
www.goftaman.com 
 

1 
 

 داکتر عبدالرحمن زمانی 

  ترس و واهمه انگليس هانادرشاه و کشته شدن 

  (از البالی اسناد آرشيف انگلستان) 

 

محمد نادرشاه  خبر کشته شدناولين کسی بود که نظامى سفارت انگليس در کابل    ۀ)) آتشـ Major Farwellرويل  يف نړجگ 
] در محفل ١٩٣٣نومبر [ ٨بعد ازظهر   ٤٥و   ٢را به دولتش اطالع داده نوشـت که « اعليحضـرت نادرشـاه حوالى سـاعت 

مکتب امانى مقصــد فيرويل [قتل رســيد.    هچائى که توســط وزارت معارف تهيه شــده بود، توســط يک متعلم مکتب آلمانى   ب
ينى نادر خان   و قرارداـشت  آلمان ها    ۀادارکه تحت  بود ان امان هللا خان  ضـمنبعد از تخت نـش م و نـش کمپاين ازبين بردن اـس

قاتل پســر خدمتگار مرحوم غالم نبى  .  ]تبديل شــدبه نجات  که به اســتقالل تبديل شــده بود، اين مکتب هم   مثل مکتب امانيه
نبى  [خان چرخى ]  باشد، که يکسال  قبل به همين تاريخ    خان  بوده و بنظر ميرسد که اين جرم  براى انتقام  از اعدام غالم

   د.وصورت گرفته ب

تمام اعضاى خانوادۀ شاهى موجود در کابل، و متنفذين محلى بشمول حضرت  شوربازار  ،  فوراً بعد از قتل   شاه محمود خان
کرد.  گفته ميشـود که  تخت به خود شـاه محمود خان پيشـکش شـد، را جمع نموده  و محمد ظاهرشـاه را بحيث پادشـاه اعالم  

نومبر  ٩مراسم  تدفين  صبح   اما وى قبول نکرد... 
انـجام ـياـفت .  هيـئت دپلوـماتـيک و ـيک جمعـيت بزرگ  
حضـــور داشـــتند، اما غيابت محمد ظاهر خان و شـــاه 
محمود خان مشـــهود بود.   هللا  نواز خان در مراســـم  

�ادداشــــــــت شــــــــمارە شـــت ».  تدفين نقش بارز دا)٤٥  
  . ) ١٩٣٣نوم+*  ٩براى آخر هفتۀ  

ســـــفير انگليس در کـابـل بتـاريخ نهم مـاه نومبر  
ــ   ١٩٣٣ خــارج امور  وزير  بــه  تلگرامى    ۀطى 

انگلـستان، وزير دولت براى هند، و وزير خارجه  
ـــ  اـبالغى ـهنـــد،  اـمور  ـحـکومـــت   ۀـبراى  رســــــمى 

افغانسـتان در رابطه با کشـته شـدن محمد نادرشـاه 
اصــالح را    ۀمقال  ۀخالصــ  ۀکاپى از ترجم و يک
  .فرستاد

  دو رويداد غيرعادی قبل از کشته شدن نادرشاه

يک ماه قبل از کشــــته شــــدن محمد نادر خان دو 
اول   ــداد  روي بود:  داده  رخ  ــادى  ع غير  ــداد  روي

فقير»  و همـکارانش بود ـکه    \دســـــتگيرى «ليون
مشــترک دولت افغانســتان و هند  طى يک عمليات

بــ  تورخم  در  ــانوى  ــاد.  ه  بريت افت ــا  ه انگليس  دام 
ــينى محمد  ــن تخت نشــ رويداد دوم تجليل از جشــ

ـــ بودنادر شــــاه در کابل  نظامى ســــفارت  ۀ.  آتشـ
داد اخير  ا روـي ل در رابطـه ـب ان در کـاـب انگلســــــت

«جشـــن تجليل از ســـالگرد تخت گزارش داد که  
اکتوبر    ١٦يخ  نشـــــينى ـنادرشـــــاه در ـکاـبل ـبه ـتار

