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یو مغتنم او په افغانستان کي د جګړې ریښې،  په نوم،  کال کي، ۲۰۰۳، په امریکایی لیکوال جیفري رابرټس
 لري. او ما دپه زړه پوري معلومات سم او څوارلسم فصلونه، یکلی دی. د دې کتاب دوولسم، دیارلکتاب ل ،مستند

ترجمې لپاره انتخاب کړي دي. خدای دي وکړي چي لوستونکو ته ګټور ثابت سي. په دې کتاب کي، جیفري 
رابرټس ښودلې ده چي افغانستان له څومره پخوا زمانو څخه د امریکا سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو د 

خه ، د پښتو نستان په بره رد کړيرور دا پېشنهادونپه څومره غاو برټانیې ټینګولو کوښښونه کړي دي او امریکا 
ومونو هم ن په سپکو افغانستان او خپل کانګریس کي  او ال یې په مطبوعاتو کي یې څومره غیرعادالنه دریځ نیولی

یاد کړی دی. باالخره د امریکایانو دغه بې پروایی وه چي د افغانستان واکمنان یې مجبور کړل چي له خپل شمالي 
ي شوروي اتحاد څخه پوځي او اقتصادي مرستي تر السه کړي. او په نتیجه کي هغه څه پېښ سول چي ټولو ګاونډ

 ولیدل.
The Origins of Conflict in Afghanistan: Jeffery J. Roberts. 

 

 

 :افغانستاند ټرومن حکومت او 
 د هیلمند وادي پروژه، پښتونستان او پوځي مرستي

 دوولسم فصل

 (1) 
 

کال کي د خپلواکۍ د ترالسه کولو څخه وروسته، د یو شمېرهیوادونو سره ډیپلوماټیک اړیکي  1۹1۹افغانستان، په 
ټینګ کړل. د فرانسې، جرمني او جاپان په څېر هیوادونو ډېر ژر د هغه هیواد په تعلیمي،اقتصادي او کلتوري پروژو 

 د افغانستان چې ن اړیکي په نشت حساب وې. که څه همکي برخه واخیستله.خو له متحده ایاالتو سره د افغانستا
 کال کي، د رسمیت پېژندلو او اقتصادي همکاریو غوښتنه وکړه، خو جمهور 1۹۲1استازو، له امریکا څخه ان په 

انات رد کړل او د په افغانستان کي د تجارتي همکاریو او انکشاف امک Warren Harding وارن هارډینګ رئیس
اماو په دغه د افغانستان مق چې کو د ټینګولو موضوع یې هم آینده ته پرېښودله. په ټوله هغه لیسزه کيډیپلوماټیکو اړی

په بهرنیو هیوادونو کي د  چې برخه کي هر څه تالښونه وکړل د امریکا په دریځ کي تغییر را نه غی. که څه هم
 چې اسونه ټینګ کړل او هر یوه خپل کوښښ وکړافغانستان ډیپوماټیکو استازو زموږ له ډیپلوماټانو سره پرله پسې تم

د  Calvin Coolidgeپه واشنګټن کي د افغانستان ډیپلوماټیک دفتر پرانیستل سي، هارډینګ او کالوین کولیج 
 افغانستان د دوستۍ پېشنهادونه ونه منل او زیاتره یې په زغرده ردول.

کي د هغه هیواد په باب موجود نظر وو او د بلي  د امریکا د حکومت د دغه راز سلوک یو علت په خارجه وزارت
د  چې له خارجه وزارت څخه ډېر ګوښه پاته سوی وو او په خارجه وزارت کي چنداني داسي څوک نه ووخوا 

افغانستان په باره کي دي کره او سم معلومات ولري. ډیرو کسانو د برټانیې پر مشهورو خپرو سویو کتابونو او یا د 
افغانستان ته یې سفرونه کړي وه او د هغه هیواد خلک یې بې  چې لطو لیکنو باندي تکیه کړې وههغو کسانو پر غ

له افغانستان سره به د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو خبره مطرح سوه نو دوی  چې باوره او وحشي معرفي کړي وه او
د وخت ضایع کول او ضمنا خطرناک دی. هسي  چې به په یوه آواز رد کړه، هغه به یې داسي ډیپلوماټیک عمل وباله

