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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 کي۲پښتونستان 
 

دواړه تجربه کار ډیپلوماټان  Rountreeکي رونټري  چېاو په کرا Byroadeپه کابل کي د امریکا سفیر بایروډ 
 رونټري دي پر پاکستان باندي فشار چېبیروکراسي کي روزل سوي کسان وه. بایروډ ټینګار کاوه او د امریکا په 

ان پاکست چېخپل دریځ یو څه نرم کړي. رونټري پر دې نظر باندي اعتراض کاوه او استدالل یې کاوه  چېواچوي 
 د ملې په وخت کي، پر ایوب بانديد امریکا لپاره یو ارزښمتن متحد دی او متحده ایاالتو پر هند باندي د چین د ح

ات فشار واچاوه؛ او نور فشار به د ګټي پر ځاي تاوان ورسوي. د بایروډ او رونټري بېطرف پاته کېدلو لپاره ډېر زی
د خارجه وزیر او د هغه د سالکارانو  چېیو وخت دواړه واشنګټن ته وبلل سول  چېاختالفات داسي سرحد ته ورسېدی 

تره قانع کونکی وو مګر د رونټري په استدالل کي د ل سره وکړي. د بایروډ استدالل زیادالپه مخ کي مخامخ است
 ي.پر پاکستان باندي نور فشار وانه چول س چېامریکا ستراتیژیک منافع نعښتي وه او په لوړه سطح دا فیصله وسوه 

، امریکا ښایي خپلي ځیني مرستي ېچد مرچنټ د ماموریت د ناکامی په نتیجه کي، بایروډ سردار نعیم ته خبر ورکړ 
دغه  د چېپه زیاته د کابل کندهار د سړک جوړولو له پروژې سره، کمي کړي. سردار نعیم په جواب کي ورته وویل 

پر موږ باندي د پاکستان فشار زیات سي؛ او په  چېاقدام تر شا باید سیاسي اهداف پراته وي او معنی به یې داوي 
کېدالی سي د دې پروژې لپاره ضروري مواد د فارس د خلیج له الري د ایران په  ېچجواب کي یې ورته وویل 

د  ېچنو څخه معلومه سوې ده له لومړنیو پلټ چېاب کي ورته وویل انتقال سي. بایروډ په جوافغانستان ته خاوره کي 
د بایروډ د پېشنهاد په اساس،  سره له هغه هم، متحده ایاالتو،ایران له الري د موادو رسول بې اندازې ګران پرېوزي. 

د ایران د الري امکانات وسنجول. د ایران له الري د دې موادو د انتقال لپاره باید لومړی د هرات او مشهد ترمنځ 
سړک جوړ سوی وای؛ بیا نو تر زاهدان پوري مواد په اورګاډي کي انتقال سوي وای او په وروسته کي نو په الوتکو 

د هر ټن موادو پر  چېد دې پروژې قېمت وسنجول سو نو معلومه سوه  چېي وای. کله کي کندهار ته رسول سو
ورکول  ته به په دې لګښتونو قناعت رئیسلګیږي. او کانګورباندي انتقال باندي، د پاکستان تر الري، سل ډالره زیات 

 1۹۵۹ستان، تش په نامه، د د سرحدونو د بندولو مسوولیت پخپله د افغانستان په غاړه وو. پاک چېګران وي، ځکه 
ي د یوازهغه هیواد  چېد متحده ایاالتو په مالتړ تر السه سوې وه، رعایت کوله؛ ځکه  چېټرانزیټ موافقتنامه،  کال

 افغانستان د کونسلګریو او تجارتي نمایندګیو له پرانیستل کېدلو سره مخالفت کړی وو.
ن الره به ستونزه حل نه کړي. د ډسمبر په میاشت کي بایروډ د ایرا چېکال تر پایه پوري دا معلومه سوه  1۹۶1د 

داوود خان او سردار نعیم سره د خدای په امانی لیدنه د له کابل څخه واشنګټن ته تبدیل سو. ده د ډسمبر پر دېرشمه، 
لودل. یکي دروکړه. بایروډ ته په کابل کي ډېر زیات درناوی موجود وو او د افغانستان له مشرانو سره یې دوستانه اړ