برگزار شــد. برخالف ســال گذشــته، اين مراســم به عوض محضــر عام در قصــر دلکشــا  برگزار شــد، و از رســم گذشــت 
گاريزون کابل نيز اثرى نبود. ـشاه، ـشيخ الـسفرا ـستارک [ـسفير روـسيه] از هيئت ديپلوماتيک و عبداالحد رئيس ـشوراى ملى 

ان سـفارت ها نان شـام را با شـاه در قصـر دلکشـا صـرف نمودند. بعد از سـخنرانى کردند. همان شـب مأمورين افغان و سـر
ــت ــيت هاى برجس ــخص ــده بود که در آن تمام خارجيان و ش ــيافتى ترتيب داده ش ــت ۀنان، ض ــور داش اما باز هم   ند،افغان حض

    ). ١٩٣٣ا6ت45ر  ٢٠ ٩  براى آخر هفتۀ٤٢(�ادداشت شمارە  ». برخالف سال گذشته، شاه در آن ضيافت حضور نداشت

ب <لوله از 9ا در آمدە است @A هB نادرشاە 
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ــ  ســفير نظامى را به وزير دولت براى امور خارجه در لندن ارســال نموده   ۀانگليس در کابل هم ضــمن مکتوبى راپور آتش
اعدام هاى اخير در کابل، و تدابير احتياطى بسـيار شـديدى که براى حفظ شـخص شـاه  ۀ«اين مراسـم به اثر خاطرنوشـت که  

د، خدشـ  از حمالت احتمالى مرده ميـش اه، ظاهر جان،   هتروريـست ها الزم ـش ر ـش د که پـس ده بود. در نان ـشب ديده ميـش دار ـش
کســى که غيبتش در ســال گذشــته  منجر به تبصــره هائى شــده بود، در پهلوى شــاه حضــور نداشــت، بلکه  بطرف راســت 

  (همانجا).  صدراعظم [هاشم خان] در سمت مخالف ميزاعليحضرت  نشسته بود ».

  ناکامی تالش ها و پافشاری سفير انگليس  برای تحفظ بيشتر نادر شاه

اـسناد آرـشيف هند بريتانوى نـشان ميدهد که انگليس ها قبل از کـشته ـشدن محمد نادر خان از پالن ـسؤ قصـد بر او اطالعاتى 
نادرخان تصـميم گرفته  بود را در دـست داـشتند. مطابق به اين اطالعات گروپ امان هللا خان مدتى قبل از کـشته ـشدن  محمد

او را از ـسر راه ـشان بردارند.  آنها همچنان پالن داـشتند همزمان  ظاهرـشاه پـسر نادر خان، محمد هاـشم خان ـصدراعظم، و 
اه محمود خان را بکـشند. آنها در نظر داـشتندفورا به تعقيب اين قتل ها غالم دـستگير خان را از زندان آزاد و  وزير حرب ـش

به اين گزارـشات، تعداد زيادى از حاميان امان هللا   قد. مطابنبازگـشت امان هللا خان را فراهم ـساز  ۀروـسيه زميناو از طريق 
ــاه نه، بلکه بحيث رئيس جمهور يک جمهوريت   ــال بحيث شــ خان حاال هم ميگويند که امان هللا خان بايد براى يک يا دو ســ

ــاســـى حکومت تصـــميم نهائى گرفته شـــود. اما ديگر امور را بدســـت گرفته  ۀقانونى ادار  انو بعد از آن راجع به قانون اسـ
ميخواهند او بحيث پادشاه مطلق زمام امور را بدست گيرد. درين راپور ها علت ناکامى اين پالن  از يکطرف عدم توانمندى  

