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 افغانستان و جنگ دوم جھانی

نماينده ,سران اقوام,علمای دينی:ھزاران افغان متنفذ و با نام اعم از١٩۴١شصت و ھفت سال قبل از امروز در نوامبر 
شھر کابل ,وک�ی شورای ملی و مجلس سنا ھمه در پايتخت افغانستان,اعضای حکومت,اننظامي,گان تاجرين و متشبثين

لويه جرگه در افغانستان عالی ترين ارگان دولتی  به شمار ميرود که در .به خاطر اشتراک در لويه جرگه گرد ھم آمدند 
ت داخلی و خارجی کشور اوضاع و احوال فوق العاده برای بررسی و تصميم گيری باZی مھمترين مسايل سياس

  .فراخوانده ميشود

دوم  گدر رابطه به جن افغانستان خارجی  تعيين سياست:را فقط يک مسله تشکيل ميداد١٩۴١آجندای لويه جرگه سال 
ما نماينده گان :"تصويب رسانيدندنماينده گان مردم افغانستان مصوبه ی ذيل را به ١٩۴١در پايان لويه جرگه ی .جھانی

اع�م ميداريم که خط مشی سياسی اعليحضرت معظم افغانستان در مطابقت با اراده و آرزوی ملت ما قرار ملت افغان 
  .درست و به جا ميباشد,داشته

به ھيچ کشوری خارجی اجازه داده نخواھد شد تا قلمرو افغانستان و يا ھم بخشی از خاک ميھن مارا به ھيچ شکل و به ...
ھکذا ھيچ کشوری در دنيا حق نخواھد داشت تا از وطن عزيز ما برای پيشبری .آوردھيچ بھانه ی در اشغال خويش در

اتخاذ ."عمليات نظامی در زمين و فضا استفاده نمايد و يا ھم از حکومت ما امتيازاتی را در زمان جنگ به دست آورد
از شروع جنگ دوم طی سالھای پيش . چنين يک تصميمی برای رھبری افغانستان در ان وقت کاری ساده ی نبود

  .افغانستان ھرچه بيشتر در سياست بين المللی  ذيدخل ميگرديد,جھانی

حکومت افغانستان .در افغانستان نيز خود را نمايان ميساختند, تشديد تضاد ھا ميان کشور ھای عمده ی سرمايه داری
وی در ساحه ی بين المللی استفاده نخواست و شايد ھم نتوانست از امتيازات و بر جسته گی ھای ھمکاری با اتحاد شور

بايد به ياد  داشت که  ھمکاری و روابط نزديک با اتحاد شووروی طی سال ھای قبل از جنگ دوم جھانی باعث .نمايد
  .استحکام ھر چه بيشتر استق�ل دولتی افغانستان گرديده بود

رمايه داری پياده نموده و از تضاد ھای را با کشور ھای بزرگ س"مانور"رھبری آن وقت افغانستان سعی داشت سياست 
ايتاليا و جاپان افغانھا ت�ش داشتند ,جرمنی -"محور"با گسترش روابط  با دول .موجود ميان آنھا به نفع خود استفاده نمايد

سياسی  با کشور ھای رقيب حفظ شود و بلوسيله به ھيچ يک از آنھا موقع ندھد تا در  - تا توازن موضعات اقتصادی
افغانھا با پيشبری چنين يک سياستی اميدوار بودند که تشديد تضاد ھا ميان .نستان نفوذ بيشتراز ديگر داشته باشندافغا

باعث استحکام رژيم موجود گرديده تجارت خارجی را بھبود بخشيده و کمک ھای " محور"برتانيه ی کبير و دول 
  .بيشری از اين طريق به افغانستان سرازير خواھد شد

موضعاتش ,ستان که موقعيت مھم ستراتيژيک در آسيای ميانه و ھمچنان ميان اتحاد شوروی و ھند برتانوی داشتافغان 
  . را ھر چه بيشتر استحکام ميبخشيد

از جانب ديگر طرفداران روابط تنگاتنگ با آلمان حتی در زمره ی اعضای خانواده ی سلطنتی افغانستان نيز وجود 
برلين کريدت ھای :موضعات خويش در افغانستان آماده بود از انعطافات متعددی کار بگيرد آلمان برای استحکام.داشتند

متخصيصين خويش را برای اعمار کار ,را به افغانستان برای رفع ضروريات اوليه به حکومت افغانستان پيشنھاد کرد
بسياری ,ظم را به صوب کابل آغاز کردپرواز ھای من"لوفت ھانزا"کمپنی ھواپيمای ,خانه ھا و ترميم ماشين آZت فرستاد

