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 ۲۰۲۲اکتوبر ماه  ۹                              داکتر عبدالرحمن زمان  

 

 جنگ جهانی دوم و نقاب بیطرفی رژيم خاندانی افغانستان 
    نازی و مذاکرات مخفی روابط با آلمان -پنجم  قسمت 

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان( 

 

امان   یآلمان و افغانستاان ه  در زمان ااز روابطآلمان از زمان جنگ جهانی اول در افغانستاان دلسست ی دا.ت   

، بع  از تغين بود  هآااز .تتت   ی انکشتتتافیپنوژه ها یبنخ  تطبيقاهلل خان با آموزش .تتتااندان و هارمن ان افغان و 

ب  افغانساان    یاقاصاد  یهمک ها  ی باجهان  مدو  تا جنگنيز ادام  يافا   و  امانی ب  رژيم خان انی نادر.اه    رژيم  

  رژيم امانی،  آلمان را ب  حيث  يک ق رت جهانی ستتوم  بنای توازن بي   نذوس ستتياستتی .تتوروی و ياف   شيافزا

ب ستت  آوردن مصتت ني  ستتياستتی  و وستتايت  صتتنی ستتاخا  و رژيم امانی انگليس اناخاب هنده بود   اه اف 

 کشاف افغانساان بود ان

  ان خودش  بود، ن  منافع هشتور   خان ۀبقای ستلط  پاليستی  ها.تم خان رت را  مه ف اما بنخالف رژيم امانی، 

روابط بت   ،  کندمي  یخوددار  ی.تتتتورو  نيهتااز بهبود روابط بتا اتدتاد جمتاه  سيانگل  نباو هت  در دوستتتتای و اتکتا  

ب   جهانی   مدر دوران جنگ دوه  بع ها ، جاپان و  ايااليابا آلمان،    دوستاانهمکاری  خوب و   یتو تجار  یاستيست

 ی و ن ام ی منان  م ستتتستتت ا مار پت ها و ستتتنا ها توستتتط چنانس     ، ادام  داد .تتت ن   تيمدور تب   یهشتتتورها

اردوی  ب    زاتيتجه  يمأ، تک و تلذن منسيمخابنات توستتتط ز  یزستتتا صتتتنی ، (Organisation Todt)  دتوت

  وني ليم (  ۵۵) پنجاوپنج    ده ستتتال   ۀقنضتتتلوف  هانزا ب  هابت،   و مستتتاقيم   من مهای  پنواز  انجام  افغانستتتاان،  

  ،یدر رتتنع  نستتاج  یماخصتتآ آلمان(  ۱۵۰)رتت  و پنجاه   يک  و جذب  یانکشتتاف  یپنوژه هامويت  ت  یبنامارا  

در زمان جنگ افغان ها     يبنابنا     دا.تت ستتهم  با آلمان استتانش  روابط   در ۱۹۳۵پنوژه ها در ستتال    نيبنق و ستتا

      نسب  ب  آلمان ها دا.ان یخار  یو هم رد  الق  

و   ،هم دا.تت  یاه اف ستتياستت  یاه اف اقاصتتاد  پهلوی در   افغانستتاان  در همآلمان هيچ جای .تتکی نيستت  ه  

و   ،  ظاهن.تاهطنف اران آلمان در داخت رژيم مانن  ستندار .تاه مدمود خان، ستندار مدم  داخد خان ، خود مدم

هت     طالئی  ختار  از ختانت انتتأييناتذار تني   .تتتتخصتتتتيت   بالخنه  بت المجيت  ختان زابلی، يکی از قت رتمنت  تني  و 

پاليستی های اقاصتادی رژيم خان انی ن ارت ، و حای بع  از استاعذا هم از صتاد ملی رستي ابع  ها ب  وزارت اق

  ، در تدکيم اي  روابط سياسی و اقاصادی نقش و سهم مهم دا.ان  ميکند
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 ها در روابط با آلمانفراز  و نشيب 

ه  با ث .تتک و .تتب  و  ۀ  م   فکاور های  هم بودی يفناز هانشتتيو و دارای  خان انی با آلمان  رژيم  روابط البا   

 : بارت بودن  از ه بود،مشکالت . 