شـاه محمود خان ذکر شـده اسـت .   ۀنکافى طراحان آن براى کشـتن بيش از يکنفر،  و از طرف ديگر اقدامات فورى و فعاال
  . )دف+V استخTارات نظاQ کO5ته Bه ستاد ارNش در د�L جد�د ١٩٣٣نوم+*  ٣٠مؤرخ  ٣٠١١مکتوب شمارە FG ا�م (

افغانستان هم  که از طرف انگليس ها تهيه وسفير انگليس در کابل آنرا    ١٩٣٣ارزيابى اوضاع سال  ۀدر راپور ساالن
افشارى سفير انگليس  براى تحفظ بيشتر محمد نادر خان ذکر شده است.  به اثر همين پافشارى  تصديق کرده است، از پ

شانزدهم اکتوبر، سالروزتجليل از تخت نشينى   ۀشد تعينسفير انگليس بر حکومت کابل بود که رسم گذشت عسکرى 
ب کابل توسط عبدالخالق ، يکى از  نادرشاه، لغو شد. اما با وجود آن سه هفته بعد شاه در محفل دادن جوايز به مکات

محمد   دارقاتلين سر[اين قاتل، برخالف سيد کمال و محمد عظيم  ۀشاگردان مکتب المانى،  کشته شد.  بنظر ميرسد که انگيز
.  شخصى بوده باشد ۀتقريبا کامال يک انگيز ]عزيزخان برادر بزرگ محمد نادرشاه و اعضاى سفارت بريتانيا در کابل

 ديگرى را پيدا ميکردند ۀاحتمال زياد موجود بود که اگر عبدالخالق پيشدستى نميکرد، گروپ انقالبى براى کشتن شاه وسيل
.  

ــم  از قول يک شــخص مطمئنى که در رابط  در ــفير انگليس در کابل، بدون ذکر اس قتل   ۀيک انکشــاف ديگر ، مکوناچى س
گمنام  را گرفته بود  که در آن   ۀنومبر يک نام  ٨اعليحضـرت  صـبح روز « محمد نادر خان  حقايق را ميداند، مينويسـد که

اه ـشخص ديگرى را مؤظف  اگردان نرود. وزير دربار پافـشارى ميکرد که ـش ده بود تا براى دادن جوايز به ـش اخطار داده ـش
نهاد را رد کرد و گفت  که نميتواند به   اه اين پيـش ازد تا درين محفل از اونمايندگى کند. ـش ان ـس بچه ها بى اعتمادى اش را نـش

ــتقيم به خيم ــوند، برود.  عبدالخالق د ۀدهد. اما او قبول کرد که مسـ ــاگردان مکتب  رکه در آن جوايز داده ميشـ قطار دوم شـ
آلمانى و مسـتقيما عقب جوانترين پسـر شـاه آغاسـى على احمد خان ايسـتاده بود، که درين  اواخر ازدواج نموده بود. هنگامى 

توقف نمود تا به اين پســر   ۀزديکش رســيد، يکى از همراهان شــاه موضــوع را به او گفت. نادر شــاه براى لحظکه شــاه ن
مکتوب (» .  اين پســــر را از عقب با لگد زده روى زمين انداخت  و فورا بر شــــاه آتش گشــــود  لخالقمبارکباد بگويد. عبدا

  . )س\موننوم+*  مکونا]B Fه جان  ٢٩، مؤرخ ١٥٣شمارە  ۀمحرمان

  انگليس ها ترس و واهمٔه 

يک پالن وســيعترى که   ۀمقامات انگليســى نميدانســتند که ترور محمد نادر شــاه يک عمل انفرادى انتقام جويانه اســت يا نتيج
يحيى را بدنبال داشته باشد. آنها  وضعيت سرحدات آزاد را آرام ارزيابى ميکردند، فکر  ۀـسؤقـصد به جان افراد ديگر خانواد

کاکا هاى ظاهر خان، نبودن  کدام   ۀچانس  مناسـبى داشـته باشـد. حمايت متحدان هردند که محمد ظاهر پسـر محمدنادرشـاميک 
مدعى رقيب، نزديکى  زمستان، و عودت قبايل کوچى (غلجى ها، خوستوال ها، ننگرهارى ها و غيره) به هند  فکتور هاى 

