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  د يـو ژور بـحـث لپاره: مـلـي ګـټــې

٢  

National Interests: For A Thorough Discussion 

  

  د ملي ګټـو عـملي بـيـلګې 

. په ھندوستان کې  د برتانيې پـرمختګ، فرانسويان ديته وھڅول چې که تـزاري روسيه د ځان سره ډلګـرې کـړي

  نيميـن زييز کې د روسيې د تزار لومړي الکسندر سره په١٨٠٧فـرانسوي واکمن جـنرال ناپـوليون بـوناپارت په 

  

 روسـي ډلګرتيا او په ھند باندې د انګريزانو –کې وليـدل او ھغه ته يې د فـرانسـوي ) کوچنۍ بيـړۍ(سيند کې په جاله 

روسيه  د ) ١٨۶٨ تر ١٨۶۵(  کالونو کې ٣په . د برتانويانوغونی زيـږ کړروسانو . په ضد د حملې وړانديـز وکړ

بخارا پورې پـر مخ الړه او د بـرتانوي او روسي استعمار په منځ کې د امپراتورۍ د دسيسو   تاشکـند، سمر کنـد او 

  .پـيل شوه) ګريټ ګيم(» لويه لوبه«

ملي ګټو  د خوندي  کولو لپاره دنورو ھيوادوونو ملي ګټې د  د ښکيالګرو او امپرياليستانو خوي داسې دی چې د خپلو 

د انګليستان دفاع په برتانوي ھند کې پرته وه او د  روسانو په مقابل کې دبرتانوي ھند دفاع په . پـښو النـدې کوي

کې ١٨٣۵ په) پيښور(زييزه پيـړۍ کې لومړي د افغانستان د ژمي پالزمينه١٩انګريـز ښکيالک ګرو په ! افغانستان کې

کې  د ګـنـدمک په تحميل شوي او استعماري تړون کې ١٨٧٩د رنجيت سينګ له الرې له افغانستان نه وشوکوله، اوپه 

د  کورم او پيشيـن درې، د سيبۍ سيمه، او د خيبر کڼډو د برتانې په اختيار کې ولويدل ، د افغانستان بھرنی او دفاعي 
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نږدې .  حالت واوښت) تحت الحمايه(ل شواو په دې ډول په نيمه مستعمره سياست د برتانوي ھند په مشوره پورې وتړ

.  بشري تړون وروتپل شو– کې په نيمه مستعمره افغانستان د ډيورنډ غيرقانوني او ضد ١٨٩٣ کالونه وروسته، په١۴

ادي پرمختګ ته په دې ډول انګريزانو بحر ته د افغانستان الره غوڅه کړه او په ټـول ھيواد کې يې راتلونکي اقتص

د انګريزانو د پيسو کڅووړه ليدلې وه، خو د ډيورند ليکې ) ١٩٠١تر ١٨٠(  ن خاناامير عبدالرحم. غټ پاټک واچاوه

په نيمايي کې، د ډيورنډ د رټلې کرښې په دواړو خواو کې پښتنو د ١٨٩٧څلور کالونه وروسته د ! نقشه يې نه وه ليدلی

دغـه ملي پاڅـون چـې  پـوره يـو کال وغځيد، په وزيرستان کې پيل . څون پيل کړاستـعماري سياست په ضد نـاڅاپـي پا

 کې د کوزې خوا د ١٩٠١د ملي پاڅـون د مخنيـوي لپاره انګريـزانو په زييز . شو او په شمال کې چترال ته ورسيد

چـې د ) اسـم بـی مـسما(دغـه تـش نـوم . جـوړکړ) ايـالت(» شمال غـربي سرحدي صوبه«افغانانو په سيمه کې /پښتنو

 -  کې په خيبـر٢٠١٠  کالـونه وروسـته پـه ١٠٩افغـان د پيـژاند د ويجـاړولـو لـپاره راتـوږل شـوی و، /پـښتـون

  .پښتونخـوا واوښـت

 د مارچ د ١٩١٨په وروستيو شيبو کې شوروي روسيې  او جرمني د ) ١٩١٨ تر ١٩١۴(د لومړۍ نړۍ والې جګړې 

دا ھغه مھال و چې والديمير لينين  د شوروي روسيې . د سولې تړون الس ليک کړ» ت ليتوسکبريس« نيټه د ٣په 

لينن يو ناول . لينين د حقوقـو بری ليک السته را وړی و، خو ډيره  پاملرنه يې سياسي فعـاليت ته کـوله. مشر و

ل يو غټ لوبغاړی  رخميتيو د دغه ناو.   کې ليکلی و١٨۶٣ولوست چې روسي ليکوال نيکوالی چيرنيـشيوسکي په 

لينين او د جرمني واکمنان په طبقاتي . رخميتيو د لينين لپاره نمونه شو. نوميده چې په پټ  سياسي فعاليت کې لګيا و

والديميـر   لينين روسيې ته په . لحاظ د يـوبل غليمان وو، خو د ملي ګټود خوندي کولو لپاره د يوبل ھمکارۍ ته اړوو

 پـه اپـريل کې ١٩١٧د . پورې په  اروپا کې اړولي وو١٩١٧  تـر اپـريل ١٩٠٠پټـو سفـرونو نه، له غير له لڼډو او 

جرمن حکومت د خپل ھيواد له الرې روسيې ته د لينين او نورو بلشويکانو د تللو تابيا کړې وه او په محفـوظ ډول يـې 

د ھغـه مھال د جرمني حکـومت د .   ليـږلي ووَ الک شـوې ډبۍ کې سنکټ پـيټــرسبــورګ تـه- د اورګاړي په مھـر

پروډا د تبليغاتو لپاره «کړې وه چې خپل اخبار » په بـيالبــيلو شکلونـوپـرله پسې مالي مرسته «بـلشـويکـانو سره  

  النــدې چــينې ولــولئ » .غښتلی کړي او د خپل ګوند نری اساس ارت کــړي

R.R. Palmer Joel Colton, A History of  the Modern World. New York: Alfred Knopf, 

1978, pp. 670-671: “A railway car full of Bolsheviks, carefully <sealed> to prevent 

infection [inspection?]  of  Germany, was thus hauled by a German train to the 

frontier, whence it passed on to St. Petersburg, or Petrograd, as the city was named 

during the war [1914 to 1918].”   Also, Reform-Theology.org writes: “ It was not until 

the Bolsheviks had received from us[German government] a steady flow of funds 

through various channels and under varying labels that they were in a position to be 

able to build up their main organ Pravda, to conduct energetic propaganda and 

appreciably to extend the originally narrow base of their party. Von Kühlmann, 

minister of foreign affairs, to the Kaiser [Wilhelm II], December 3, 1917. In April 1917 

Lenin and a party of 32 Russian revolutionaries, mostly Bolsheviks, journeyed by 
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train from Switzerland across Germany through Sweden to Petrograd, Russia.” [6 

October 2015]. 