هغه ستا له خدمتونو څخه  چېاوس نو په دې وروستي وخت کي ستا لپاره څه کوالی سو  چېسردار نعیم ورته وویل 
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کا د امری چېکه پر هغو سامانونو باندي تعزیرات اسانه کړی  چېد منني معنی ولري. بایروډ سمدستي ورته وویل 
پښتنو د مېلمه ته په دغه وخت کي د  چېویل م ومسل او ورته وې پرژو ته ته روان دي زه به خوشاله یم. سردار نعی

په موقتي توګه به د هغو سامانونو په برخه کي اسانتیاوي برابري کړو  چېپالني څخه ګټه اخلې او موافقه یې وکړه 
ناګي کي میکو چېاو په کرا Steevesپه بندر کي پراته دي. په کابل کي د امریکا نوي سفیر ستیفز  چېد کرا چې

McConaughy  د افغانستان او پاکستان په اړیکو کي بهتري راولي مګر چنداني نتیجې یې  چېدواړو کوښښ وکړ
 ترالسه نه کړې.

کال کي د ملګرو ملتونو د اجالس په ترڅ کي مستقیم کوښښ وکړ او ایوب او سردار  1۹۶۲کینیډي په  رئیس جمهور
د  ېچسپټمبر پر څلېرویشتمه او او اووه ویشتمه له ایوب څخه وغوښتل  نعیم یې متحده ایاالتو ته راوبلل. کینیډي د

متحده  ېچافغانستان د کونسلګریو په بیرته پرانیستلو کي له نرمښت څخه کار واخلي او سردار نعیم ته یې وویل 
ه لري، ل نه ورتپخپله هیڅ دلی چېیاالت نه سي کوالی د افغانستان له خوا د خپلو سرحدونو د تړلو له پالیسی څخه، ا

د ایران د پاچا د منځګړتوب له کوښښونو سره  چېکینیډي له ایوب او نعیم څخه وغوښتل  رئیس دفاع وکړي. جمهور
علي په  م محمدس آرام او د پاکستان صدراعظمرسته وکړي. په نتیجه کي سردار نعیم، د ایران خارجه وزیر عبا

د روغي جوړي مشترکه اعالمیه ولیکل سوه. دواړو خواوو څو  او په نتیجه کي یوهملګرو ملتونو کي سره وکتل 
 میاشتي هغې موافقتنامې ته د رسمي شکل ورکولو لپاره چنې سره ووهلې.

رو منظور قادر پر ځای دد پاکستان او افغانستان ترمنځ جنجال یو څه کرار سو. ایوب مارشال ال ختمه کړه او د تون
له افغانستان سره د روغي جوړي کولو طرفدار وو. د  چېیث مقرر کړ، یې محمدعلي بوګرا د خارجه وزیر په ح

له یو دی به پخپ چېد ایران شاه پاکستان ته سفر وکړ نو پېشنهاد یې وکړ  چېکال د جوالی په میاشت کي،  1۹۶۲
خبره پر خپله  چېڅه کوښښ وکړي. ایوب یو څه نرمښت وښود او شاه کابل ته والړ. هلته یې له داوود خان سره، 

وب یو بیرته پاکستان ته والړ نو ای چېټینګ والړ وو، وکتل مګر د یوې ممکني موافقتنامې متن یې ترتیب کړ. کله 
ي. ولو لپاره وټاکخپل هیاتونه په تهران کي د خبرو ک چېڅه چنې ورسره ووهلې او شاه دواړو خواوو ته پېشنهاد وکړ 

س آرام الیل ویل. په دغو خبرو کي د ایران خارجه وزیر عباخت ونیوی او دواړو خواوو خپل ددې کار یو څه و
 .منځګړی وو

د حل په الره کي تر  چېوه اهي کورنۍ ته معلومه سضمنا د افغانستان اقتصادي وضع نوره د زغملو نه وه؛ او ش
د هغه  ستعفی غوښتنه وکړه.کال د مارچ پر نهمه، پاچا له هغه څخه د ا 1۹۶۳ټولو لوی خنډ، داوود خان دی. د 

اندي د عادي اصل او نسب خاوند او یو غیر پښتون محمدیوسف صدراعظم سو. دې تغییر او تبدیل د موضوع پرځای ب
په غونډه کي ورکړه  CENTOکي د سینټو  چېحل ته الره هواره کړه. وروستنۍ جټکه د اپرېل پر دېرشمه په کرا