برای اد امه ی تحصي�ت به آلمان فرستاده  ,از فارغين ليسه ی نجات که زبان آلمانی در آن تدريس ميگرديد
جرمنھا .منجمله حتی در اکادمی ارکان حرب به آموزش گرفته ميشدند, نظاميان افغان در مکاتب حربی جرمنی,ميشدند

در عين حال جرمنھا .ص مذکور در آينده يک قشر روشنفکر و طرفدار سياست آلمان به با آيدسخت آرزو داشتند از اشخا
اجنت ھای شبکه ھای استخباراتی .در جنوب  افغانستان و مناطق نوار ديورند به خرابکاری ھای آشکار دست ميزدند

ل ميدادند تا بر ضد اشغال گران به آنھا پو,آلمان احساسات پشتونھا را عليه برتانوی ھا ھرچه بيشتر تحريک نموده
جرمنھا دسته ھای دھشت انگيز ايجاد گرديده "فعاليت ھای"در مناطق مرکزی افغانستان در اثر .انگليس فعاليت کنند

  .بودند

آلمانھا دولتمردان .فشار ھای آلمان در ساحه ی سياسی نيز باZی افغانستان افزايش می يافت,مواذی با فعاليت ھای فوق 
جرمنھا عقيده داشتند که قيام .ا تشويق مينمودند تا قيام پشتونھا را عليه برتانوی ھا در ھند شمالی به راه اندازندافغان ر

پشتونھا زمينه ساز قيام ھای بعدی در نقاط مختلف ھند برتانوی خواھد شد که در نتيجه ی آن انگليس ھا مجبور خواھند 
کاھش قوای برتانوی در اروپا مبارزات .دوستان برای دفع قيام ھا بفرستندشد تا قسمتی از قوای خود را از اروپا به ھن

آلمان به حکومت افغانستان وعده داده بود که در صورت به راه اندازی و اداره ی .ھتلری ھا را در اروپا آسانتر ميساخت
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در صورت . به خرچ خواھد دادآلمان مساعی ھمه جانبه برای  گسترش قلمرو افغانستان ,قيام پشتونھا بر ضد برتانوی ھا
قرار بود نواحی ذيل در شمال غرب ھند برتانوی به قلمرو اقفانستان الحاق ,پيروزی پ�ن ھای جرمنھا

پيشنھادات جرمنھا را رد کرد ولی روی ھم رفته ومت افغانستان کاگر چه ح.غربی و کشمير نجابپبلوچستان،سند،:گردند
مخصوصا ,وقع ميداد تا در قلمرو اين کشور به فعاليت ھای خرابکارانه و آشوبگریافغانستان به آلمانھا م"مانور"سياست 

   .به ضد اتحاد شوروی دست بزند

حکومت اتحاد شوروی مکررا از رھبری افغانستان ميخواست  تا به فعاليت ھای آشوب گرانه ی آلمانھا در خاک خويش 
به خاطر ثبوت رعايت اصل .د و آنھا را ممنوع قرار بدھندکه به روابط حسنه ی دو کشور صدمه  ميرساند  توجه نماين

حکومت افغانستان فيصله نمود تا در حدود دو صد تن از اتباع آلمان و ايتاليا که اعضای ھئيت کورد ,بی طرفی
حاد افغانستان  با اين اقدام خويش به کشور ھای ھمسايه  و قبل از ھمه  به ات.ديپلوماتيک نبودند از کشور اخراج شوند

در کابل به  ١٩۴۵نماينده گی ديپلوماتيک آلمان الی ماه اگست .شوروی ميرساند که در روابط با آنھا صادق می باشد
اعضای سفارت جرمنی در کابل به نماينده "ينمتحد"در اثر فشار و اصرار  ١٩۴۵ طی سال .فعاليت خويش ادامه داد

  .گان حکومت اتحاد شوروی تسليم داده شدند

طرفی و عدم انس�ک که از جانب رھبری افغانستان در آن زمان اع�م گرديده بود طی سالھای بعد از جنگ سياست بی 
زمانی که افغانستان به صحنه ی رقابت ميان اياZت متحده ی "جنگ سرد"مخصوصا در دوره ی ,نيز ادامه پيدا کرد

وانست با تعميل نيرنگ ھای سياسی از تضاد ھای افغانستان در اکثر موارد ت.امريکا و اتحاد شوروی مبدل گرديده بود
  .ابر قدرت ھا به نفع خويش استفاده کند

     .سايت افغانستان رو به نشر رسيده  استدر بخش روسی  ٢٠٠٨نوامبر ١٢مقاله ی مذکور به تاريخ  
  


