
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

     ۸۲/۳۰/۱۲۲۰              شهسوارسنګروال 
  

  

 کې  پېړۍ یوه په نستان افغا
 

(۱۳۰۰----۱۴۰۰ ) 
 

 څپرکی   څلورم
 

 برخه  مه۲
 
 : دريځ افغانستان د  کې، جګړه نړيوالې دويمې په

  
 د  وروسته  نه  السلیک  له  تړون  د  جرمنیانو   چې  دي  اند  پدې  دواړه Gregorian ګریګورین  اوAdamec»اډامیک

 ([1])ونیسي.« را لپاره فابریکو د پرې توکي اړین شمېر یو افغانستان چې وه کړې ژمنه پور مهال اوږد
 دغه  تر  سره  افغانستان  هېوادونو  مختللو  پر  نورو  او  امریکا  متحده  ایالت  فرانسې،  برېتانیا،  اتحاد،  شوروي  ولې  چې  دا

  چارو  اقتصادي د خو غوښتل. نه یې یا او وه نه مهم ډېر ورته افغانستان ښایي کړې، وې نه مرستې مهالې داوږ دمه
  فابریکه  جوړولو  قند  د  چې  الړ   ته  جرمني  کال  لومړي  په   جګړې  نړیوالې  ویمې  د   موخه  په  مرستو  ډېرو  ال  د  وزیر
  المان   د  وې  شوې  جوړې  مټ  پر  بانک  ملي  د  ړهوا  چې  لپاره  فابریکې  نساجي  پلخمري  د  او  وه  فعاله  کې  بغالن  په  چې
 کړي. ترالسه مرسته ډېره او وګوري سره وزیر چارو اقتصادي له

 حکومت   د  افغانستان  د   هم   څه  که  وکړې.   اترې  خبرې  هم   چارو  سیاسي  په  سربېره  چارو  اقتصادي  له   وزیرانو  دواړو
  ورکړ   پیسې  او  وسلې  وشي،  مرسته  پوځي  سره  افغانستان  چېرې  که  وویل  زابلي  مجید  هم  بیا  ولې  وه  نه  دریځ  رسمي

 او   تراټکه  سیمې  وتلې  السه  له  افغانستان  د  چې  شرط دې  په  شي،  ګډ  ور  کې  جنګ  په  به  مالتړ  په  جرمنیانو  د  شي
 شي.  ورکړ ته دولت  افغان بېرته پورې کراچۍ

 ورکړه؟ اوږه ته ژمنې لویې داسې سپارښتنه په چا د وزیر افغان چې  ده وړ پام د ډېره خبره دا
 له سفارت د کې مسکو په سره زابلي عبدالمجید  له خان هاشم محمد سردار چې دا لومړی ښیي، انګېرنې تړاو دې په

  یې  به  نه   ګواښ  له  تره  سکني  خپل   د  چې   وه  وهلی  ټټر  ورته  خان  نعیم  محمد  چې  دا  دویم   درلودلې.   اړیکې  ښې  مهاله
 ژغوري. 
  لپاره   پرمختګ  او  ودې  د  پروژو  خپلو  د  کې  افغانستان  په  مټ  پر  وهانوکارپ  شمېر  ګڼ  خپلو  د  خوا  یوې  له  جرمنیانو

  نامتو   وزیرستان  د  مرسته  په  څارګرو  شوروي  د  کله  کله  ان  او  جاپان  ایټالیا،  د  یې  خوا  بلې  له  او  کولې  هڅې  هاندې
  عبدالمجید له کې برلین په چې »کله نیولې. اړیکې وړاندې په  برېتانیا د سره خان( میرزاعلي )حاجي فقیر اېپي مشر
  زره   سوه  درې   ته  فقیر  ایپي  ضد...   پر  هند  برېتانوي  د   کې  کابل  په  څارګرو  ایټالوي  او  جرمني  شوې  پیل  خبرې  سره