افغانستان مخته راسي.  چېوټو څخه وغوښتل هو ایوب او بسوه او د امریکا مقاماتو د ایران له خارجه وزیر آرام، ا
یو هیات تهران ته واستاوه او د ایران شاه پخپله منځګړتوب ته حاضر سو. تر ټولو سختو چنو وهلو وروسته، د مې 

. ډیپلوماټیک اړیکي له سره ونیسي چېپر نهه ویشتمه وروستنی موافقتنامه السلیک سوه. دواړو خواوو موافقه وکړه 
د یوه دواړه خواوي بای چېلپاره د سوله ایزو لمسونو له حق څخه تېر نه سو مګر دا یې ومنله  پښتونستانافغانستان د 

 ښه تفاهم ته سره ورسیږي او دوستانه اړیکو او دوه اړخیز باور ایجادولو ته الره هواره کړي.
ال، پاکستان ته د سفیر په حیث واستاوه او افغانستان، د ایران له موافقې څخه سمدستي وروسته، محمدهاشم میوندو

یوسف په کابل کي سفیرمقرر کړ. د جوالی په میاشت کي دواړو خواوو د خپلو کونسلګریو  پاکستان هم جنرال محمد
او تجارتي نمایندګیو بیرته پرانیستل اعالن کړل. د دې جنجال په حلېدلو کي زیاتره د افغانستان شرایط ومنل سول. 

د مسلې له امله داوود خان سقوط کړی وو او افغانستان ته د پیسو  پښتونستاند  چېوړوکی بری ووځکه  البته دا یو
او د پروژو د ځنډېدلو له امله ډېر زیات تاوان رسېدلی وو. پر دې برسېره د دې اختالفاتو له امله د امریکا د مرستو 

 یاسي نفوذ لپاره یې خاصه زمینه برابره کړې وه.پروګرامونه ډېر زیات ځنډېدلي وه او د شوروي د اقتصادي او س
یل راسی د تجربې لسیزه پد ډیموک د داوود خان له سقوط سره په افغانستان کي د اساسي قانون په اساس اصالحاتو او

 سوه.
 1۹۶۸د مسلې د هېرولو له امله غانده. د مثال په ډول د  پښتونستانپارلمان وخت په وخت، د افغانستان حکومت د 

سختي پوښتني وکړې او هغه یې د پښتنو  ډېري ل د مې په میاشت کي اولسي جرګې له صدراعظم اعتمادي څخهکا
 پښتونستانپه خرڅولو تورن کړ. مګر په عمومي صورت، د افغانستان حکومت، په دغه مسله کي، کرار وو او د 

ه ه. د دې ستونزي د حلولو لپاره د امریکا کوښښونتبلیغاتو قناعت کاو ډیو او مطبوعاتو له الري، په نرمولپاره یې، د را
وماټان به د پردې شا لګیاوه او په نتیجه کي د افغانستان او پاکستان مشرانو څو لډیپ چېهم پاي ته ورسېده که څه هم 

خو یوازي خاموش وو،  یې ترالسه نه کړه. دا اختالف ختم نهد لوړي سطحي غونډي سره وکړې مګر چنداني نتیجه 
 وو.

ً  داوود خان د یوې چېخت تغییر سوه کال کي هغه و 1۹۷۳دا وضع په  سپیني کودتا له الري قدرت ونیوی.  تقریبا
 . ډیموکراټیک اساسي قانون یې لغو کړ او ځان یې جمهورظاهرشاه یې برطرف کړ او جمهوري نظام یې تاسیس کړ

ستان د پاک چېوه او داوود خان په دې عقیده وو اعالن کړ. بنګله دېش تازه له پاکستان څخه خپلواکي اخیستې  رئیس
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په شمال لوېځه صوبه کي به د پښتنو د استقالل غوښتنه  چېتجزیه کېدلو په حال کي دی. ده داسي حساب کړی وو 
د پاکستان له کمزوری څخه ګټه واخلي. ده یو ځل بیا د پښتونستان مسله توده  چېبیرته تازه کړي او دې ته تیاروو 

 کړه.
ل کړي. مسله د تل لپاره ح پښتونستاند  چېاکستان تجزیه نه سو او د ذوالفقار علي بهټو ملکي حکومت غوښتل خو پ

بیا قدرت ته رسېدلی وو نو  چېداوود خان هم د خپل سیاسي تبعید په لسو کالو کي خپل دریځ نرم کړی وو. اوس 
داوود خان قدرت د افغان  چېی دی. که څه هم روسانو یې په بشپړه توګه هیواد په منګولو کي نیول چېویې لیدل 

سټان وطن افغان کمونی چېکمونیسټانو په مرسته نیولی وو مګر دی پخپله یو افغان نېشنلیسټ وو. دی په دې پوه سو 
ده د کمونیسټانو له مالتړ څخه د ځان د خالصولو او له اسالمي پالونکي نه بلکه د ماسکو مخلوق او د الس آله دي. 