ــردار محمد عزيز خان   بودندکه به نفع ظاهر خان بود.  اما با در نظر گر ــدن س ــته ش ــردار محمد داؤد خان [فتن کش  ]  پدر س
برادر بزرگ نادرشـاه و سـفير افغانسـتان در برلين ، کشـته شـدن کارمندان سـفارت انگليس در کابل، و به تعقيب آن  دو ماه 

دن محمد نادر خان، انگليس ها  را به هراس انداخت. آنها آينده را به فعاليت   ته ـش هاى غازى امان هللا خان و گروپش بعدکـش
 ١٩، مؤرخ  ١٣١٣-١٢٧٦مکتوب محرمانۀ شـــــمارە  (مربوط دانســته و حتى تالش پيشــبينى آينده را هم خطرناک ميدانســتند .   

   ). ، ارزOاG* اوضاع افغاhستان توسط گورنر ا�الت cحدى شمال غرG*  ١٩٣٣نوم+* 
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از دفتر اســتخبارات بلوچســتان معلومات مهمى را به   (Major Meade)  ميدى نړبعد از کشــته شــدن محمدنادرخان، جگ 
مرکز فرماندهى ارتش هند بريتانوى فرـستاده و توجه ـشانرا به نفرت مردم از محمد نادر خان و خانواده اش جلب ميکند. او 

ـشخص با احـساس   در قـسمت داليل اين نفرت  از ـسياـست "تفرقه انداز و حکومت کن" اين خانواده نام برده و ميگويد که هر
ضرر اين پاليسى نفاق افگنانه را براى قومش  و شخص خودش درک نموده و از همين سبب به مخالفت حکومت ميپردازد. 

بى اعتمادى مردم به اين خانواده را عملى نکردن تعهدات  ۀ"ميدى" به اـستناد اطالعاتى که جمع آورى نموده اـست علت عمد
ــان ميداند. او مى  ــوگند هايشــ ــد تبليغات هواداران  امان هللا خان هم  در بى اعتمادى افغانها بر و ســ افزايد که بنظر ميرســ

حکومت موجوده نقش داـشته و او معتقد اـست که تعداد طرفداران امان هللا خان روبه ازدياد اـست، اما بنظر ميرـسد که  فعالً 
ـــ  بمقابل ارتشــــى که تا بحال وفادار اســــت، رهبرى نموده و رهبرى نيســــت که  اين جمعيت بزرگ را  تاندر داخل افغانسـ

حکومت موجوده را ســـرنگون ســـازد. اگر امان هللا خان خودش بتواند به افغانســـتان يا ســـرحداتش  بيايد، يک قيام عمومى 
د، بنظر  اين روز  بد را به تاخير بيانداز  ممکنتقريبا اجتناب ناپذيرى  برپا خواهد شـــد.  باوجودى که  رســـيدن زمســـتان 

  .شايد براى افغانستان يک زمان خيلى خطرناک و بحرانى باشد ١٩٣٤ميرسد که بهار يا تابستان 

ـــ   ٢٠مـيدى در ـيک ـجاى ديگر راپور خود ـبه گزارش  نړجگ  نـظامى ســــــفارت انگليس درـکاـبل، ـکه همين ـحاال  ۀنومبر آتشــ
به آن تبصــره کنم، خواهم گفت که نظر به   برايش رســيده اســت، اشــاره نموده مينويســد که اگر اجازه داشــته باشــم راجع

حکومت نادرخان راضــــى بوده باشــــند،  اگر امان هللا خان   ازمعلوماتى که من دارم، فرض کنيم که اکثريت افغانها تا حال  
نوم+*    ٢٣، مؤرخ    ٢٩٤(شــمارە آى . ا�ل.   ٪) افغانـستان از وى اـستقبال خواهد کرد .٧٥خودش برگردد، هفتادوپنج در ـصد (

١٩٣٣ .(     

  ثبات رژيم خاندانی يکی از عمده ترين چلنج های انگليس ها

ــتان هم  ــدن محمد نادر خان براى جلوگيرى از وخامت اوضــاع و ثبات رژيم  موجوده در افغانس ــته ش انگليس ها بعد از کش
ى را با رژيم خاندانى دست به اقدامات جدى يکطرفه زدند، و هم براى خنثى ساختن فعاليت هاى امانيست ها اقدامات مشترک

  روى دست گرفتند.