ګڼل شوي وو، او شوروي » ازاد او خپلواک  دولتونه« ماده کې افغانستان او ايران  ٧ ليتوفـسک تړون په –د بريست 

روسيې او جرمني ژمنه کړې وه چې د افغانستان او ايران د خاورې بشپـړتيا اواقتصادي استقالل ته  به په درنه سترګه 

  ـسک د تړون له الرې، د ھغه مھال   ليتوف–د بريست   ماده اعالنوي چې٧د تړون . کسي

 “In view of the fact that Persia and Afghanistan are free and independent States, the 

contracting parties obligate themselves to respect the political and economic 

independence and the territorial integrity of these States” (J.W.Wheeler-Bennett, 

Brest-Litovsk: The Forgotten  Peace, March 1918. Paperback: Nabu Press,USA, 

2014, pp. 379- 407. 

او د پانګه وال جرمني ملي ګټې په دې کې وې چې د )  کې شوروي اتحاد واوښتله١٩٢٢چې په (دشوروي روسيې

امريکايي تاريخپوه لودويګ اداميک کاږي چې په ذکرشوي تړون کې د -جرمن. مخـه ونيسي) برتانيې(خپل ګـډ غـليـم 

افغانستان او ايران د  استقالل او د خاورې د بشپـړتيا ماده د جرمني له خوا  وړاندې شوې وه، او محمود طرزي  پرې 

ـټـوقــدرتـونو لـه دغـه شـان اوس زمـوږ پخـوانـی استـقـالل دغ« :په سراج االخبار کې  خپله خوښي څرګـنده کـړې وه

 کې ١٩١٧دغه شان، په ). ١۶تـر ١۵مخـونه : ١٠،١٩١٨، جـوالی٢٣سـراج االخـبـار،نمـبـر(» .خـوا مـنل شـوی دی

 کې د ١٩٠٧د  تزاري روسيې له مينځ تلل او په ځای يې د شوروي فـدرالي روسيې ودريدل دا معنی لرله چې په 

  ولولۍ.  انګريز او روسيې  تړون فسخ شوی و

Ludwig W. Adamec, Afghanistan’s Foreign Affairs to the Mid-Twnetieth Century:  

Rela-tions with the USSR, Germany, and Britain. Tucson, Arizona: The University of 

Arizona Press, 1974, p. 59 

و افغانستان کې د خپل نفوذ د ساحو تړون  کې  د روسيې پـه  پيټرسبورګ کې، برتانيې او روسيې په ايران ا١٩٠٧په 

تر ١٩٠١( بې له دې چې د افغانستان امير حبيب هللا خان. رامنځته کړ، چې که په دې ډول د جرمني نفوذ تم کړی شي

کلک «دوه کالونه وروسته امير حبيب هللا خـان  د دغه تـړون په اکله . يې په دغه تړون خبر کړی وي) ١٩١٩

د لـومړئ نړۍ والې جګړې له پاې نه لږ وروسته امير .  السليک کولو نه يې ځان وژغـورهوښود او له» اعتراض

حبيب هللا خان د خپل ھيواد د ناپـيـيلتوب په بـدل کې د ھغه مھال د برتانوي ھند له وايسرا چيلمسفورډ نه داسې غوښتنه 

لندن کې خپل حکومت ته په راپــورکې  دغه وايسرا په . »له خپلواکۍ نه يې کمه نه وه« وکړه چې د خپل ھيواد 

امپراتور يې  په څو لکو روپو يا ] د برتانيي[پـيــژني «چې دی  اميـر حبيــب هللا خان » تر کــومه حــده«: ليکـلي وو

د ناپوھۍ تيارې او د : ولولۍ زما ځيرکيار راتلونکې کتاب» .د ايـران د شاه په څير د لقـب په ورکولـو نشي قانع کولی

  ٢٠١۵تر ١٨٨٠: ن خان نه تر اشـرف غني احمدزیارمختګ ډيوې د افغاني کلتور په چوکاټ کې له عبدالرحمپ

 په تړون ١٩٠۵ھغه ھڅې ھم پام وړ دي چې د ) ١٩١٩تر ١٩٠١(د خپلواکۍ غوښتنې  په اړه د امير حبيب هللا خان

لرحمن سره ډيورنډ تړون شخصي و او د د برتانوي ھند حکومت په دې ټينګار کاوه چې د امير عبدا. کې يې کړې دي

د برتانوي ھند حکومت ھڅه وکړه چې که له امير حبيب هللا خان . سره د بيامذاکرې وړو) امير حبيب هللا(ھغه د ناستن 

نه د مذاکرې له الرې امتيازات السته راوړې، لکه  داچې د پښتونخوا د سيمو په سياست کې بــه الس وھــنه نه کوي 
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برتانــوي ھــند امير حبيب هللا خان . به ټاکي) بورډر(نـستــان او بــرتانوي ھــند پـه منځ کې د مومـندو پـوله او د افـغا

خو . مالي مرستې يې پرې بندې کړې، او افغانستان ته د وسلې د راړلو مخه يې ونيوله: فشار الندې ونيو» غټ«د 

وروسته له درې . بھرنيو چارو وزيـر لويس ډين کابل ته راوغوښتھغه د برتانوي ھند د » .تسليم نشو«امير حبيب هللا 

او ) َ آف افغانستان انډ  ډيـپيـنډنسـيزِاينـډيـپنـډيـنټ کينګ(» د افغانستان او د مربوطاتو خپلواک پاچا«مياشتو مذاکرو، 

دا د «  کاږي چې د تاريخ پــوھاند ادامــيک.  تړون السليک کړ٢١ د مارچ په ١٩٠۵لويس ډيـن  په کابل کې د 

باقي مـالي مرستې يـې : ، ځکه چې برتانيه خپلو ھدفونو ته ونه رسيدله»لپاره يو ستر بری و] حبيب هللا خان[امير

دغه تړون د امير امان هللا خان په . منل چې د افغانستان په داخـلې چـارو کې بـه الس نه وھـيچـاالن کـړې او ويې 

  ولولئ. واکمنې کې له منځه الړ

Ludwig W. Adamec, Historical Dictionary of Afghan Wars, Revolutions, and 

Insurgencies. Second Edition. Maryland: Scarcrow Press/Roman and Littlefield 

Publishing Group, 2005, p 60 

انستان د دولت او مربوطاتو د افغ«  تړون په متن کې ١٩٠۵ځان د » َواضحا«اداميک کاږي چي  امير حبيب هللا خان 