و د مالتړ د ترالسه کولو کوښښونو ته مال وتړله. ایران د ده هلو ځلو ته په سخاوت جواب ورکړ او بهټو هم هیوادون
 له فرصت څخه ګټه واخلي او له افغانستان سره اړیکي بهتر کړي. چېکوښښ وکړ 

وکړ.  ابل ته سفرک کال د جون په میاشت کي، د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستي کولو په پلمه، 1۹۷۶بهټو د 
ره افغانستان د حکومت س په قضیه کي د پښتونستانده له داوود خان سره ډیري سپیني خبري وکړې او یو ځل یې د 

وله ایزو خبرو ته دوام س چېسره وکړې او موافقه یې وکړه  هم خبرو ته غوږ ونیوی. ده او داوود خان ښې خبري
تان اشت کي پاکسسفر وکړي او داوود خان هم د اګسټ په میکستان ته پا چېورکړي. بهټو داوود خان ته بلنه ورکړه 

 دواړو هیوادونو په اړیکو کي یوه نوې خبره وه. ته والړی. په پاکستان کي د ده ښه هرکلی وسو او دا د
 افغانستان د پاکستان له خاوري څخه هیڅ ټوټه نه غواړي او چېو ته د رسمي خبرو په ترڅ کي وویل داوود خان بهټ

یږي له پښتنو سره دي تبعیض نه ک چې. افغانستان یوازي دونه غواړي کوينه د پاکستان د اتباعو په ژوند کي مداخله 
که پښتانه خوشاله وي افغانستان به هم خوشاله وي. بهټو او له نورو غیر پښتنو سره دي یو شان سلوک ورسره وسي. 

د خپلو پښتنو اتباعو د خوشالولو لپاره به  چېنه یې وکړه او ژمکړ د هغه له دې دریځ څخه بشپړ رضاییت څرګند 
 جال پروګرام طرح کړي.

د پاکستان نویو  چېدواړو مشرانو د دې غونډي په پای کي کومه موافقتنامه السلیک نه کړه. دوی فیصله وکړه 
، په لودې انتظار دری چېیو ځل بهټو، لکه هر چا  چېنیژدې راتلونکي وه، انتظار وباسي. کله  چېانتخاباتو ته، 

زهر لیري سي. مګر قسمت یو ځل بیا  پښتونستاندواړو هیوادونو له اړیکو څخه به د  د قدرت کي ښه ټینګ سي نو
ور اسی قتل تیمداخله وکړه. بهټو د جنرال ضیاءالحق په پوځي کودتا کي له قدرته وپرزول سو. د غبن کولو او س

کال د اپرېل په کودتا کي را وپرزول  1۹۷۸سټانو د وود خان هم د کمونیورباندي ولګېدی او باالخره غرغړه سو. دا
ځایه  مسله یې تر ډېره پښتونستانکال کي شورویانو پر افغانستان باندي یرغل وکړ او د  1۹۷۹سو او ووژل سو. په 

ره، دولو لپاله مسلې څخه د پاکستان د تهدی پښتونستانخاموشه کړه مګر مړه په هیڅ صورت نه سوه. شورویانو د 
اکثریت یې پښتانه وه مخامخ وو، کار اخیست. د پښتونستان مسلې اوس  چېد څه باندي دریو میلیونو مهاجرو،  چې

 هم د دواړو هیودونو لپاره سخت او نا معلوم نتایج درلودالی سوای.
رول ولوباوه. ځیني څارونکي متحده ایاالتود داوود خان او بهټو ترمنځ د پخالیني په برخه کي څه  چېدا نه ده معلومه 

دا ټول د متحده ایاالتو کار وو او د داوود خان د پرزېدلو او د کمونیسټانو له خوا د هغه د قتلېدلو  چېپه دې عقیده دي 
هسي نه متحده ایاالت له داوود خان او د ایران له شاه سره داسي دسیسه  چېاصلي علت د شورویانو دا وېره وه 

