمي خبري نه سي کوالی او 

نعیم خان د سپکولو لپاره کاوه. ایوب خان له یوه سند څخه د شکایتونو یو لیست ورته ولووست او په ضمن  دا کار یې د
کي یې تهدیدونه وکړل او نعیم خان ته یې ور وفهمول چي که افغانستان د پاکستان د اتباعو له وفاداری سره غرض 
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په ډېر ادب له مجلس څخه والړ سو او یوه کلمه یې عیم خان نوکړي نو پاکستان به افغانستان له مځکي سره سم کړي. 
 هم ونه ویل.

د ایوب خان او نعیم خان د کتني له ناکامۍ څخه څرګنده سوه چي افغانان پر خپله خبره ټینګ والړ دي او له دې خبرو 
و لوي خلکیان به یې د قبیپوځ ه سلسله پوځي عملیات وکړل او خپلڅخه وروسته داوود خان د پولي څخه هاخواته یو

کال کي د پاکستان په شمال کي د باجوړ په عالقه کي  1۹۶۰وړ کړي وه. په دې کي تر ټولو جدي پېښه په په څېر ج
وې، شپږ میله د باجوړ عالقې ته ننوتل. له دوی سره ملګري منځته راغله. قبیلوي خلک، چي د پوځیانو قطعې ورسره 

سخته ماته وخوړه. دې ته ورته نوري پیښي  همت وکړ او افغانانو ډېرهم د باجوړ خلکو اوهم د پاکستان پوځیانو مقاو
کال پوري، پاکستان د انتقام اخیستلو فیصله وکړه او دا تور یې ولګاوه چي د افغانستان  1۹۶1هم وسوې او، تر 

یشتمه یو کال د اګسټ پر دیرو 1۹۶1پاکستان د ځالي دي. او لمسوونکو کونسلګرۍ او تجارتي نمایندګۍ د جاسوسانو 
ناڅاپه په افغانستان کي خپلي کونسلګرۍ وتړلې او له افغانستان څخه یې وغوښتل چي په پاکستان کي خپلي کونسلګرۍ 
او تجارتي نمایندګي وتړي. دا په حقیقت کي یو بل سخت ټرانزیټي بندیز وو؛ ځکه چي د افغانستان مالونو ته ، په 

 یو پرته، اسناد برابرېدالی نه سوای.پاکستان کي د کونسلګریو او تجارتي نمایندګ
یوه هفته وروسته، افغانستانته یواولټیماټوم ورکړ او ورته وې ویل چي یا دي پاکستان د افغانستان د کونسلګریو د بندولو 
فیصله وګرځوی او یا به افغانستان له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکي وشلوي. پاکستان خپأه فیصله بدله نه کړه او 

کال د سپټمبر پر شپږمه، له پاکستان سره خپل ډیپلوماټیک اړیکي پرې کړل. افغانستان دا ځل  1۹۶1نستان، د افغا
داسي عمل وکړ چي یوازي هغه کسان چي د پښتنو له ذهنیت سره اشنا وي ورباندي پوهېدالی سي. دوی له پاکستان 

وتړل. حتی هغه چي د افغانستان د کونسلګریو سره خپل سرحدات د ټول ټرافیک او تجارت پر مخ په یو اړخیز ډول 
عمل  رسونکيزیان یا تجارتي نمایندګیو اجازې ته یې ضرورت نه درلود هم بند سول. افغانستان، خپل ځانته په دې 

د ټولو هغو موادو واردول بند کړل چي د خپلو هغو انکشافي پروژو لپاره یې ضرورت ورته درلود چي متحده سره، 
لوېدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو تمویلولې. شورویان د خپل سرحد له الري په آزادانه توګه افغانستان  ایاالتو، نورو

 وته داخلېدالی سوای. پاکستان، د افغانستان له خوا د سرحدونو د تړلو د عمل په مقابل کي، ټول کوچیان، چي له ډیر
و د سوداګری او کاروبار له الري به یې یو څه پیسې پیدا پخوا زمانو څخه په ژمي کي د پاکستان تودو سیمو ته تلل ا

کولې، له خپلي خاوري څخه بند کړل. د کوچیانو د سوداګری او کاروبار بندېدلو پر افغانستان باندي ډېر زیات اقتصادي 
چي  او سیاسي فشار وارد کړ او مجبور وو چي اوس د ژمي په موسم کي د خپلو کوچیانو غم وخوري. دا هغه څه وه