لـر [ »پادشاه خود مختار مملکت افغانستان و حـدودات متعـلقـه آن«يعنې: معرفي کړی و» خپلواک پاچا

  . ] پښتونستان/افغانستان

ويرسای کې د سولې / په جـنورۍ کې پـه پاريس١٩١٩په پای ورپـسې، د ) ١٩١٨تر١٩١۴(د لـومړئ نړيـوالې جګړې

 د فبرورۍ په دوھمه، ١٩١٩د .  چې غټ قـدرتونه پکې برتانيه، فرانسه، امريکا، او ايټاليه ووکانفرانس جوړشوی و

ته وليکل چې په ذکر شوي کانفرانس کې دې د افغــانستان ) ١٩٢١ تر ١٩١۶(امير حبيب هللا خان وايـسرا چلمسفـورډ

  ۴۵، مخ ١٩٧۴، ولولئ اداميک. په ليکلي ډول پـه رسميت وپـيـژنـدل شي» دايمي خـپلواکي«

 کې په ھند باندې د فرانسې او روسيې  د ممکن يرغل په ١٨٠٩په ) ١٨۴٢تـر١٨٣٩؛ ١٨٠٩تر ١٨٠٣(شاه شجاع 

کې د رنجـيـت سينګ له  ١٨٣۵انګريز ښکيالک ګـرولومړی پيښور په . ضد د برتانيې سره ټلواله جوړه کړې وه

تحت / ګندمک د تړون له الرې افغانستان په نيمه مستعمره کې د١٨٧٩ورپسې يې په . الرې له افغـانستان نه وشوکاوه

په . د افغانسـتان بھـرنی او  دفـاعي سياست د انګـريزانو په غوښتنه او مشوره پـورې وتـړل شو: الحمايه  واړاوه

ـر َ کې انګريزانو په ل١٩٠١په . وروتاپه) ١٩٠١تر١٨٨٠( کې انګريزانو ډيورنډ تړون په امير عبدالرحمن خان١٨٩٣

يې د دې لپاره غوره ) اسم  بی مسما(دغه تـش نوم . واليت جـوړ کـړ /»شمال غربي سرحدي صوبه«افغانستان کې 

 په ١٩۴٧د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره، انګريزانو د . افغان پيـژاند ته پاټک واچوي/کړی و چې د پښتون

انګريـز ښکيالکـګرو . زانو امانـتګر ميراث خور وراوويست چې د انګري) پاکستان(» د تاريخ معجزه« اګست کې 

بحـر تـه د افغانستان الر غـوڅه کـړه، او پـه دې ډول يې  په ټـول افغانستان کې د راتلونکي اقـتصادي او سياسي 

 د نولسمې  پيـړۍ له پيـل راھيسې دغې استعماري عمليې، او امپـرياليستي. پـرمختـګ  لپاره غـټ خـڼـډ راپيـدا کـړ

د خاورې بشپرتيااو د ھيوادوالو نيکمرغۍ او (د ټـول افغانستان ملي ګټـو)  کې د پاکستان راتوږل١٩۴٧په ( دسيسې 

  ته کلک زيان رسولی دی) امنيت

امان هللا خان په عامه دربار کې د برتانوي استازي په مخ کې ) ھجري لمريز١٢٩٨  \١\٢٣(١٣ د اپريل په ١٩١٩د 

د خپلواکۍ جګړه؛ ١٩١٩(د وزيرستان ولس په دواړو جګړو .  تان خپلواک اعالن کړلځان خودمختار او افغانس

د وزيرستان نوميالی عسکري او ولسي شخصيت . کې ټاکونکی رول لوبولی و) بچـه سقاوۍ جګړه/ د غـلواکۍ١٩٢٩

بچه (اکۍ د خپلواکې په جګړه کې ولسي غـوڼـډ مشرو او د غلو) ١٩٧٢اګست ٢۶تر١٨٧١(ّيـار محمد خان وزيـری
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ّجنرال يار محمد خام وزيری په خپل کتاب . ھـغـه امـان هللا خـان تـه ګـران و. په جګړه کې ولسي جنرال و) سقاوۍ

خو . لغـازيان شھـيدان شـو» زموږ د سيمو تقريبا دوه زره«: کې د خپلـواکې د جګـړې په اړه  داسې   ليکلـي دي

ک بيا ھغه برخه ليک شو چې د اعليحضرت امان هللا خان د نيکه او د د خپلواکۍ د جګړې نه وروسته زموږ برخه لي«

يو ځل بيا د رودونـو وينو تويــولو نــه وروسته د ] موږ[ کې ټاکل شوی و اوډيـورنډ په ناولي تړونفرنګيانو د استازي 

 وو او انګــريزان په داسې حال کې چې غــازيان د جګــړې په ډګر کې بــرالسي» .ښمنانو ته الستړلي وسپارل شو

غازيان اريان وو چې ولې به امــان هللا خان د مغـلـوب غـليم ســره د ځغــاستې او ماتې ته اړکــړل شوي وو، 

» بې له دې چې زموږ مشرانو سره پکې سال او مشوره وکړي«  د اوربند پيشنھاد !؟ياوربــنـد وړانـد يـز مــنلی و

زموږ سيمې بيا د متارکې په پـريکړو کې د « د خپــلواکۍ په غــزا کې ) ز زييــ١٩١٩(لمــريز١٢٩٨ د .ومنل شو

دا  او زمــوږمجاھــدينــو له نظــرهھيئـتونو له خوا په فــرنګيانو پورې وتــړل شــوې ] انګـريز[افغاني او فـرنګي

ب شوي وو، او دې لره تيار زموږ له السه مغـلو« فرنګيان د تودې جګړې په مورچل کې » .دريــم نــاولی تـــړون و

زما ځيرکيار په آنـد، د  ټول افغانستان په وينو ګټلې خپلواکي د » ....وو چې د غالب قــوت ټــول شرايط  په ځان ومني

په ١٨٧٩د : َکې د خپلواکۍ د تړون له الرې ضمنا دوه موضوع ګانې د پام وړ دي١٩١٩په . قـلم په نوکه پنچـر شوه

 په ډيـورنـد تـړون کې ملـت ١٨٩٣لعـمل شـڼـډ شو، خو د اافغـانستـان تحـت الحـمايه حـالت بګنـدومک تـړون کې د 

 کې ١٩۴٧ کالونه  وروسته چې په ٢٨.  په نړون کې له پـامه لـويـدلی و١٩١٩اوځـمکـه ويـشـونکی واقـعـيت د 