په دې تحلیل کي د امریکا د رول په  چېپه داسي حال کي د متحده ایاالتو په اډه تبدیل کړي. افغانستان  چېوکړي 
د افغانستان او  چېامریکا د ایران شاه دې ته هڅولی وي  چېباب مبالغه سوې ده مګر دا خبره ښایي پر ځای وي 

 پاکستان ترمنځ د پخالیني کوښښ وکړي.
د مسلې د حلولو په برخه کي د متحده ایاالتو مستقیم  پښتونستاند  چېو که داسي وي هم، په خالصه توګه ویالی س

تر  رئیسرول چنداني اغېز من نه وو. د دې علتونه سم څرګند نه دي. د امریکا عالي رتبه مقاماتو، حتی د جمهور
وښښونه ک اړیکو کي بهتري راولي. دوی ریښتوني په د پاکستان او افغانستان چېسطحي پوري، څو ځله کوښښ وکړ 

فغانستان ا چېد دې مسلې په پېچلتیا نه پوهېدل او فکر یې کاوه دوی  چېوکړل مګر بریالي نه سول او علت یې دا وو 
اوه مسله ډېره ساده ورتلله او فکر یې ک پښتونستانپه خپل دریځ کي سرټمبه ګي کوي. د ډیرو امریکایانو په نظر د 

په باره کي خبري کولې نو دوی به هغه  پښتونستانافغانانو د  چېه دا یوازي د خاوري موضوع ده. دوی ته ب چې
مبهمي او تکراري بللې. د دوی لپاره دا ستونزه هم ِسری او هم مصنوعي ښکارېده او هغې ته یې دونه ارزښت نه 

د هغوی  .ځانونه یې په پېچلتیا پوه کړي. په مقابل کي د پاکستان دریځ ډېر څرګند او د پوهېدلو وړ وو چېورکاوه 
دریځ، د عصري سیاسي واقعیتونو، پر ساده، سپینو او قانوني اصولو والړ وو. د دې ترڅنګ د متحده ایاالتو په خوا 

پاکستان د  چېعالقه یې د تړونونو له جوړولو سره وه او لګیا وو  هټول چېړ وو کي، په هغه وخت کي، ډلس وال
 د شوروي اتحاد په مقابل کي یو دفاعي تړون وو. چېشامل کړي، سینټو او سیټو په تړونونو، یا د شمال قوس، کي 

پر پاکستان باندي فشار واچوي او هغه ته دې ته مجبور  چېنګټن دې ته نه حاضرېدی وضع کي واش ه دغه رازپ
په خپله سرزوري کي تغییر راولي او یا پر افغانستان باندي د اقتصادي بندزیونو په اړه خپل دریځ نرم  چېکړي 

 ي.کړ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه 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

 

لې او له د مس پښتونستاند  چېمتحده ایاالتو افغانستان ته د ساړه جنګ له عینکو څخه کتل مګر په دې پوه نه سول 
هغې څخه د شوروي اتحاد د ګټي اخیستلو ترمنځ ارتباط پیدا کړي. په هر صورت واشنګټن د وخته فیصله کړې وه 

افغانستان یو وروسته پاته هیواد دی مګر افغانستان ډېر ښه  افغانستان د امریکا د امنیتی ګټو لپاره مهم نه دی. چې
 د مقابل لوري چېاحساسات لري. که یې منورین دي او که یې بزګر او قبایلي خلک دي دا استعداد لري مغزونه او 

 ېچد صداقت اندازه ځانته معلومه کړي. دوی له پاکستان سره د امریکا په ستونزه پوه سول او په غریزه وپوهېدل 
دوی ته بې اندازې زیات اهمیت لري چنداني عالقه نه لري. له دغه ډول درک  چېامریکا له هغی موضوع سره 

 امریکا ته د بېطرف منځګړي په سترګه وګوري. چېسره، دوی نه سوای کوالی 
و او ه تشویقولد امریکا مستقیمه مداخله اغېزمنه نه وه خو په غیر مستقیمه توګه یې د نورو منځګړو پ چېکه څه هم 

د پروګرامونو په جوړولو کي ډېره زیاته برخه درلوده. دغه اختالف پخپله د امریکا او افغانانو زړونه سره لیري کړل 
افغانستان په اړیکو کي یې اغېزه  او د شوروي چېتر دې یې ال ډېر تاوان دا ورساوه  .او د دوستی چینه یې وچه کړه