ب  هيچ نو ی در ستت  قات  نمياوان  با وجوديک  رژيم خان انی مي انستت   ه  دول  آلمان    :های سه  اان  قتل  .1

پت ر ستتتتندار داخد ختان در آلمتان، يتک متامور ستتتتذتارتختانتۀ انگليس در     ستتتتندار مدمت   زيز ختان   مهم و پيهم  

هن ستت     املي ، چون ماأين .تت روابط  آن با آلمان  ب ون .تتک ،  نقشتتی دا.تتا  با.تت نادر .تتاه  مدم هابت  و  

ستتتتوابق  تدصتتتتيلی در    يک وج  مشتتتتانا ستتتتي  همال، مدم    يم خان منشتتتتی زاده  و  ب الخالق(  قات )

  دا.ان  م سسات تعليمی آلمان  

طنف .تک و تندي  رژيم  هميشت     اي  ستوابق دوستای و همکاری  :غازی امان الل  خانودوسهت   آلمان   سهااب    .2

 خان انی قنار دا.  

تتا  و تخت  هتابتت   اهلل ختان بت   امتان  ۀ  بناشتتتت  دوبتار  آلمتان خواهتان:  غهازی امهان الله  خهان  هدوبهار  اشه ان برکهام .3

بود، چون او مياوانستتت  اقوام ستتتنح  آزاد، پشتتتاون های ستتتاه  مناطق تد  حاهمي  انگليس ها و حای 

   مسلمانان هن  را ب  قيام  لي  انگليس ها تدنيک هن    

ميخواستت  بنای ضتتنب  ب  رقيو انگليستتی اش در هن وستتاان، اازی    هم النيدر دوران جنگ  مومی دوم  ه

اازی امان اهلل خان همانطوری ه   در دوران اااشتتاش   یولن را دوباره بنتخ  ستتلطن  بنشتتان   امان اهلل خا

ب  قيمت  ريخا  خون افغتانهتا نخواستتتت  تا  و تخت  خود را حذک هنت ، يکبتار ديگن قبول نکند ه  ب   ستتتتقوی  

،  دوبار حارتتت هن اتکای نينو های  بيگان  بديث يک .تتاه دستت  نشتتان ه، تا  و تخ  ازدستت  رفا  اش را  

الن نو.تت  ه  زاز پيشتتنهاد .تتما مطلع .تت م  بايستتای بنای آن بنادر انامی خاطن نشتتان يه  ۀ ب  جواب نام لذا

ستتتازم ه  ب  هيچ استتتم و رستتتم خواهان تا  و تخ  ستتتلطن  در افغانستتتاان نميبا.تتتم  خارتتتاا  ه  تا  و تخ  

  ا اده اندد  آنهم مشتنو  با.ت  بخواستاهای  افغانستاان ب  سريع  يک هشتور اين، ولو هم نداد و بنادر، بم

ستتتتيتاستتتتی آن هشتتتتور اين، م  هيسگتاه حتاضتتتتن نمی .تتتتوم از بنای انفا  تتا  و تخت  ستتتتلطنت  حي يت  ملت  

داستتتتتت انداا  تد از  اخ تتتت" ستتتتتتیا    الی   ت   )  افغانستتاان را پايمال هنم  امي  استت  ه  معذرت منا ب ذيني   

 . (٢٩٩ -٢٩٨محمد بایگان، صفحات 

بنلي  را ا.تتتتغتال و بت  استتتتنتاد مدنمتانتۀ   ۱۹٤۵ايت  آقتای بتايگتان، بعت  از انکت  قوای امنيکتائی در ستتتتال  بت  رو