افغانستان کې ) اوسني(وږل شو، په بر پاکستان د لويديز د سياست لپاره د يو ايجنټ او کومپرادور دولت په ډول راوت

» لويـديـز افغانستان«مناسبه به دا وای چې اوسنی افغانستان . حکومت د لر افغانستان سيمه پـښتونستان و نـومـوله

د ډيورند د رټلي تړون له . نـوم غـوره  شوی وای»  ختيـزافغانستان«اعالن شوی وای  او د پښتونستان په ځای د 

سيلف پـريزرويشن، خپلواکۍ، عسکري /پخپله د دولت ځان ساتنې( افغانستان د خپلو عمـومي ملي ګټوالرې غـوڅ شوی

  .پـه خونـدي کولو کې بې وسه پـاتي شو) امنيت، اقـتصادي ھـوسايـنې، او د خاورې د بشپـړتيا

 خپلواک شوی نيمايي سم د السه اقدام وکړ چې نوی)   راھيسې پاچاامان هللا خان١٩٢۶له ( امير امان هللا خان 

. افغانستان له بين المللي انزوا نه راوباسي او د نورو خپلواکو  ھيوادونو سره يې  دپلوماتيک اړيکې ټينګ کړي

برتانيې ھڅه . دپلوماتيک اړيکي ټـينګـول د دولت اعتبار غښتلی کوي، او دغه اعتبار په ملي ګټو کې شمير کٻـږي

افغانستان مجبور و چې د ګاوڼډيو . مايي افغانستان د پيـژنـدګلوۍ  مخه ونـيسيوکړه چې په نـړۍ کې  د خپـلواک ني

د )  راھيسې شوروي اتحاد١٩٢٢له  ( ايران،ترکيې  او شوروي فـدرالي روسيې. ھيوادونو سره اړيکې ټـينګې کـړي

 کې د ١٩٢١ه اسانه وه چې په او له دې امله د افغانستان لپار. افغانستان په شان د برتانيې له الس وھنو نه کرکه لرله

د افغانستان دپلوماتيکه ډلګۍ له مسکو نه اروپا او بيا امريکې ته رسمي . ھغوی سره د دوستۍ تړونونه السليک کړي

سفر وکړ، تر څو له دې الرې د بين الدول تړونونو زمينه برابره کړي او په بين المللي سويه د افغانستان اتبار ټينګ 

 کړي

 زييز کې د جورج ھوارډ ايډوارد سميت ١٩٣۴په ) ١٩۴٨تر ١٨٧۴(ي تاريخپوه چارلز اوستين بيرډ نامتو امريکاي

د امريکې د بھرني سياست  يوه : د ملي ګټـې مفکوره: سره د ملي ګټو په اړه دا کتاب راوويست )١٩۶٢تر١٨٩٨(

بيرډ يو بل مھم کتاب ھم .  دهاو تجارت ته ګوته نيول شوې) خاورې(دلته سيمې .  ١٩٣۴نيويارک . تحليلي مطالعه

يعنې په دغه اساسي قانون کې د . ١٩١٣د متحدو ايالتونو  د اساسي قانون يو اقتصادي تفسير، ] د امريکې: [ليکلی و

   د دواړو کتابونو اصل سرليکونه داسې دي .موسسو پلرونو اقتصادي ښيګڼو ته پاملرنه شوې وه
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Charles Austin Beard and George H.E. Smith, The Idea of National Interest: An 

Analytical Study in American foreign Policy(New York: Macmillan Company, 1934 

(New edition: Greenwood Publishing: December 1977); Charles A. Beard, An 

Economic Interpretation of the United States Constitution. 1913(Dover Publications, 

2004).  

  راھيسې دې پايلې ته ١٩١٩د برتانوي او روسي استعمار سره د افغانستان د ترخې تجربې له امله افغان واکمنان له 

د برتانيې او شوروي اتحاد له اختالفونو او کړکيچونو نه د افغانستان په ګټه کار واخلي، او ) الف: (رسيدلي وو چې

. روي اتحاد د قدرت په مقابل کې  يو دريم قـدرت ته نږدې شيد قـدرت د اڼـډولتوب لپاره د برتانيې او شو) ب(

انـډولوونکی  يعنې دريم قدرت بايد يو داسې ھيواد وي چې د استعمار منګولې يې افغانستان ته نه وي رارسيدلې، په 

. پروت ويافغانستان کې د ملي ټولنې د جوړيدلو سره غليمي ونـلري، او د افغانستان له پولـو نه په لرې واټن کې 

تحليل داسې و چې  جرمني او امريکې ذکر شوي شرايط لرل او په تخنيکي ) سياستمدارانو(ټولټـال د افغان واګياالنو 

د برتانيې د مخنيوي لپاره . او اقتصادي لحاظ يې ھم د دې وس الره چې د افغانستان په پرمختګ کې مرستندوی شي

خو د امريکې دريځ دا و چې افغانستان د دوه ګاوڼـډيو  . عالقه وښودلهَجرمني عمال د افغانستان د ملي سياست سره  

کله چې دوھمې . د نفوذ په انګړ کې پروت دی او د امريکې لپاره تجارتي ګټه نلري) شوروي اتحاد او برتانيې(قدرتونو

کې  جـرمني ) قـفقاز(زپه کـفکـا. نړۍ والې جګړې زور وميند، افغانستان ھم د امريکې له خوا په رسميت و پيژندل شو

او په دې ډول . دغه پرمختګ د متحدينو مراوده د ايران په مينځ کې د خطر سره مخامخ کړه. قـواو پرمختګ وکړ

 زييز د ١٩۴٢ناشونی به نه وي چې امريکې د ھمدغې اړتيا له امله افغانستان د . افغانستان ته اړتيا محسوسه شوه

ليګيشن له سفارت (پرانيست ) ليګيـشن(نـد او په کابل کې يې دپلوماتيک دفـتر جوالی په مياشت کې په رسميت وپـيژا

د سـړې جـګړې په ھـلې ګـولې او ګـواښ کې، په افغانستان کې د امريکې دپلوماتيک دفتر  د ). نه ټـيټ مقـام لـري

کابل کې و، د امريکې  راھيسې په ١٩۴۵ زييز په جون کې د سفارت پـړوۍ ته جګ شو او ايلي پـالـمر چې له ١٩۴٨

  .لومړی سفير شو

او ) بلشويکان يعنې کمونستان(سره . پيل شوه) ١٩٢١تر١٩١٨(په شوروي فدرالي روسيه کې ډير زر داخلي جګړه

امريکې، (د سپـينو سره د پـانګه وال ھيوادونو. د يوبل سره په کلکه جګړه کې نښتي وو) د انقالب ضد روسان(سپيـن 