به په  چې  Wallace Smith Murrayواالس سمیت مورې  رئیستیځ د څانګي رد خارجه وزارت د نیژدې خ
کي د کانګریس په مخ کي، د افغانستان په باب، خبري کولې نو زیاتره به یې دغو نظریاتو ته انعکاس ورکاوه.  1۹۳۰

 مورې به ویل:
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افغانستان، نن ورځ، په نړۍ کي تر ټولو متعصب او له غربي نړۍ سره دښمن هیواد  چې ک نستهپه دې کي هیڅ ش» 
په هغه هیواد کي د عیسویانو او مسلمانانو حقوق سره مساوي دي. په افغانستان  چې دی.... هیڅوک نه سي ویالی

توي و زرو بار کاروانونه ور واسپه سرو او سپی چې کي بانکونه نسته... که څوک افغانستان ته پیسې لیږي نو باید
افغانان د مالیې له ورکولو او عسکري خدمت  ټولي غلو نیولي دي... چې او دا کاروانونه په هغو سیمو کي تیر کړي

وس یې رسیږي نو جګړو او ګډوډیو ته مخه کوي... پر بېوزلو خلکو او کاروانونو باندي له  چې څخه نفرت لري او
ه کوي... په افغانستان کي د هیڅ خارجي ژوند په امان کي نه دی او د هیڅ خارجي حملو څخه هیڅ وخت درېغ ن

 «هیواد ګټي څوک نه سي تضمینوالی. 
 ً  چې مبالغه وه او ډېر ځله به غلطي هم وې خو هغه دا خبري په داسي وخت کي کولې چې د مورې دغه تبصرې یقینا

کړی وو او د بچه سقاو په لنډه پاچهي کي داسي کارونه سوي  لږ مخکي په افغانستان کي د امان هللا خان نظام سقوط
راز  دغه چې د مورې خبري یې تر یوه ځایه پوري قناعت بخښونکي ثابتولې. په دې کي چنداني شک نسته چې وه

کال د اګسټ په  1۹۳۴متحده ایاالتو، د  چې تبصرو د امریکا له خوا د افغانستان په رسمیت پیژندل ځنډولي وه. کله
د  ېچ یاشت کي، افغانستان باالخره په رسمیت وپېژاند نو د امریکا د خارجه وزارت د مقام کفیل ویلیم فیلیپس وویلم

هغه هیواد ډېر وروسته پاته وو... د خارجیانو د ژوند  چې افغانستان په رسمیت پېژندلو کي د ځنډ یو علت دا دی
 ء هم نه وه.تضمین موجود نه وو او دغه راز کومه خاصه ګټه پر بنا
د فرانکلین روزویلټ د امریکا د پالیسی د تغییر سبب  چې فیلیپس دغه راز هغه علتونه په خلص ډول بیان کړي دي

د افغانستان حکومت له ښه ډیرو کلونو راهیسي آرزو  چې له ډیرو منابعو څخه اطالع رسېدلې ده ماته» سوي دي: 
د امریکا له خوا د هغوی په  چې ینګ کړي. هغوی په دې پوهېدلله امریکا سره ډیپلوماټیک اړیکي ټ چې درلوده

رسمیت پېژندل کېدل به د ملتونو په ټولنه کي د هغوی د شاملېدلو په تالښونو کي ډېر لوی روحیاتي کومک ورسره 
ټینګ  اوسنی رژیم چې د افغانستان حکومت ټولو لویو قدرتونو په رسمیت پېژندلی دی او څرنګه چې وکړي. څرنګه

 «موږ ال ولي د هغه هیواد په رسمیت پېژندل ځنډوو.  چې نو زه نه پوهېږم او با ثباته ښکاري
د مې په میاشت کي معرفي  کال 1۹۳۵د  چې ویلیم ایچ هورني بروک د افغانستان لپاره د امریکا لومړنی سفیر دی

د افغانستان صدراعظم محمدهاشم خان کوښښ  چې سو مګر په اړیکو کي چنداني تغییر را منځته نه سو. که څه هم
امریکا په افغانستان کي پانګه اچوني ته تشویق کړي خو له  نیژدې کړي او له امریکا سره اقتصادي اړیکي چې وکړ

په لسیزه کي د نړۍ د اقتصادي وضع  1۹۳۰ده پېشنهاد یې ونه مانه. د  هغه تماس ونیوی د چې هر شرکت سره
خرابوالی، په افغانستان کي د مالونو د بازار محدودیت، د ماهرو کارکوونکو نه موجودیت، په وچه کي موقعیت، او 

لچسپی و سره دپانګه والو په هغه هیواد له پانګي اچول چې د ټرانسپورټ د شبکې ابتدایي حالت ټول د دې سبب سول
کال د نومبر په میاشت کي د اینلینډ شرکت ته، په پنځو والیتونو کي د  1۹۳۶د مثال په ډول، افغانستان د نه ښودله. 