وزارت خارجۀ دول  نازی دستتانستتی پي ا هندن ، از طنيق اموا  راديو، استتناد منبو  ب  ستتاين هشتتورها را  

م   لی .تتينزی رئيس فهنستت  وار ا الم دا.تتان  ه  در آن از افغانستتاان نيز نام بنده .تت ه بود  .تتاالی مد

 مومی هوتت ها ه  در آن زمان بديث سکنتن اول در سذارت افغانساان مقيم ايااليا ايذای خ م  مينمود،  

با.تني ن اي  خبن فورا  با وزارت خارجۀ افغانستاان در تماش .ت ه و آنها امن دادن  تا نقت استناد مذهور را از  

وزارت خارج  ارستتال دارد  ب  اذاۀ مدم   لی .تتينزی   مقامات امنيکا در بنلي  تقاضتتا و بصتتورت ستتنی ب 

   اي  اسناد در آر.يف وزارت خارجۀ افغانساان موجود بوده اس 
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 در انکشاف روابط با آلمان  نقش عبدالمجيد خان زابل 

رول .تتنه  يکی هم    واملی ه  در انکشتتاف مناستتبات اقاصتتادی افغانستتاان با آلمان نقش مهم دا.تت جمل   از  

فنزن    ب المجي  خان      دا.   خانم آلمانیبود ه  يک    آن  ب المجي  خان زابلی  ماشبث و فعال  ها.می و م ين  

بتا  ميالدی بتا پت رش بت  تتا.تتتتکنت  رفت  و    ۱۹۱۳در ستتتتال  بود هت   هنات  ماولت تتاجن معنوف  بت الدکيم تنه هی  

 تجارتی هسو هند همناهی هاروان اموال تجارتی اش در منبوطات .وروی تجارب 

با ستذين آنوق  افغانستاان، ستندار ها.تم خان بنادر  ميالدی در ستذارت افغانستاان در مستکو   ۱۹۲۰در ستال زابلی  

  امان اهلل  اازیميالدی هنگام سذن    ۱۹۲۸در سال جننال نادرخان، آ.نا و روابط نزديک و تنگاتنگ پي ا هند  او 

 .و در بنلي  رحت اقام  افگن  و ب  هار تجارت مصنوف .  ب  جنمنی رف  ۱۹۳۰در مسکو بود  در سال  خان

زمام امور را ب ستت   [مدم  نادر .تتاه.تتهي    زموقعيک  ا ليدضتتنت  زابلی در يادا.تت  هايش می نويستت  ه 

انف ، م  در آلمان ب  هار تجارت ا.تاغال دا.تام  در آن موقع تلگنافی از ايشتان ب ستام رستي  ه  از م  خواستا   

تلگنام دوم از   بع ا زودتن ب  هابت بيايم  م  ب   ل  مصتنوفي  های .تخصتی م فق ب  اي  هار نشت م  بود تا هن چ 

از م  د وت  اجت ستتذن ب  افغانستتاان .تت ه بود ه  باز هم م فق نشتت م تا ب     داجا ليدضتتنت بنايم رستتي  ه  م

 زيز خان [ ه  در آن موقع در  مدم   م تی بع  وی ب  بنادر خود ستتتذين رتتتاحو .تتتهي   بيک بگويملاي  د وت  

يد زابیل  )يادداشتتتتتتتتتا ماا عبدالم ماستتکو بود وظيذ  ستت ند تا ب  بنلي  آم ه و منا همناه خود ب  افغانستتاان ببند    

 (. ۷ص 

 پس وی می نويست  ه  سستذين رتاحو تصتوينی از وضتعي  خناب و نابستامان وط  را بنايم تنستيم هند و اذ  ه   

  هم  از يکستتتتنه   اقاصتتتتادیامور  .تتتتينازۀ   غانی پول باقی استتتت  اف  هزار هشتتتت  فقط دولایهابت در خزانۀ  فاحاز  