  الرې  له  ایران  د  څارګر  ایټالوي  ورکړې...  سره  کارتوسو  شمېر  ګڼ  له  ماشینګڼې  السي  دوه  او  ولېږلې...  افغانۍ
 ( [2])وو.« ننوتی ته وزیرستان

 بوخت   کار  په  کې  چارو  ساختماني  او  اقتصادي  سوداګریزو،  په  کارپوهان  اطرېش  او  ایټالیا   جرمني،  د  کې  نافغانستا  په
  د چټکۍ ډېرې  په یې لمن  او شوه پیل جګړه  نړیواله دویمه ځایه  همدې له  بیا چې وکړ، برید اطرېش په  المان چې ول

 کې   جګړو  نړیوالو  دویمې  او  لومړئ  په  توپیر  ډېر  او  لږ   په  افغانستان  وغوځېده.  ته  لور  سلواکیا  چک  او  پولینډ  فرانسې
 درلود.  دریځ ورته
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 غوښتونکو   مشروطه  د   کې  سر  په  اندو  روڼ  ولې  لرله.  نه  خپلواکي  بشپړه  افغانستان  کې  جګړه  نړیواله  لومړئ  په
  او  جرمني  د  دبای  امیر  هم  او  ومني  خپلواکي  افغانستان  د   باید  انګرېزان  چې  ول  غوښتي  نه  هللا  حبیب  امیر  له  غورځنګ

 ووایي. ځواب مثبت ته استازو ترکیې
 کله  ولې  کاوه  ټینګار  بېطرفۍ  په  حکومت  خو  وه  هېواد  خپلواک  یو  افغانستان  هم  څه  که  کې  جګړه  نړیواله  دویمه  په

  او   سلواکیا  چک  پولینډ،  فرانسه،  هېوادونه،  بالکان  ناروې،  ډنمارک،  پسې  بل  د  یو  توګه   ډراماتیکه  په  جرمني  چې
  د   هېوادونو  شمېر  یو  نړۍ  د  کړ،  اعالن  مالتړ  خپل  سره  المان  له  هېواد  ایټالیې  د  چې  کله  ال  او  کړل  ندېال  اطریش

  او   اندو  روڼ  افغان  دلته  دي.  شوې  نږدې  را  شېبې  ډوبېدو  او  ځوړتیا  د  برېتانیا  د  چې  کاوه  فکر  شمول  په  افغانستان
 الندې  واک  تر  برېتانیا  د  سره  بري   په  المان   د  چې  درلوده  هیله   دغه   غوندې  غوښتونکو  مشروطه   د  لکه  روښنفکرو

 شي. ګډه ور کې جغرافیه سیاسي په افغانستان د بېرته به خاوره افغان
 بدله  بېخي  نخشه  وکړ.  برید  اتحاد  شوروي  په  المان (۱۳۲۰ )چنګاښ  کال  ز ۱۹۴۱ په  توګه  پي   ناڅا  په  چې  کله  خو

  وزیر   چارو  بهرنیو  د  شوروي   د  چې  مخې  له  تړون  کوم  د  الړه،  مینځه  له  اندېښنه  هغه  حکومت  افغان  د  هم  څه  که  شوه.
 د به وخت یو چې ګني کېده  فکر وه، کړی السلیک سره تروپ« »روبن وزیر چارو  بهرنیو له المان د »مولوتوف«

 کوي. برید هند برتانوي په  الرې له افغانستان د ځواکونه هېوادونو دواړو دغو
  ل  ۱۳۱۸) (۱۱) یوولسمې له سنبلې د چې  کال( ز ۱۹۳۹) نېټه لومړۍ په سپتامبر د  افغانستان چې  کې حال داسې په