ســاله)  در موجوديت کاکاهاى قدرتمندش ســردار محمد    ١٩پس از کشــته شــدن نادر شــاه، گرچه پســرش محمد ظاهر شــاه (
هاـشم خان، ـسردار ـشاه محمود خان و ـسردار ـشاه ولى خان  به تخت نـشـست، اما ـسردار محمد هاـشم خان ـصدراعظم بود که 

.  ســردارمحمد هاشــم خان به کمک انگليس ها از ديکشــور گرد یاو عمال فرمانرو  ده،يرســ   ليخ  يیحيخاندان    اســتيبه ر
مشکالت داخلى و خارجى ايکه  حکومت جديدبه ميراث برده بود، آگاه ميشد.  اين مشکالت  در امور داخلى شامل  عناصر  

ان م و     نفوذ،چرخى، روـحانيون پر    ۀحمود طرزى و ـخانوادطرـفدار ـغازى اـمان هللا ـخان، جمعـيت "جواـنان افـغان"، ـحامـي
  .قبايلى متنفر از انگليس بود ۀجامع

خاندانى در دسـت گرفت شـامل ازبين بردن يا خنثى سـاختن   ۀکه  محمد هاشـم خان صـدراعظم براى  تحکيم  سـلط  اقداماتى 
ى)، کسـب حمايت يا بى طرفى غلجى ها، و مخالفين عمده، ايجاد کنترول مؤثر تر بر اقوام (خصـوصـاً اقوام مشـرقى و جنوب

واليات کـشور و در ـصورت لزوم نقل و حرکت  قواى نظامى    رانکـشاف مخابرات و مواـصالت بمنظور تماس با اوـضاع د
  . بود

ها و  انگليس ها غازى امان هللا خان و گروپش را که " امانيـست" خوانده ميـشد،  تحت نظارت ـشديد داـشتند. و ازدياد فعاليت
رسـاندند. هاشـم خان هم براى انتقام خون برادرش و هم براى زدايش   تالش هاى  شـانرا به آگاهى  سـردار محمد هاشـم خان

    .تهديد خاندان حاکم، دو گروه را برای از بين  بردن  غازى امان هللا خان و چهره هاى  سرشناس  حواريون او سازمان داد 

بمقـصد ـسفر    ١٩٣٣دـسمبر    ٢٠نـشان ميدهد که  هللا نواز خان  بتاريخ  تخبارات وزارت داخلۀ هند بريتانوى  يک ـسند دفتر اسـ 
ده اـست که «دليل اين ـسفر معلوم نيـست، اما قرار   به اروپا، ويزۀ ترانزيت هند را بدـست آورده اـست.  درين مکتوب ذکر ـش

، شــــمارە  ١٩٣٤جنورى    ٣مؤرخ    ۀمکتوب محرمان(».  راپور ها حرکت وى در کابل ســبب شــايعات شــورانگيزى شــده اســت
20/P.F./31    ارات وزارت داخلهTاستخ V+ا دف�  انx\ل\جنت بيوروى هوم ديtارتمنت).  