کمونيستې روسيې داخلي غليمان په /  بھرنيو ھيوادونو د شوروي١۴. مرسته روانه وه) جاپان...برتانيې، فرانسې

) ٧( شل زره امريکايي عسکرو په دغـه داخلي جګړه کې برخه لـرله، او له اووهًمثال. وسلو، پيسو او عسکرو سمبالول

ن پلويانو يعنې کمونيستانو په يد لينجګړه . ليون زيات  کمونيست  او ضد کمونيست روسان د خاورې خوراک شوليم

کمونستانو سره غليمي لرله، ځينو غوښتل چې که په روسيه کې نوې /ځينو ھيوادونو د بلشويکانو.   کې وګـټله١٩٢١

خو کله چې .   شوروي وسلې جـرمنيانو ته په الس ورنـشي- مستعمرې رامنځته کړي، او نورو غوښتل چې روسي 

دغه . ته  پاملـرنه وکړه » د نوي اقتصاد سياست«ه ګټه پای ته ورسيد، والديميـر لينين داخلې جـنګ د کمونستانو پ

بې له دې  چې ھـيڅ شې «: وغځيد، په پانګه وال دولتونو او تجـارتونو راڅرخـيده١٩٢٨ تر  ١٩٢١سياست چې له 

ي کانـونه او داسې نـور، بھرنيو پانګه شي، د کارګرو دولت ځينې معـدنونه، ځنګلـونه، تـيل] ډينـشنـاليـزد[غـيـر دولـتي 

دا کار به موږ قادر . واالنو ته په اجاره ورکوي، د دې لپاره چې له ھغـوی نه زيات لوازم او ماشينونه السته راوړو

  ولولئ» .کړي چې د شوروي غټ صنايع غښتلي شي
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V.I. Lenin, “Thesis for a Report on the Tactics of the Russian Communist Party. 

Collected Works, Vol. 32 (Moscow: Progress, 1969) quoted in Daniel S. Papp. 

Contemporary International Relations. New York and London: Macmillan Publishing 

Company, 1984, p. 191 

 د موسس لينيـن سازش په واقعـيت کې د  د لويديزو پانګواالنو يعني طبقاتي غليمانو سره د لومړۍ کمونيستي واکمنۍ

 -  کالـي- ھغـومره د شـورويانو د  کـور» دنوي اقتصاد سياست«د لينيـن .  کلن شوروي اتحاد ملي ګټې تمثيلولې۴نـوي 

اقتصاد د ھر ھيواد  د . د زده کولو لپاره چې و) مھارتونو(ډوډۍ د ګټلو لـپاره و لکه د ھغـوی د عملي اقـتصاد د چـلونو

 کلـن – ۵ کې لغوه کړ او په ځای يې ١٩٢٩سټالين  د نوي اقتصاد سياست، په .  ګټـو يوه کوټـلـې بـرخـه جوړويملي

  ولولۍ. پالن راوويست

Nicholas V. Riasanovsk and Mark D. Steinberg, A History of Russia. New York: 

Oxford University Press, 2005; Alec Nove, An Economic History of the USSR,1917-

1991. London and New York: Penguin Books, 1992; Kendall E. Bailes, Technology 

and Society under Lenin and Stalin: Origins of the Soviet Technical Intelligentsia, 

1914-1941. Princeton: Princeton University Press, 1978 

د فاشيزم او نازيزم په ضد ټلواله کې څلور ستر قدرتونو ) ١٩۴۵تر ١٩٣٩(ګړې په مھال د دوھمې نړۍ والې ج

د دوھې نړۍ والې جګړي په وروستني پـړاو .خورا غټ رول لوبولې و) امريکا، برتانيې، فرانسې او شوروي اتحاد(

َر ھيري ټـرومن په اپريل  له نړۍ سترګې پټې کړې او ځای يې مرستيال ولسمش١٩۴۵کې ولسمشر روزويلت د 

 په اګست ١٩۴۵د ولسمشر ټـرومن په اراده د ).  کې مرستيال ولسمشرشوی و١٩۴۴ھغه په ( ونيو) ١٩۵٣تر ١٩۴۵(

اټـم بمونه وغـورځول شول،  نه يواځې د دې لپاره چې د جاپان ) ھيروشيما او نګاساکي(کې  د جاپان په دوه ښارونونو

دا عمل د .  ومني، بلکي د جبھې اڼـډيوال شوروي اتحاد ھم په غـوږ ووھيد امپراتور پوځ ورسره په ګړندي ډول ماتې

په دې ډول د امريکې واکمنو . ساړه جنګ پيل شو، او په نړۍ کې د کمونيزم او کپيټـليزم تاوتريخوالي زور وميند

سې لس  راھي١٩٣۴ھيري ټـرومن چې له .  نه ھم خالص کړي) شوروي اتحاد(کړيـو غوښتل چې ځان له بل سيال 

که موږ وينو چې جرمني «: کالونه سناټور و، په شوري اتحاد باندې د نازي جرمني د يرغل په اړه داسې ويلي وو

ګټي، موږ بايد د روسيې سره مرسته وکړو، او که  روسيه يې ګټي  موږ بايد د جرمني سره مرسته وکړو، او ] جنګ[

ِليټ ديم  کيل ايز ميني ايز پاسيبل[  ممکـن ويپه دې ډول ھغـوی پـريـږدو يـوبل دومره ډير ووژنې چې ِ ِ   ولولئ» ].ِ

The New York Times, 24 June 1941. Quoted in Daniel S. Papp, op.cit., p. 193 

 سپتمبر ٢تر ١٩٣٩ سپتمبر ١( دوھمه نړيواله جګړه پوره شپـږ کالونه او يوه ورځ اوږده وه : َ عمال ھمدغسې وشول

 راھيسې د کينيسا دولتي پوھنتون رئيس دی، په ٢٠٠۶د بين المللي اړيګو ډاکتري لري او له َدانيل پپ چې ). ١٩۴۵

د دوھمې نړيوالې جګړې په : َخپل ذکر شوي کتاب کې د ولسمشر ھيري ټرومن د پورتني اقـتباس په اړه ليکي چې

په قاروي يورپ، يعنې : غ وښودمھال د امريکې او بـرتانيې عملياتو د دوی د ستراتيجۍ په اړه د سټالين  اټکل رو

شوروي « ، په داسې حال کې چې ١٩۴۴ته وځڼډيد او ورپسې تر ١٩۴٣ نه ١٩۴٢جرمني باندې يرغل  لومړی له 

په دوھمه نړۍ واله جګړه کې د شورويانو . ولولئ ھمدغه چينه»  .اتحاد او جرمني د يو بل عسکر په وينوولـړل