تېلو د زخیرو د پلټلو لپاره، د پنځه اویا کلن قرارداد پېشنهاد وکړ. دغه شرکت په کار پیل وکړ مګر د کار له پیل کولو 
د لومړنیو جیولوجیکي سروې ګانو له بشپړېدلو څخه مخکي، بیرته کار پرېښود. د  څخه یو کال وروسته یې، حتی

ویل یې د تیلو زخیرو ته رسېدل ډېر زیات لګښت غواړي او په هغه هیواد کي د حمل و نقل  چې دوی دلیل دا وو
کړي  ې د تېلو کشفویل ی چې شبکه په ډېر ابتدایي حالت کي ده. دې شرکت دغه راز له دې امله اندېښنه ښکاره کړه

قرارداد یې  چې زخیرې د شوروي اتحاد پولي ته ډیري نیژدې دي. له بلي خوا د تیلو د دغه شرکت دوه مشران،
په  ېچ د تېلو داسي زخیرې پیدا کړېالسلیک کړی وو یو په بل پسې مړه سول او ضمنا شرکت په نورو ځایونو کي 

مریکایانو ا چې د افغانستان د حکومت لپاره یو سخت ګوزار وو ځکه استخراج کي یې ډېري زیاتي ستونزي نه لرلې. دا
نور شرکتونه تر دغه په لږو امتیازاتو د افغانستان د تیلو  ېچ په ډېره اساني قرارداد فسخ کړی وو په داسي حال کي

و د کاروبار په ساح د را ایستلو لپاره قرارداد ته حاضر وه. د امریکا او افغانستان اړیکي په یو څو محدودو علمي او
 پوري منحصر پاته سول.

په کابل او واشنګټن کي د ډیلیوماټیکو اړیکو د پراخولو کوښښونه هم ناکام سول. افغاني مقاماتو او د تېلو د شرکت 
اتختونو د دواړو هیوادونو په پ چې مشرانو، په افغانستان کي د زېرمو د پلټلو پر سر د خبرو په ترڅ کي، پېشنهاد وکړ

امریکا په افغانستان کي  چې دي هیاتونه فعال سي. مورې به دې پیشنهاد سره سخت مخالفت وښود او ویل یې کي
په هغه هیواد کي د سفارت درلودلو په لګښتونو و ارزي. ده په آینده کي هم په افغانستان کي د  چې دونه ګټي نه لري

په  ېچ افغانستان داسي هیواد دی چې ل. مورې ولیکلمالحظات درلودیوه ډیپلوماټیک دفتر د درلودلو په برخه کي 
په افغانستان کي، د  چې دا خبره مو باید په یاد وي چې پخوا کي هلته هر وخت ناکراری موجودي وې. ده وویل

غه هیواد په افغانستان کي کارکوي، د ه چې لوېدیځ پر معیار برابر، عدالت او قضایی سسټم نسته او د لوېدیځ اتباع به،
د افغانستان حکومت د یوه ایټالوي او یوه جرمني له حقوقو څخه د دفاع کولو  چې قضا او قانون تابع وي. ده وویلد 

له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو  چې مورې د دغو دالیلو په اساس، له حکومت څخه وغوښتلتوان نه درلود. 
په  ېچ په دې برخه کي باید د برټانیې نظر وپوښتل سي چې او د کونسلګریو د تاسیسولو څخه ډډه وکړي. ده وویل

 افغانستان کي حیاتي سیاسي ګټي لري او د هغه هیواد له کلتور سره بلد دي.
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د افغانستان او امریکا ترمنځ تماسونه په دوهمه نړۍ واله جګړه کي ډېر زیات سول. په ایران کي د امریکا سفیر د 
ان ته والړی او په هغه هیواد کي یې د امریکا د سمدستي دایمي ډیپلوماټیک کال د جون په میاشت کي افغانست 1۹۴1

