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 2023فبروری،  26                                                             داکتر عبدالرحمن زمانی

 

ن حزب شکايت رژيم خاندانی نادرشاه به مقامات انگليسی از موضع گيری فعاال

 کانگرس هند

 )از البالی اسناد آرشيف انگلستان(
 

کومت ايران و غازی ، حردم کابلنه تنها مسفارت انگليس در کابل،  مکاتيب و راپور هایبه اساس 

برای ) انگليس ها ميدانستند ۀنادرخان را دست نشاندخاندانی حکومت گوناگون به داليل  ،امان هللا خان

بلکه  ،مراجعه کنيد( «انگليس ها ۀملکرد نادر شاه بحيث يک دست نشاندع» ۀمقالمعلومات بيشتر به 

بر پاليسی ها و عملکرد حکومت خاندانی، حکومت آل يحيی را بحيث يک بنا مردم هند بريتانوی نيز

 ند.ستانگليس ميدانۀ حکومت دست نشاند

 «اسناد آرشيف انگلستان یاز البال»منتشره در سلسله مضامين ری که از اسناد متعدد قبلی همانطو

 شناسائی، تعقيب و سرکوبدر  رژيم خاندانی نادر شاه و انگليس هانيز به اثبات رسيده، هردو طرف 

خاب انترا  ديگری سنديک  جادرينمخالفين مشترک شان همکاری استخباراتی و نظامی داشته اند، 

 یگليسنادرشاه به مقامات ان یشکايت رژيم خاندانبه عالقمندان تاريخ معاصر کشور تقديم ميکنيم که و 

 . را نشان ميدهد فعاالن حزب کانگرس هند یاز موضع گير

 ميخوانيم که :  کابل از  ايتانيبرسفارت ميالدی  ۱۹۴۴سال یجوال ۱۵ مؤرخ   ۀمحرمان سنددرين  

 ايالت سرحدی شمال در هندانگرس کحزب فعاالن سياسی که  ستکرده ا تيافغانستان شکا دولت»

 دردمه که دولت افغانستانبه راه انداخته اند مضمون  نيبه ای را غاتيتبلغربی هند ]بريتانوی[ 

تمام  ديهند و افغانستان باساکن سرحد  ليو قبا[ مانند هم داشته یدرد]هر دو است  سيطرفدار انگلو

 نيافعاالنی که . سازند دولت افغانستان دشوار یکار را برااين  ۀزمينتالش خود را انجام دهند تا 

 دهند عبارتند از: یرا انجام م غاتيتبل
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 باجور. چهارمنگد اسرارخان و برادرش ساکن ممح (۱

 پشاور. یولسوال ،هچارسدډيرۍ عليای  ناظم ناسرفراز خ (2

 ر.غهشتن عبدالمالک (3

 مردان. هيناح نيحس اري ساکن شاه زرگر مهربان (4

 .شاورپ ی، ولسوالهچارسدسپينه وړۍ  یسقا ميرح فضل (5

 .ساکن است صنوبر که نزد ملک شاورپ (مهمند ليخل) یمرتض (6

 سوال . ۀعقل د عمر ممح (7

گفته ميشود شماره  که یدر حالبوده،  سازمان  نيارهبر  ( فوق۱اسرار ) دممح شده است کهادعا 

 دگاننيبه نما س نگراانتقال دستورالعمل ها و بودجه از مقامات ک یبرا حيث رابط به ( ۵( و )۴های )

 .«کنند یمفعاليت فوق در قلمرو مهمند و باجور امالن ع هيکنند. کل یعمل م

 

 )پايان(

 