 وښندله.
 تونکی او غلط عالج وړاندي کړروسانو د ستونزي تېرایس

 
د داوود خان له صدراعظم کېدلو سره، پیل  کال کي، 1۹۵۳د پښتونستان په مسله کي د شوروي فعاله مداخله، په 

فعال پښتون نېشلیسټ وو، د افغانستان یوکولو او عصري کولو ته یې ټینګه مال تړلې وه. ده  چېداوود خان،  سوه.
لپاره د پښتون نېشلنیزم څخه د محرکي قوې په حیث کار واخلي. په نتیجه کي ډېر  د خپلو دغو هدفونو چېغوښتل 

 ژر د پاکستان سره په ژوره النجه کي را ګیر سو.
شوروي اتحاد له ډیري مودې راهیسي ورته منتظر وو. شوروي اتحاد، په ډېر مهارت،  چېدا یو داسي فرصت وو 

وری څخه ګټه واخیستله. داوود خان له متحده ایاالتو څخه نه اقتصادي د پاکستان په مقابل کي، د افغانستان له کمز
 .لپاره پوځي مرستي ورسره وکړې مرستي تر السه کړې او نه یې له پاکستان سره د خپل هیواد د انډول برابرولو

 شوروي اتحاد د دواړو مرستو پېشنهاد ورته وکړ او داوود خان یې په دام کي ولوېدی.
د بیرغ له پیښی او په نتیجه کي د پاکستان له خوا د افغانستان د اقتصادي محاصرې له پیل کېدلو کال کي  1۹۵۵په 

تو عمده ادراد افغانستان د ص چېحاصالت به یې، د خرابېدونکو مېوو  چېپېشنهاد وکړ  ، شوروي اتحادسره سمدستي
ان ته په خپله خاوره کي یوه ټرانزیټي الر شوروي اتحاد دغه راز افغانستپه الوتکو کي ورته انتقال کړي.  برخه وه،

کال د ډسمبر په میاشت کي خروسچیف او بولګانین افغانستان ته سفر  1۹۵۵په ډېرو اسانو شرایطو پېشنهاد کړه. د 
وکړ او د سلو میلیونو ډالرو اقتصادي مرستي وړاندیز یې وکړ. د شوروي مشرانو دغه راز په عامه د افغانستان د 

ه د افغانستان پوځ به پ چېداعیې مالتړ وکړ. دوی دغه راز یو پټ پېشنهاد هم وکړ او ژمنه یې وکړه د  پښتونستان
مسلې مجبور کړي ول، دغه زهر وچښل او  پښتونستاند  چېبشپړه توګه په عصري وسلو مجهز کړي. افغانانو، 

ا مرسته منظوره کړه او د افغانستان . لویی جرګې هم داکستان سره د دوی د ستونزي عالج دیدا له پ چېفکر یې کاوه 
تل به یې خارجي قوتونه لیري ساتل د دوی پر سر ورماته سوه او د شوروي اتحاد ډیري زیاتي  چېهغه پالیسي 

 اقتصادي او پوځي مرستي یې ومنلې.
 ته ورسېده. ددا یوه مرګانی اشتباه وه. دغه اشتباه باالخره، ګام په ګام او کرار کرار د شوروي اتحاد پوځي یرغل 

شوروي له پوځي مرستو سره شوروي مشاورین ملګري ول او افغان صاحب منصبان په شوروي کي وروزل سول. 
د افغانستان په پوځ کی خپل ورانکاري داخل کړي. د لویو اقتصادي پروژو له الري یې  چېشورویانو وکړای سول 

وژو په د مرستو پر مونیسټ ګوند جوړ کړ. د شورويوړوکی ک سه کړ او په افغانستان کي یې یوسیاسي نفوذ ترال
نانوایي  ونلونه، د غلو دانو او تېلو زخیرې، روغتونونه،بنا برابره کړه. سړکونه، پلونه، ټوژیسټیکي زیرافغانستان کي ل

 یرغل کي کار ورڅخه واخیست. شورویانو په خپل  چېګاني دا ټول هغه شیان وه 
ي مالتړ هغوی ته په افغانستان کي سیاسي نفوذ ور په برخه کړ اود امریکا هغه له مسلې څخه د شورو پښتونستاند 