 دفتر د پرانیستل کېدلو غوښتنه وکړه. ده رپوټ ورکړ:
د مرستي لپاره مخ ور واړوي نو له ډېره  چې افغانستان، په خپلو ګاونډیانو کي، داسي څوک نه لري چې څرنګه» 

دوی هر وخت فکر کوي هغه به امریکا وي، له دوی سره همکاري  چې یو دریم ګړی هیواد، چې وخته دا هیله لري
واړه او مستقل هیواد د دوستۍ اوږد کړی الس رد نه کړي. موږ باید د اسیا په او مرستي وکړي. امریکا باید د دغه 

موږ  چې یوه ستراتیژیکه سیمه کي د یوه مستحکم دریځ درلودلو السته راغلی فرصت له السه ورنه کړو. څرنګه
اوس له افغانستان سره د ښوونکو او نورو تخنیکي سالکارانو د استولو په باب خبري کوو او ښایي په راتلونکي کي 
په نورو برخو کي هم د مرستو او همکاریو په باب خبري ورسره وکړو نو په هغه هیواد کي ښایي زموږ دلچسپۍ 

 «زیاتي سي. 
په افغانستان کي دي یو ډیپلوماټیک دفتر  چې مت فیصله وکړهله دې توصیې څخه لږ وروسته، د روزویلټ حکو

 تاسیس سي.
، د امریکا د لومړي سفیر په حیث، په افغانستان کي مقرر سو. هغه ته دا ټکال کي کورنیلیوس وان اینګر 1۹۴۲په 

 ېچ وکړيپه افغانستان کي د داسي یوې لویی الري پر جوړېدلو باندي خبري  چې ورکړه سوی وو محرم هدایت هم
له خیبر څخه ځي او په هندوکش کي به تیریږي.  چې دا به داسي یوه الره وي شوروي اتحاد او چین ته غځېدلې وي.

ً ی چې برټانیې، د یو شمېر دالیلو له مخي، د دغه پالن پر ضد استدالل کاوه. برټانیې ویل و یو خو افغانستان رسما
په دې پروژه ډیري زیاتي پیسې  چې ل په اعتبار نه دي او دریم داد هغه هیواد قبای چې بېطرفه هیواد دی، بل دا

رټانیې د ب چې لګیږي او ډېر زیات کار غواړي خو له افغانستان څخه په مقابل کي ډېر لږ څه ترالسه کېدالی سي. دا
ا یپیدا کړه او د دغه استدالل اغېزه وه او د که د شوروي اتحاد اعتراضونه وه او که امریکا کومه بله ګټوره پروژه 

انانو د افغ ،ویل یې امریکا دي چې کومه بله خبره وه خو دا پروژه پاته سوه. او د اینګرټ هغه پېشنهاد هم عملي نه سو
 د بمب غورځوونکو الوتکو، یوه تش په نامه قوه ځای پرځای کړي.په هغه هیواد کي  ،د روحیې د تقویه کولو لپاره

اینګرټ افغانستان ته د دایمي مرستو ورکولو د لنډي او اوږدي مودې ګټي په نظر کي نیولي وې. اینګرټ استدالل 
نه یوازي د متحدینو له یوه طرفدار هیواد سره مرسته کړې وي بلکه د افغانستان او متحده مو په دې توګه به  چې کاوه

نه یوازي هغه هیواد غښتلی کړی بلکه له ملګرو مو لو سره به ایاالتو ترمنځ د تجارتي او دوستانه اړیکو په ټینګو
که موږ افغانانو ته اجازه دریځ قوي سوی وي. ملتونو سره به مو هم نه یوازي اوس بلکه له جنګ څخه وروسته هم 

 موږاو که هغوی د خپلو قانوني او ضروري اړتیاو د لیري کولو لپاره زموږ څخه یوه اندازه مواد واخلي  چې ورکړو
 له دوی څخه د پسونو یوه محدوده اندازه پوستونه واخلو نو هغه هیواد به موږ ته د داسي دوستانو په سترګه وګوري

افغانستان ډیرو زیاتو مالونو او  چې له اقتصادي تسلط څخه یې وژغورلو. اینګرټ ویل وایی د محور د هیوادونو چې
هغه هیواد د جنګ څخه وروسته کلونو کي خپل دوست  چې والی سوموادو ته اړتیا نه لري او په ډیرو لږو مرستو ک

 کړو.
افغانستان ته ځیني ملکي مرستي ورسوي او له هغه هیواد څخه یو څه د  چې اینګرټ باالخره داسي الري پیدا کړې