 پاکستان غوښتل.
لویي ډوپري وایي ایوب دا وخت تازه کال دغه بحران څه راوستل سړی په مشکله څه ویالی سي.  1۹۶1دا چي د 

امریکا ته له سفر څخه را ستون سوی وو او په دې نه وو بریالی سوی چي د کینیډي له حکومت څخه، د کشمیر د 
ابل د خپل مستبد رژیم په مقایوب په اچولو کي مرسته ترالسه کړي؛  مسلې د حلولو لپاره پر هند باندي د زیات فشار

یوه ډیپلوماټیک بري ته ضرورت درلود. ده فکر کاوه چي اقتصادي  ،د نارضاییانو د توجه اړولو لپاره کي، بلي خواته
و سره له شرایطمسله د ده  پښتونستانمحاصره به افغانستان تسلیمېدلو ته مجبور کړي او دې ته به یې راولي چي د 

 سمه حل کړي.
د ایوب دغه توندرو پالیسی دوه کاره وکړل: په افغانستان کي یې د آزادي نړۍ د مرستو پروژې په بشپړه توګه ودرولې 

د امریکا پروژې خصوصا ځکه ډیري تاواني سوې ته مجبور کړ.  او افغانستان یې له شوروي بالک سره ډېر اتحاد
کړی وو او د هغو په کارونو کي، د بېځایه دفتري النجو له امله، ډېر ځنډ راغی. د دې چي هغوی تازه په کار پیل 

 پروژو لپاره اکماالت او وسایل د کراچي په بندرکي بند پاته سول.
کال کي له انتخابېدلو څخه لږ وروسته، د افغانستان او پاکستان په اړیکو کي یوې جدي  1۹۶۰کینیډي، په  رئیسجمهور

 توجه سو. ده ظاهرشاه ته یو لیک واستاوه او له پاکستان سره د اختالف په حلولو کي یې د مرستي کولوستونزي ته م
رانزیټي ټپېشنهاد وکړ. ظاهرشاه په جواب کي د افغانستان پر تاریخي ټرانزیټي حقوقو ټینګار وکړ او وې ویل چي 

له سیاسي مسلې سره ونه تړل سي. ده د کینیډي د پېشنهاد هرکلی وکړ. ایوب هم زړه نازړه د  پښتونستانباید د  حقوق
 Livingsgton امریکا پېشنهاد قبول کړ. کینیډي د اکټوبر په میاشت کي یو تجربه کار ډیپلوماټ لیوینګسټن مرچنټ

Merchant ان د پخال کولو وظیفه ورکړه.پاکستان او افغانست د خپل استازي په حیث مقرر کړ او هغه ته یې د 
مرچنټ له ایوب سره په خپله لومړنۍ کتنه کي تر پایه دا خبره واورېدله چي امریکا د ډیورنډ کرښه د یوه بین اللمي 

په اعالمیه کي خپل دغه دریځ  SEATOکال د مارچ پر یوولسمه یې د سیټو  1۹۵۶سرحد په حیث پېژندلې ده او د 
ایوب غواړي چي یو مستحکم پاکستان تاسیس کړي  چيا وو نظر، د روان بحران علت د د مرچنټ پهتایید کړی دی. 

او په دې کوښښونو کي ناکام سوی دی. څرنګه چي ایوب په اساسي قانون کي د نویو اصالحاتوراوستلو ژمنه کړې وه 
ورته سوې بیرته را پ ر النجهمی، له پوځي واکمنی څخه ملکي واکمنی ته د پېشنهاد کړي انتقال مرحله یې ټاکلې او د کش

د پښتنو په منځ کي د هغو قواوو په مقابل کي بې اندازې حساس وو چي د پنجاب له مرکزي ادارې سره یې وه نو دی 
مخالفت کاوه؛ که څه هم چي ده په ظاهره ځان ډېر زړه ورښکاره کاوه او ویل به یې چي ټول پښتانه د پاکستان وفادار 
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 6تر 6 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 

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

 

تان تبلیغاتو او په پاکستان کي د هغه هیواد د کونسلګریو او تجارتي نمایندګیو فعالیتونو سخت په اتباع دي. دی د افغانس
 غوسه کړی وو.