مأموريت محرمانۀ نادرـشاه را در اروپا به عهده داـشت، يک   ١٩٣٢ـسند ديگر حاکيـست که هللا نواز خان، کـسى که  در ـسال  
  ). ١٩٣٤مارچ  ٨مؤرخ  L/P&J (S)/229(اسناد آرش\ف هند بOyتانوى فعالً در برلين ميباشد.   بار ديگر به اروپا آمده و 

  حمايت دستگاه های  استخباراتی روسيه در جلوگيری از پالنهای ترور غازی امان هللا خان
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روسـيه که در رقابت اطالع يافتند، دولت از ماموريت جديد هللا نواز خان ملتانی   یاسـتخباراتى شـورو  یوقتى سـازمان ها 
تصــميم گرفت تا از غازى امان هللا خان حمايت نموده و براى حفظ جان وى  به ســرعت شــديد با انگليس ها قرار داشــت،  

   .دست گيرند یالزمه  را  رو  ريتداب

فارت ـشورو  ١٩٣٤ یماه جنور  در ارياز کم یـس ابق یخلق در امور خارج  یايـس اه ـس که  یديرا از تهد  رهنمود گرفت تا ـش
در روم  یشـورو ريسـف  ن،يپوتومک  یبه آگاه  یخلق در امور خارج  یايسـاريمتوجه اوسـت، آگاه سـازد. قره خان، معاون کم

ــاند که هللا نواز خان  ،   ــاه،  اوريرس ــازمانده فهيگرفتن وظ باخاص  محمدنادر ش ــتن امان هللا خان به اروپا گســ  یس  ليکش
،  ١٧٠،  �ارتن ١٦، دوســــ\ۀ مخصــــوص  ١٩٣٤، ســــال  ٠٧١آرشــــ\ف ســــ�اســــت خار]* فدراســــیون روســــ�ه، فوند  (. اسـت دهيگرد

  ، Bه حوالۀ ت\خان\ف). ٩صفحۀ 

ــم ــتريب نانياطم یخان برا هاش ــاختن حتم  ش ــمن خون  یدر نابود س افراد خاص به   ليگســ  یخود، فرمان داد تا در پهلو  یدش
  .حج برود ۀضيانجام فر یگرفته بود برا ميان هللا خان تصمرا به مکه بفرستند. چون ام  یگرياروپا، گروه د

ــ  یها همه اقدامات هاشــم خان را که ســرســختانه م یشــورو او انتقام  ونيبخاطر برادرش از امان هللا خان و حوار ديکوش
امان هللا خان   در ناکامى  شـکسـت  کوشـش هاى  ترور غازى ۀترصـد داشـتند، و اين تالش هاى مسـکو تا انداز ريز  رد،يبگ 

که ـسر به  یکار د،يـشان ـضبط گرد یدـستگير و ـسالح ها ايتاليا  سيپول  ینقش داـشت . مثالً  هللا نواز خان و افرادش  از ـسو
،  �ارتن ١٦، دوســـ\ۀ مخصـــوص  ١٩٣٤، ســـال ٠٧١(آرشـــ\ف ســـ�اســـت خار]* فدراســـیون روســـ�ه، فوند   . زد  یجهان يیرسـوا
صفحۀ ١٧٠ صفح٩،    ). ٢٦ۀ ، Bه حوالۀ ت\خان\ف.، 

  یاحمد عل     ١٩٣٤شـــاه مقتول نگرديده  و يکبار ديگر در ماه مى   ۀاين ناکامى  هللا نواز خان مانع انتقام جوئى  خانواد اما
را به   ]احمد على خان لودين، رئيس اردوکه بعداً بحيث وزير مختار افغانســــتان در برلين تعين شــــد[به گمان اغلب   خان  
سـپرده شـده به هللا نواز خان  را به سـر  ۀفيسـکرتر سـفارت افغانسـتان  به روم فرسـتادند، تا به هر قيمتى که شـده،  وظ  حيث

   .انجام اين  «اقدام»  به روم فرستاد یرا نيز برا  م،يمحافظ خاص خود، حک  ينباربرساند.  هاشم خان  ا