 اینګرټ د جنګ د کلونو په محدودیتونو کي هم افغانستان ته یو څه چې قره قل پوستکي بهر ته صادرکړي. دا
تېل، ټوکران، چای، ته هغه هیواد  چې ضروري مواد ورسول هغه هیواد یې بیا هم د امریکا څخه منندوی کړ. کله

بوره او ځیني نور ضروري مواد ورسېدل نو نه یوازي یې د هغه هیواد عادي خلک د حیاتي موادو له کمبود څخه 
د جنګ  ېچ پلو خلکو کي لوړ کړ. لېنکیسټر وایيوژغورل بلکه د افغانستان د حکومت حیثیت او اعتبار یې هم په خ

 د ختمېدلو په وخت کي ټولو افغانانو د امریکا د هر څه ستاینه کوله.
افغانستان له لوېدیځ سره د اړیکو ټینګولو ته لېواله دی. ده دا  چې اینګرټ معموال پر دې خبري زیاته تبصره کوله

نان د روسیې او شوروي اتحاد د ډیپلوماسی له تجربو څخه وېره افغا چې ده ته څرګنده سوې وه چې خبره ځکه کوله
 ېچ شرانو فکر کاوهافغان م ځینو چې ته ترجېح ورکوي. که څه هملري او تر شوروي اتحاد د برټانیې دوستی 

له جنګ  چې په دوهم نړۍ وال جنګ کي له لیدلو تاوانونو څخه ژر پر پښو ونه دریږي خو ځینو شوروي اتحاد به
وروسته د هغه هیواد د پراختیا غوښتني پالیسی لیدلې نو ډېر زیات به وارخطا سول. اینګرټ باالخره داسي څخه 

اونډیو هیوادونو څخه ډېر زیات امتیازات وغواړي جنګ ختم سي نو روسیه به له خپلو ګله هر ک چې نتیجه ګیري کوله
 د چې سي. تر ټولو عالي رتبه مقاماتو عقیده درلوده او بیا به نه متحده ایاالت او نه برټانیه د هغه مخه ونیوالی

کمونیزم له منګولو څخه د افغانستان د نجات الره له متحده ایاالتو او برټانیې سره د اړیکو په ټینګولو او زیاتولو کي 
 ره وی.ود افغانستان لپاره به د متحده ایاالتو دوستي تر ټولو نورو هیوادونو غ چې ده. اینګرټ په نتیجه کي ویل

یسي، د امریکا اوسنی پال چې اینګرټ له افغانستان سره د مرستو کولو په سیاست ښه پوهېدی. هغه په دې ښه خبر وو
له جنګ څخه وروسته کلونو کي، د دواړو هیوادونو ترمنځ، په عمومي سیاسي ساحه او اقتصادي او تجارتي ساحه 

ه اوسنۍ پالیسی نتیجه دوامداره وي نو بیا باید امریکا له، که د دغ چې کي یو پوخ اساس ایږدي. مګر اینګرټ ویل
واد له دې واړه هی چې جنګ څخه وروسته، له افغانستان سره، په پوره سخاوت، خپلو پالیسیو ته دوام ورکړي. ده ویل
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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 

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

 

ه ث د هغسره باید دوامداري مرستي وسي؛ هم د دې هیواد جغرافیایی موقعیت او هم د یوه مستقل اسالمي هیواد په حی
د خپلو اوسنیو اقتصادي مرستو څخه یوه  چې که موږ غواړو چې هیواد اهمیت په نظر کي ونیول سي. ده زیاته کړه

د جنګ په دوران کي او له جنګ څخه وروسته کلونو کي د هغه هیوادپه بیا جوړولو  چې نتیجه ترالسه کړو نو باید
دا  چې ټن او راتلونکو پالیسي جوړوونکو څخه غواړيله خارجه وزارت، واشنګ چې ده وویلکي مرسته وکړو. 

هغه یو مهم اسالمي هیواد دی بلکه په  چې د افغانستان اهمیت یوازي په دې کي نه دي چې حقیقت په نظر کي ولري
ې پېش په پای کي یوه خواشینونک یک اهمیت هم لري.ده د خپلو لیکونومنځني ختیځ کي د متحده ایاالتو لپاره ستراتیژ

 افغانستان به یو وخت د ټولو هېرسي. چې ي کوله او هغه دابین
 

 نوربیا
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