ارولی  بن بنياددر  لم اقاصاد وارد بوده و اقاصاد هشور را  تاچني  .نايط ب  .خصی نياز اس   در  و اسيخا 

 ".  ه  پيشتتتتنف  های جهان امنوز مستتتتالزم آنستتتت  و ا ليدضتتتتنت بنای اي  امن مهم .تتتتما را بنازي ه ان هبنتا ن

ستتتتکو، دوبتاره بت   م   زيز ختان، ستتتتذين افغتانستتتتاتان درمدمت بت  اي  تنتيتو  بت المجيت  زابلی همناه بتا ستتتتندار  

 .بناش افغانساان  

وی از  نام آن ب  بانک ملی افغان تب يت .ت   ه  بع ازابلی س.تنه  ستهامی ها.تمیس را بنا نهاد خان  ب المجي  

جمع هند و ها.تتتتم  پنج مليون افغانی  م ت هوتاهی مبلغ در هنات، قنت هار، هابت و ستتتتاين نقا  هشتتتتور در    تجتار

نيز   اي  پنوستتتتت  ستتتتهم انفتت ختتان رتتتتت را  م  ا اناف ميکنتت  هتت   زابلی    .بتتا پنداختت  دو مليون افغتتانی در 

زستنماي اران خصتورتی ه  اني ايجاد ريذورم در اقاصتاد هشتور وارد رتدن  .ت ن ، رت  در رت  ب  خواهش 

 (. ۸داشا ماا عبدالم يد زابیل ص )ياد خود اي  هار را نکندن  بلک  تا ح ودی فشار دول  نيز وجود دا.    

در تأستيس  و اين اذاری   نقش  م ه ،با استاذاده از ق رت ها.تم خانبع  از ها.تم خان، و  ب المجي  خان زابلی 

نادر.تتاه در آن از   ۀ ه  خود ها.تتم خان و ا ضتتای خانواددا.تت  ای  پن منذع  مالی، تجارتی و رتتنعای تشتتب ات 

يجاد  ، اتوستتتط ها.تتتم خان  یمد ودستتتاخا  تشتتتب ات انذناد  ه ف اي   پاليستتتی  بودن مهم  ستتتهم اران  ۀ جمل
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 ۀ  بت  بهتانت  اناقتال ستتتتنمتايت  بت  امنيکتا، و  اندصتتتتارات و امايتازات ختاا و تناهم ستتتتنمتايت ، یستتتتهتام  ی.تتتتنهت  هتا

   پولی بود  ۀ  پشاوان

راجع ب  حنا و آز و زران وزی های ها.تتتم خان رتتت را  م    افغان ان  و نويستتتن اان ماع ددانشتتتمن م رخي ،  

   القمنت ان تتاريم معتارتتتتن افغتانستتتتاتان مياواننت  دري  رابطت  بت  فصتتتتت  پنجم هاتاب  مطتالتو زيتادی نو.تتتتات  انت 

پيکار    ا،دانشتتتمن  پنهار افغان،  زاستتتاب اد ستتتندار مدم  ها.تتتم خان و پيام های آن در افغانستتتاان  تأليف  

تد   ناوي  تجارت اوستذن  توستط ها.تم خان، هين  توزی ها.تم خان در بنابن اهالی   ه     پامين، مناجع  هنن ،

هنات، طال دزدی ها.تم خان، تک  دزدی ها.تم خان از مغازه های هابت و ها.تم خان زر ان وخ  ولی زهات ن اد،  

ها.تتم   ب  استتاناد نو.تتا  های ستتي  مستتعود پوهنيار، داهان ستتي  ها.تتم رتتا  ،  ب الصتتبور اذوری، مدم 

پاليستتی های  از م ال های جالبی يادآوری ميکن  و بن زمانی،  ب الملک خان  ب النحيمزی  و ده ها هموط  ما 

 هافی رو.نی ان اخا  اس    ۀ اقاصادی دوران جنگ دوم جهانی هم ب  ان از

 )ادام  دارد( 
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