کال د اکټوبر او نومبر په میاشتو کي د پاکستان او افغانستان تر منځ تګ راتګ وکړ. له ظاهرشاه،  1۹۶1مرچنټ د 
ي یې هم له ایوب خان او د هغه له سالکارانو سره دغه ته ورته داوود خان او سردار نعیم سره یې وکتل او په کراچي ک

ناستي وکړې. دا ډېره ژر څرګنده سوه چي لویه موضوع په پاکستان کي د افغانستان د کونسلګریو او تجارتي نمایندګیو 
ه نه ت بیرته پرانیستل کېدل دي. افغانستان ویل چي تر څو پوري دغه ادارې بیرته پرانیستلي سوي نه وي خبرو

دوی ویل چي افغانستان ته د ټرانزیټ مالونو انتقال د علم وخبر په نوم اسنادو ته ضرورت لري چي یوازي حاضریږي. 
افغان مامورین ورکوالی سي. پاکستان دې خبري ته سر نیولی وو چي په هیڅ توګه د افغانستان د  په پاکستان کي یې

ره، چي دوی د جاسوسانو او لمسوونکو ځالي بللې، موافقه نه لري. دوی تجارتي نمایندګیو له بیرته پرانیستل کېدلو س
ادعا کوله چي د افغانستان حکومت، په پاکستان کي، د کونسلګریو او تجارتي نمایندګیو له درلودلو پرته، علم و خبر 

 ورکوالی سي.
مرچنټ د نومبر په میاشت کي خپل وروستنی کوښښ وکړ. ده یوه ګډه اعالمیه ولیکله چي دواړه هیوادونه یې په یوه 
وخت کي صادره کړي. په دې کي راغلي وه چي ټرانزیټ به له سره پیل کیږي؛ کونسلګرۍ او تجارتي نمایندګۍ به 

ي له سره پیل کوي. پاکستان دا اعالمیه رد کړه او وې بیرته پرانیستل کیږي او دواړه هیوادونه به ډیپلوماټیک اړیک
ویل چي امریکا له افغانستان سره بې اندازې نرم سلوک کوي. امریکا باید په کلکه ودریږي. دوی ویل چي یوه ټینګه 
 ستراتیژي به افغانستان الري ته راولي او که له دوی سره نرم سلوک وسي نو دوی به د شوروي پر دوستی باندي نور

هم ټینګ سي. مرچنټ وروسته نوري طرحي هم وړاندي کړې چي په هغو کي په موقتي توګه د ډیپلوماټیکو دفترونو 
او تجارتي نمایندګیو پرانیستل راغلي وه خو پاکستان ټولي طرحي رد کړې. په پای کي مرچنټ دې نتیجې ته ورسېدی 

ه روان سو او اعالمیه یې صادربیرته دی فقط دی؛ نو له مسلې څخه جال کول ممکن کار نه  پښتونستانچي ټرانزیټ د 
 کړه چي د ده ټول کوښښونه ناکام سول.

ولي د امریکا دا مهم ډیپلوماټیک ماموریت ناکام سو؟ سردار نعیم ویل علت یې داوو چي مرچنټ بېطرفه نه وو دا ځکه 
اډه درلوده چي له هغې څخه یوه پټه هوایي  ریکا په پېښور کيب( امالف( پاکستان د امریکا یو متحد هیواد وو؛ )چي )
U-2 ( متحده ایاالتو او پروازونه کېده او امریکا مجبوره وه چي د دغي اډې له امله د پاکستان طرفداري وکړي؛ )ج

 اهمیت کافغانستان ستراتیژی د( متحده ایاالتو تهپاکستان دواړو فکر کاوه چي افغانستان د شوروي د الس پټه آله ده او )
نه درلود او د سیمه ایز امنیت لپاره یې مهم نه باله. که څه هم چي دغه ارزیابي به په بشپړه توګه سمه نه وه خو یو څه 
حقیقت پکښي پروت وو. دا حقیقت په کابل او کراچي کي د امریکا د سفارتونو په هغه اختالف کي څرګندیږي چي د 

ل کي د امریکا سفارت په دې عقیده وو چي پاکستان غواړي افغانستان دغه بحران د علتونو په باره کي یې لري. په کاب
له داعیې څخه یې تېرېدلو ته مجبور کړي. په کراچي کي د امریکا سفارت په دې عقیده وو  تسلیم کړي او د پښتونستان

ملې کوي دې خوا ح و او ورانکاریو فعالیتونو ته جواب ورکوي. افغانستان د سرحد پهسونچي پاکستان د افغانستان د لم
 پاکستان کي پښتانه ښورښ ته پاروي.او په 
 نوربیا
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