ميليون عسکر ھم ) ٨،٧(ميلون وګړي وو چي آتـه عشاريه اووه ) ـپـږشپـږويشت عشاريه ش( ٢۶،۶:  بشري تلفات

  پکې شامل وو
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په جرمني کې د (  د دوھمې نړيـوالې جګړې په مھال د امريکې  ملي ګټې په دې کې وې چې دواړه افراطي غـليمان 

ـوه سـره پـه عسکري مالتـړ پريـږدي چې يو بل ډير وزپـي، او بيا د ي) ھـيټلر نازيزم او په شوروي اتحاد کې کمونيزم

، په قاروي جرمني بـريـد وکړ، په داسې ١١ د سپتمبر په ١٩۴۴لويديز متحدينو د لومړي ځل لپاره د . کې ودريـږي

د شوروي .  د سپتمبر په لومړۍ نيټه پيل شوې وه١٩٣٩حال کې چې دوھمه نړيواله جګړه  پينځه کالونه وړاندې د 

 يې د ھغه مھال د جرمني پـالزمٻنه ١۶ د اپريل په ١٩۴۵ په جرمني بـريد وکړ، د ٢٣  د اکتوبر په١٩۴۴اتحاد پوځ د 

دوه ورځې وروسته . برليـن ته ورننـوت) ١٩۴۵ اپـريل ٢٣(محـاصره کړه، او يـوه اونۍ وروستـه ) د بـرليـن ښار(

کې مخامخ کيـږي، او په دې په غاړه » ِايلبې سيند«،  د شوروي او امريکې عسکر د يو بل سره د )١٩۴۵ اپريل ٢۵(

، د شـوروي اتحاد )٣٠ د اپـريل په ١٩۴۵د ( ورځې وروسته ۵. ډول جرمني بـالـعـمل په دوه برخو ويشل کيـږي

د فـلسفې او ادبياتو . ھـيټـلر په دغه نيټه ځان وواژه. عسکر د  ادولف ھـيـټـلـر په زمکـې النـدې ځـای را تـاويـږي

مړی يې ) فـيوھـرر( ھـيټـلر د ډڼـډورو وزيـر و او ھـيـټلـر ته ډير منلی و، د خپل الرښود َډاکترجوزيف ګـوبـل چـې د

د (يوه ورځ وروسته . د يو څو نـږدې دوستانو په مرسته راوويست او بھر يې په باغ کې کښيښود او ھلته وسوځول شو

ورپـسې يې خپله ميـرمن او بيـا ځان په . ، ګـوبل لـومړی خپـلو شـپـږ مـاشومانـو ته زھر ورکړل)مې په لـومړۍ نيټه

بله ورځ  د شوروي اتحـاد عسکرو د ھغـوی نيم سـيځل شوې بـرخې . د ګـوبل يـاور مـړي و سوځـول. تمانچـه وواژه

  ومــيـنـدلې  

 په فبرورۍ کې پيل کړې وه، د امريکې ١٩۴٢په داسې حال کې چې شوروي اتحاد د اټم بمب د جوړولو پروژه د 

تصـويب ) ١٩۴٢ جـون ١٧(َر روزويلټ د امريکې د اټم بمب د جوړولو پروژه تقريبا څلور مياشتې وروسته ولسمش

، شوروي اتحاد د امريکې، برتانيي او ١۶ د فبروری په ١٩۴۵فـوکس د /جرمن نژاده برتانوي کالوس فـوښس. کړه

په جـرمني کې زيـږيدلی و او د يوه ) ١٩٨٨ تر ١٩١١( فوکس /فـوښس. کاناډا پـه ګډه اټـومي پـروژه خبر کـړی و

. پوھاند و او ځوی يې ھلته محصل و) تيولوجی(َپالر يې په ليـپڅـيګ پوھنتون کې د الھياتو. عيسوي مولـوي ځـوی و

 کې وويستل شو او ورپسې  د جرمن ١٩٣٢کالوس فوښـس ھلته د سوشل دموکراتيک ګوند د محصلينو له ټولنې نه په 

ته چې چا اور واچاوه، )تعمير( په فـبـروۍ کې د جرمني د پارلمان سيب ١٩٣٣د . ه غـبرګ شوکمونيسټ ګـوند سـر

ھلته يې دفزيک ډاکترې السته راوړه او د مھمو ساينس پوھانو سره . فوښس به ځان پټ ساتلو او انګلستان ته وتښتيد

ې يې د نيويارک په اټـومي پروژه کې  ک١٩۴۴په . يې کار کاوه او بيا د برتانيي په اټومي پروژه کې ھم مصروف شو

کالوس فوښس به  د يوې ليکوالې جرمنۍ کمونيستې له الرې شوروي اتحاد ته د اټـم بـمب په اړه . ھم کار کاوه

َروت ويـرنر، يـا اورزوال ھـمبورګ( نوم يې اورزوال کوچيـنسکي . معـلومات ورکول و او » سونيـا«پټ نـوم يې . و) َ

َاويـريل ھـريمـن چـې  په يوه پانګه واله امـريکايي .  ه عـسکري استـخباراتـو کې مـاموره وهد شـوروي اتحـاد پ

،په شوروي اتحاد ١٩۴۶ تـر جـنوری ١٩۴٣ھـغـه له اکـتـوبر .  کورنۍ کې زيـږيدلی و، د د دموکرات ګـوند غـړی و

ين کې د امريکې کوماندان ته داسې د دوھمې نړيوالې جګړې جګړې په پاې کې يې په برل. کې د امريکې سفيـر و

مطلب يې شوروي » .د ختيـز يـورپ دړه يې  اسيا ته بيرته کـړه«دا و چې » د ھيـټلـر خورا غـټ جنايـت« : ويلي وو

  د اقـتباس لپاره ولولئ. اتحا د بـريښي

Howard H. Quint, Dean Albertson and Milton Cantor, Main Probems in American 

History. 1987. 5th edition.  Dorsey Press, 1988, p. 325 

 کې د دوھمې نړۍ والې جګړې په پای ته رسيـدلو سره، د قدرت په تنظيم کې بدلون راځي او د ١٩۴۵ پـه زييـز 

غوڅ شوي افغانستان واکمنان ھم ديته اړکيـږي چې خپل بھرني سياست ته د وخت د شرايطو په رڼا کې نوی نظر 
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را ټيـټيـږي او ځای يې نوي ستر قـدرت ) برتانيه(ھمې نړۍ والې جګړې په پای کې پخوانی ستر قـدرت د دو. واچوي

ډګر ته را دانګي؛ د شوروي اتحاد په ) شوروي اتحاد(ھـم مھـال يـو بل  مـتضاد ستر قـدرت . ته پاتي کيـږي)امـريکا (