  دوپري«  »لویي  د  هغه  خو  وه.  کړې  اعالن  طرفي  بې  خپله  مخې  له  پرېکړې  د  شورا  ملي  د  وه  برابره  سره  نېټې  کال(
 او کوي څار پولې دیځېلوې شمال له هند برېتانوي د به حکومت افغان چې ول شوي  چمتو دېته کابل  او برېتانیا خبره

  اوسپنې   د  به  پورې  چمن  تر  نه  کندهار  له  او  ورکوي  کې  واک  په  ته  افغانستان  بندر  سمندری  بلوچستان  د  به  برېتانیا
 غوځوي.  هم لیکه

  د   ځواکونه  ډېر  به  هند  برېتانوي  له.   نو  شي   ډه  ډا   نه  لوري   له  افغانستان  د  برېتانیا  که  چې   وه  دا   المل  یو  خبرې   دې   د
 واستوي. ته لور مدیترانې

  کې  جوالی  په  سفیر  المان  د   کې  کابل  په   چې  وه  څڅولي  کې  غوږ   ورته   چا  او  وه  شوې  ډاګیزه  هم   خبره  دا  ته  برېتانیا
  له   ډیورنډ  د  چې  وه  شوی  ورکړ  ډاډ   ته   برلین  خولې  له   زابلي  عبدالمجید  وزیر  اقتصاد  د   افغانستان  د   کال(  ز ۱۹۴۰)

  ځواکونه  او  پوځونه  خپل   برېتانیا   چې  هڅوي  ته  پاڅون  وسلوال  وړاندې  په  انو برېتانوی  د  به  قبایل  غاړې  پورې  کرښې
 لېږي. ونه ته مدیترانې

  پرېکړې   دې  انګرېزان  او  »روسان   خو  ځکه  نو  کړل،  نږدې  سره  شورویان  او  برېتانویان  جګړې  شوروي   او  جرمني  د
 ([3])کړي.« ګوښه نه واک  له  رضاشاه او ونیسي ایران  کال ۱۹۴۱ په چې ورسېدل ته
 درس   یو  ته  حکومت  کابل   د  دا   ایستل...  ونه  نه  هېواد  له   کارپوهان  هېوادونو  »محور«  د   یې  ولې  چې   وه  دا  المل  دې  د

 وه.
  ولې   شول  ډاډه  یوڅه  هېوادونو  غړو  له   »سعداباد«   د   ورسوه  ته  واک   پهلوي  رضا  محمد  چې  هېوادونو  دواړو   دغو

 چې   ځکه  دا  وباسي.  کارپوهان   اطریشي...  ایټالوي،  الماني،   هن  افغانستان  له  چې  وکړه  ګواښنه  یې  ته  حکومت  افغان
  لومړی  شوه  وبلل  را  کال(   ل ۱۳۲۰)  جرګه  لویه  تړاو  پدې  چې  کله   دي.  والړ  وړاندې  پر  برېتانیې  او  روسیې  د  دوی
 عبداالحد  ریس  د  شورا  ملي  د  ورپسې  او  وغږېد  خان  محمد  علي  وزیر  چارو  بهرنیو  د  بیا  وکړه  وینا  ظاهرشاه  محمد

 د   الرې  له  اړیکو  ماتیکو  دیپلو  د  چې  ورسېدل  ته  پایلې  دې  او  واورېدل  هرڅه  دا  غړو  جرګې  د  وې...  خبرې  ایارم
 شي. واستول  ته هېوادونو خپلو درناوي بشپړ په کارپوهان ایټالوي او الماني
  اته او  الماني «۱۸۰»  مرسته  په ترکیې هېواد دوست  د  به  الرې له  هند د  چې  ورکړ ډاډ  ته  جرګې هم  خان  محمد علي 

 مسؤل  چارو  سیاسي  د   چې  وه  هغه  کېږي...  رخصت  درنښت   ډېر  په  ته  هېوادونو   خپلو  کارپوهان  ایټالوي  تنه «۸»
 کړ.  اعالن تګ  دوی د الرې  له راډیو د نېټې ۱۹۴۱) ۱۵ په اکتوبر د هللا نجیب