ول. له یې ک ډول د برابرولو په منظورد افغانستان د خپلواکۍ لپاره ضروري ان چېکوښښونه یې بې نتیجې کړل 
کلونو  1۹۶1و ا 1۹۵۵ي بحران په افغانستان کي د شوروي منګولي ټینګولې. په کپاکستان سره هر را پیدا کېدون

په ډېر فعاله توګه داسي کوښښونه وکړل پاکستان اوافغانستان د جنګ درشل ته سره ورسېدل، شورویانو  چېکي، 
د او افغانستان ته یې د اقتصادي او پوځي مرستو پېشنها بری ترالسه کړيد پاکستان پر اقتصادي محاصرې باندي  چې

 وکړ.
ته مني د دوی ش چېونیسټي هستې، مد افغانستان په پوځ کي خپلي ک حساس وخت را ورسېدی نو شورویانو چېکله 

ل کي په کاب چېکال په کمونیسټي کودتا کي یې کار ورڅخه واخیست. په ورپسې کال کي،  1۹۷۸وه، درلودلې او د 
اندي یې یرغل وکړ او د خپلي خوښي کمونیسټان یې قدرت ته نو څخه ناراض سول، پر افغانستان بله کمونیسټا

شورویان یو تن عسکر افغانستان ته ولیږي په هغه هیواد کي یې بشپړ قدرت درلود او  چېمخکي له هغه رسول. و
شورویانو ته یې په تنسته کي ځوړند تار په الس  چېجنجال وو  پښتونستانټول ځایونه یې په کنټرول کي وه. دا د 

 اکش کړ.ورکړ او هغوی د افغانستان د خپلواکی د له منځه وړلو لپاره ر
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له هغه راهیسي دې جنجال نوی رنګ اخیستی دی. شورویانو پر افغانستان باندي د یرغل په لومړیو کلونو کي د 
ه د واخیست او وروستافغانانو مقاومت د جهاد شکل  د چېپه مسله کي د افغانانو مالتړ کم کړ. خو کله  پښتونستان

د مقاومت د تقویه کولو اساسي ځای په پاکستان کي  چېول ملي آزادی په غورځنګ تبدیل سو نو شورویان متوجه س
کمپونه دي او مقاومت ته له هغه ځایه مرستي رسیږي. شورویانو د دغو مرکزونو اوکمپونو د کمزوره کولو لپاره په 

یل پقبایلي سیمو کي د ښورښونو د پیدا کولو او په پښتنو کي د خپلواکی د اخیستلو د روحیې د ژوندۍ کولو کوښښونه 
څرنګه د دښمنو قوتونو په منځ کي د  چېپوهیږي دوی کړل. پښتانه قبایل په تاریخي لحاظ یوه دفاعي کرښه ده او 

 دې کرښي څخه کار واخلي. دوی له هر طرف څخه پیسې اخلي مګر یوه خوا یې هم نه سي رانیوالی.
او په شمال لوېدیځ ایالت کي د  NDPد پاکستان چپي ګوندونو، لکه د خان عبدالولي خان ملي ډیمکراټیک ګوند 

په بلوچستان کي یې د غوث بخش بیزنجو تر مشری الندي فعالیت کاوه په افغانستان  چې PNPپاکستان ملي ګوند 
ه د کابل ل چېضیاءالحق د دې پالیسی سره یې مخالفت وکړ  رئیسکي د کمونیسټ ګوند مالتړ وکړ او د جمهور

ملکي حکومت ته د  ضیاءالحق، د آزادو انتخاباتو په شول، چېکال کي  1۹۸۶حکومت سره یې خبري نه کولې. په 
و ي، بیزنجتالف جوړ کړ. ولواک د سپارلو پروګرام پیل کړنو ځینو چپی ګوندونو د ضیاءالحق د لیري کولو لپاره یو ای

مه وروي غوسه راکپر پاکستان باندي د شضیاء غواړي په دې وسیله  چېاو نور چپی سیاسي مشران په دې عقیده وه 
که هر وخت شوروي اتحاد پر پاکستان باندي حمله وکړه متحده ایااللت به یې ژغورني  چېاو دوی ادعا کوله  کړي

ټي ئیسرته رانه سي. له افغانستان څخه د پاکستان پر خاوره باندي د شورویانو حملو او په شمال لوېدیځه صوبه کي ټرو
 م تقویه کړه.حملو د چپی مشرانو دا عقیده نوره ه
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