در روم   یـسفارت ـشورو قيآن را از طر افته،يدـست   نهيدر زم  »يیبه اطالعات «گرانبها یاـستخبارات ـشورو گريد باراما 
   .دست گرفت یرو نهيرا در زم یتيالزم  امن ريدرنگ تداب یبه دسترس غازى  امان هللا گذاشت که ب

در افغانـستان و قبايل پـشتون   کتاب ـسياـست قدرت هاى بزرگ  ۀداکتر يورى تيخانف، خاور ـشناس روـسى و نويـسند ۀگفت به
امان هللا خان در   تيامن  نيدر تام یشورو  یاطالعات یمشارکت سازمان ها زاني(نبرد افغانى استالين) اکنون ناممکن است م

ــاخت. مگر م ــن س ــاندن اطالعات  نيکه کامالً امکان دارد ا ميحدس  بزن  ميتوان یآن برهه را  روش ــازمان ها تنها به رس س
ــند. معلوم ميشـــود  که پولمحرم از کاب ــال   ايتاليمخصـــوص  ا  یها سيو ســـرو سيل به روم اکتفا نکرده باشـ   ١٩٣٤در سـ

  جه، يميگويد که در نت  نف.  تيخارنديدسـت بگ  یاز امان هللا خان رو  ینگهبان یرا برا يیهمه جانبه   یمسـاع دنديگرد  ريناگز
به حسـاب امان   دنيبرنامه رسـ   دنديگرد ريخود ناگز یتالش ها  یهودگيبردن به ب ینادرشـاه با پ یها یوابسـتگان و همخاندان

  .افتنديادامه  ١٩٣٨بر مسموم ساختن او در مکه تا سال   یمبن یهللا در اروپا را از سر خود بکشند. با آن که تالش ها

  منابع:

 ١٩٣٣نومبر  ٩  ۀبراى آخر هفت ٤٥، يادداشت شماره اسناد آرشيف انگلستان −

 .١٩٣٣اکتوبر  ٢٠ ٩  ۀبراى آخر هفت٤٢يادداشت شماره ، اسناد آرشيف انگلستان −

دفتر اسـتخبارات   ١٩٣٣نومبر    ٣٠مؤرخ   ٣٠١١دفتر هند بريتانوى، مکتوب شـماره پى ايم ، اسـناد آرشـيف انگلسـتان  −
 نظامى کويته به ستاد ارتش در ديلى جديد

 نومبر  مکوناچى به جان سيمون ٢٩مؤرخ  ،١٥٣شماره  ۀ، مکتوب محرماناسناد آرشيف انگلستان  −

، ارزيابى اوـضاع افغانـستان   ١٩٣٣نومبر    ١٩، مؤرخ  ١٣١٣-١٢٧٦ـشماره   ۀاـسناد آرـشيف انگلـستان، مکتوب محرمان −
 توسط گورنر ايالت سرحدى شمال غربى

وزارت  دفتر اسـتخبارات  P.F./31/20، شـماره ١٩٣٤جنورى   ٣مؤرخ   ۀمکتوب محرمان،  اسـناد آرشـيف انگلسـتان  −
 داخله  يا انتيليجنت بيوروى هوم ديپارتمنت

 ١٩٣٤مارچ  ٨مؤرخ  L/P&J (S)/229اسناد آرشيف انگلستان  −

،  ٩ ۀ، صـفح١٧٠،  کارتن ١٦مخصـوص  ۀ، دوـسي١٩٣٤، ـسال ٠٧١فوند  ه،يروسـ   ونيفدراسـ  یخارج  اـستيآرـشيف سـ  −
 تيخانيف. ۀبه حوال
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،  ٩ ۀ، ـصفح١٧٠،  کارتن ١٦مخـصوص  ۀ، دوـسي١٩٣٤، ـسال ٠٧١ فوند ه،يروسـ  ونيفدراسـ   یخارج  اـستيآرـشيف سـ   −
 .٢٦ ۀتيخانيف.، صفح ۀبه حوال

  (پايان) 

 

 