 شو، ګرېوان او الس  سره رويشو له چې ورسېد پایته زیان په جرمنیانو د مهال هغه  انډول جګړې نړیوالې دویمې د
 ختیځې  د   او  جاپان،  ایټالیا،  جرمني،  لوري   سیال   په  جګړې   د  فرانسه(  امریکا،  شوروي،  )انګلستان،  متفقین  ځکه  نو

 شول.  برالسي هېوادونو یوشمېر په اروپا
 وی،   کړی  پورته  ګام  ځای  پر  مخې  له  تړن (۲۷ سپتمبر  د  کال  ز ۱۹۴۰)  خپل  د  جاپان  او  ایټالیې  جرمني،  چېرې  که

 وی.  تللې مینځه له توګه بشپړه په کې اسیا په به برېتانیا
  خبره  ولې   ازادېږي.   منګولو  له  ښکېالک  برېتانوي  د   به  اسیا  چې   کاوه  فکر  هېوادونو  اسیایې  ټولو  شمول  په   افغانستان  د

 شوه. سرچپه
  چې  وه نه لرې کنه وساته نه لمبو هل جګړې د افغانستان اوښیارۍ ډېرې په  حکومت خان  هاشم محمد سردار د هم بیا
 وی. کړی برید هم  افغانستان په یې څېر په  ایران د
  په   کولې  خبرې  سره  سفیر  المان  له  کې   کابل  په  وزیر  چارو  بهرنیو  د   افغانستان  د   چې  کله   اند   په  اډامیک  لوډویک  د

 وویل: ورته ځغرده

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

  ملګری  افغانستان  د  یوازې  بلکې  دی،  ملګری  نیا برېتا  د  نه  او  دی  ملګری  جرمني  د  نه  حکومت  افغانستان  د  »اوس
 ([4])دی.«

  اړیکې   سره  چارواکو  له  امریکا  د  کې  بهیر  په  جګړې  د  ورکړه،  پراختیا  ال  ته  اړیکو  دېپلوماتیکو  حکومت  کابل  د
  ایچ   فان   »کارنیلس  او  پرانست  سفارت  خپل   کې  کابل  په   نېټه (۶)  شپږمه  په   جون   د  یې  کال   ز ۱۹۴۲ په  او  ونیوې
 راغی.  ته کابل توګه په سفیر د ت«اینګر

 شول.   تبادله  دېپلوماتان  مینځ  تر  هېوادونو  دواړو  د  او  کړې  پراخې  اړیکې  دېپلوماتیکې  خپلې  هم  سره  چین  له  افغانستان
 ورسېد. ته کابل ځای  پر تتلر« »فریزر  د وایلي« »فرانیس سفیر برېتانوي د چې  رسېدلې وه نه پایته ال جګړه

  یې   شا  تر   ولې  ورسېده.  پایته  ګټه  په  متحدینو  د  او  زیان  په  هېوادونو  »محور«   د  جګړه  نړیواله   هدویم  کال   ز  ۱۹۴۵ په
 پرېښودې.  میراث په ستونزې اقتصادي او نظامي سیاسي، ډېرې

 انګلیس   چې   وګالل  هم  یې  زیانونه  مالي   او  ځاني  ډېر  ټولو  شمول  په  برېتانیې  د خو  وګټله  جګړه  خو  )متحدینو(  متفقینو
 کړي. سپکې پښې وچې نیمې له هند د  چې شو اړ دېته ېک پای په

  په  هندوستان د  او  افغانستان د  چې  مرغه  بده  له خو ورکړه ازادي   ته هندوستان مخې له  نخشې استعماري خپلې  د  ولې
 کړ. منځته را بنسټ پر موخو شومو خپلو د هېواد نوی یو نوم په پاکستان د کې نخشه سیاسي په نړۍ د یې خاوره
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