خپلواکۍ ته رسيـږي چې په ) ولسي چين(ي ھيواد کې، يـو نوی ملګری او ګڼ نفوسه ګاوڼډ١٩۴٩څنګ کې په اکتوبـر 

).  نيم مليون نفوس الره۵٨٢ کې يې نږدې  ١٩۵٣په ( مليون وګړي لرل ۴٩٠نري اټکل سره  به يې په دغه کال کې 

 ھيوادونو له خوا د ملګرو ملتونو سازمان جوړ شو چې نـوم يې د ھغه مال د امريکې ۵١  په جون کې د ١٩۴۵د 

 د جنـورۍ په لـومـړۍ نيټـه د ١٩۴٢ ين ديـالنـو روزويـلټ راويـستلی و او د لـومـړي ځل  لـپـاره د ولسمشر فـرانکلـ

 غـړی ٢۶ د نومبر په ١٩۴۶افغانستان  چې په ملګرو ملتونو کې د . ملګـرو مـلتـونـو پـه اعـالميه کې کارول شوی و

ملګرو ملتونو په عمومي غوڼـډه کې  د پښتونستان د  د ٣٠د سپتمبر په ١٩۴٧شوی و، د يواځيني ھيواد په څير يې د  

لـه  دوھمـې نړۍ والې جګړې وروسته، د ملګرو ملتونو .کړکيـچ له امله د پاکستان د غړيتوب په ضد رای ورکړه 

ھم مھال د ملتونو د خوداراديت چغې په پخوانيو مستعمرو کې زور . موسسې د سولې د تامين لپاره خاپوړې کـولې

په ټکر کې  چې په يو سر کې يې  امريکا او په بل کې يې پخوانی شوروي » ختـيز«او » لويـديـز«ړۍ د ن. واخيست

احساس راټـوکيـږي، خو د  لويـديز او ختيـز په مـينځ کې يـرغمل » دريمې نړۍ«اتحاد والړ و، ساه وباسي او د 

بـڼه ) نـــاپيـيـلتـوب سياست(اسي شته والي دريمه نړۍ پوځې او تخنيکي قدرت ته نه رسيـږي او يواځې د سي. کيـږي

  نيسي

پاکستان، ايران، ترکيه، (امريکې او  برتانيې د کمونيزم د مخنيوي لپاره په سھيلي لويديزه اسيا کې اسالمي ھيوادونه 

و په افغان واکمنانو خپلې ملي ګټې په دې کې لـيدلې چې د ډلګرتيا. په خپلو لويديزو ډلګرتياو کې وروټومبل) عراق

امريکا او (ځای د  سوله يـيزې ھمزيستۍ  او مثـبت ناپيـيلتوب سياست وپالي، په افغانستان کې د ټکرمنو قدرتونو

له سيالۍ نه ګټه واخلي، او د پـښتونستان له موضوع نه د تاريخي واقيعـيت، ملي مجبوريت،  او حقوقي ) شوروي اتحاد

ھغه مھال د افغانستان بھـرنی . ، او د استعمار پټـې لـومې وشلـويپه رڼا کې دفاع وکړي) د خوداراديت د حق(اصل 

  :سياست په مجموع کې په دې استدالل والړ و

که د کمونستانو تنده د ھند د بحر په تودو اوبو ماتيـږي، نو بايد چې لومړی افغانستان او بيا پاکستان له کومي ) الف (

له دې امله بايد ډيـر پام يا ! فغانستان کې اغيـزمنه ده، نه په پاکستان کېيانې د کمونيزم په وړاندې دفاع په ا. تير کړي

  .لږ تر لږه مساوي پام  افغانستان ته وشي چې د پخـواني شوروي اتحـاد سـره يـې اوږده سيـاسـي پوله لرله

  .پاکستان ډيره ويره لـه ھـنـدوستان نه لـرله، نـه له پخـواني شوروي اتحاد نـه) ب (

له دينه .  ، پاکستان د برتانيې په زور او دسيسو د اسالمي اډې په څير راوتـوږل شو١۴ د اګست په ١٩۴٧د ) پ (

په دغه اکله څوګيڼټې وروسته د . ، د اسرائيلو دولت  خلق شو)١۴ د مې په ١٩۴٨د (نـږدې اته مياشتې وروسته 

مت اطالع لري چې په فلسطين کې يو دا حکو« : وويل چـې ) ١٩۵٣ تر ١٩۴۵(َامريکې  ولسمشر ھـيري تـرومن

د . يھودي دولت اعالن شوی دی، او د  ھغه ځای موقت حکومت ھيله من شوی دی چې په رسميت وپيـژندل شي

په ] َډيفکـټـو اوتاريټي[امريکې د متحدو ايالتونو حکومت د اسرائيلو د نوي  دولت موقـت حکومت د بالعمل قـدرت 

نو په فکر، د برتانيې په مټ د اسرائيلو د حکومت خلـق کـيدل او پـه ګـړنـدي ډول د د افغان واکمنا» .حيث پـيـژني

امريکې  د حکومت له خوا د اسرائيلو د دولت او حکومت په رسميت پيژندل ھغه ترخه واقعـيتونه دي چې د نړۍ په 

مونيزم په ضد د لويديزې نړۍ او تيـره پخپله د منځني ختيزمسلمانان يې په اسانۍ سره نشي زغملی، او له دې امله د ک

  .رښتونی بنسټ نـلـري) َبغـداد پکټ، سـينـټـو، سـياټـو(د اسالمي ھيوادونو ډلګرتياوې 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 د تړون په بنسټ، دواړه اړخونه نشي کولی چې د يوبل په ضد د دريم ١٩٣١د افغانستان او د شوروي اتحاد د ) ت (

  .ھـيواد سره ډلګـرتيا وکړي

ن د لويديزوالوپه ډلګرتياو کې ګډون وکړي، ناشونې به نه وي چې دغه عمل پخوانی شوروي اتحاد کـه افغانستا) ټ (

په افغانستان باندې بريـد ته وھـڅوي او د دغسې يرغل په اړوند کې افغانان ډاډه نه دي چې غربيان به د افغانستان د 

  خاورې بشپـړتيا تضمين کړي

کې چې عين کمونيسټي ايډيالوجي يې لرله، د ملي ګټو په اړه  د ھغوی وړاندې مې په ولسي چين او شوروي اتحاد 

َاوس به د کلکو غـليمو ايډيالوجيو ټلواله را جـوته  کړم. ټکر  وښود دغه ټلواله د  شوروي کمونيستي واکمن سټالين او . َ

ھجري ١٣١٨ځمری  ٣١(٢٣ زييز د اګيست په ١٩٣٩ھـيټلـر په مينځ کې د »الرښود« فاشيستي –د جرمني د نازي 

، ٣٠ د جنورۍ په ١٩٣٣ھيټلر په جرمني کې د . َ سټالين پکټ په نوم ياديدله-َرا منځته شوه چې عموما د ھيټلـر) لمريز

 د ھيټلر نازيان د  ٪۴۴په پارلمان کې(شو ) صدرراعظم(په قانوني ډول د جرمني په جمھوريت کې لـومړی وزيـر 

 ،٧ د جوالی په ١٩٣٧جاپان د ). ارلمان نه کمونيسټي غړي ويستل شـوي ووله پ.   نيشنليستانو سره غبرګ شول٪۵٢

ھـيټلر د برتانيې په ضد سټالين ته مخ . په چين يرغل وکړ او په ارام سمندر کې يې دوھمه نړيواله جګړه پيل کړه

چارو د وزير د جرمني د بھرنيو چارو وزير فون ريـبـينتروف په مسکو کې د شوروي اتحاد د بھرنيو . ورواړاوه

ھم مھال . ھغه مھال سټالين د شوروي  عسکري قواو په غښتلتيا پسې مالتړلې وه. مولوتوف سره تړون السليک کړ

په پټ ډول  دواړه خـواوې . ھيټلر غوښتل چې پوليـڼـډ ونيسي، بې له دې چې د بل چا مقاومت  او مرسته ورسره وي

د ھـيټلر او ستالين د تړون لپاره .  يو ډول په خپل مينـځ کې ويـشيدې تـوافـق ته رسـيدلې وې چې ختيز يورپ به په

   په سرليک  الندې کتاب ولولئ» د شـر ټلواله«

Roger Moorhouse, The Devil’s Alliance: Hitler’s Pact with Stalin, 1939-1941. Basic 

Books, October 2014 

فرانس او .  تړون مات شو١٩٣٩وکړ، او په پايله کې  د  په جون کې د ھـيټلر قواو په شوري يرغل ١٩۴١خو د 

برتانيې د شوروي اتحاد سره دپلوماتيک تماسونه ونيول، او ھـڅه يې وکړه چې د تجارتي او نورو تړونونو له الرې 

ھيـټلر په دې . يې ځانته رانږدې کړي، او له دې الرې ادولف ھـيټلـر وپوھوي چې شوروي اتحاد يې ھم په ضد دی

يده چې که په پوليـڼډ بريد وکړي، شوروي اتحاد به تماشچي پاتي نشي، ځکه په پوليڼډ باندې بريد به د جرمني پوله پوھ

ھيټلر په دې ھم خبر و چې  فرانس او شوروي اتحاد څو کالونه وړاندې دفاعي ټـلـوالـه . شوروي اتحاد ته ورسوي

رمني په پولنډ يرغل وکړ او په يورپ کې يې دوھمه نړيواله  د سپتمبر په لومړۍ نيټه نازي ج١٩٣٩د . جـوړه کړې وه

، ۵د سپتمبر په ١٩٣٩دوه ورځې وروسته، فرانس او برتانيه د جرمني په ضد جګړه اعالنوي، خو د . جګړه پيل کړه

نومې مجمع » ھـوای «، جاپان د ارام سمندر په شمال کې د ٧ د دسمبر په ١٩۴١د . امريکا ناپيلتوب غوره ګڼي

امريکا او )  دسمبر٨ ( يوه ورځ وروسته. بندر کې د امريکې په بحري قـوه کلک بـريد کوي» َپـرل ھاربر«اير په الجز

دلته وينو چې . ، ھـيټلر د امريکې په ضد جنګ اعالنوي١١برتانيه د جاپان په ضد جنګ اعالنوي، او د دسمبر په 

  ھيوادونه په څه ډول په خپلو ملي ګټو پسې ګرځي 

دغه مھال ادولف ھـيټلرھم د ). ١٩۴۵تر ١٩٣٣(ن ديالنو روزويلټ په امريکا کې درې دورې ولسمشر و فـرنکلي

که . َپه سياست کې ھـيڅ څه تـصادفا نه پيـښيـږي«: روزويلټ ليکي چې.  و» الرښود«جرمني صدراعظم او 

قـتصادي رکـود رامنځـته شـوی  راھـيسې نړۍ وال ا١٩٢٩لـه » .پيـښـيـږي،  ډاډه اوسئ چې دغه ډول به پالن شوی و

په امريکا کې د شپـيته ميليون کارګرانو نه : و، او د نـورې نړۍ په شان يې په امـريـکا ھـم وزرې خپـرې کـړې وې
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د دوھمـې نـړيوالې . نږدې ھـر بانک تړل شوی و.   مليون کارګران بيکار وو، يعنې ھر څلورم کارګرکارنه الره١۵

روزويلټ ويلي وو چې په . ، په امريکا کې اقتصاد او عسکري صنايع پرمخ الړل)١٩۴۵تر ١٩٣٩(جګړې په مھال 

 به امـريکې په کال کې شپـږنـوي زره ١٩۴۴تر. الوتکې جوړيـږي) ۵٠٠٠٠(کال کې به پنځوس زره 

بيليون ) درې سوه پنځوس (٣۵٠د دوھمې نړيوالې جګړې په اوږدو کې، امريکې نږدې . الـوتکې جوړولې)٩۶٠٠٠(

دغه مبلغ دوه چنده د ھغه مبلغ و چې د امريکې حکومت په خپل ټول تاريخ  کې تر دغه مھاله لګولی . ډالرې ولګولې

پوره دوه کالونه وړاندې ( په پای کې ١٩٣٩د . ، لـه دوه چنـده زيات شوی و١٩۴۵ تر ١٩٣٩ناخالص ملي توليد له . و

، روزويلټ دې پريکړې ته ورسيد چې په ملي دفاع کې )خليله دې چې امريکه په دوھمه نړيـواله جګړه کې برخه وا

سلنو ١٧ کې يې برخه ١٩۴٠جوړولې، خو په ) ٪١٠( کې عسکري د ملي بودجې لس سلنې ١٩٣٧په . پانګه واچوي

) سوشل سيکيوريټي(» ټـولنيزې خاطرجمعۍ«ولسمشر روزويلټ د خپلو خلکو د تـقاعـد لپاره د . ته جګه شوه) ٪١٧(

يعنې دوھمې نړيوالې جګړې د امريکې . ـسته او غـټـې اقـتصادې دولتي پروژې  يې رامنځته کړې وېبـيمـه راووي

سره مرسته وکړه چې اقتصادي بحران شڼـډ کړي، خپله عسکري ټکنالوجې غښتلې کړي، او د نړۍ د زبرځواک مقام 
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