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دوسیه های مخفی برتانیا در مورد شاه نمونه های از 

 امان هللا غازی و تبریکات سالگره ظاهرشاه

 

غازی امان هللا خان نه تنها این که قهرمانانه استقالل سیاسی افغانستان را از انگلیس با پشتیبانی همه جانبه ملت افغانستان حاصل 

ستاره درخشان مظهر آزادی خواهی برای ملت های دیگر در  کرد و اقدام در ترقی و پیشرفت افغانستان را شجاعانه آغازکرد،

سرتاسر آسیا و خصوصاً در هندوستان بود. دشمنی انگلیس با شاه امان هللا خان غازی و ترس از موجودیت و بقای وی و الهام 

استفاده از پول و دسیسه آفرینی وی در استقالل و ترقی و پیشرفت بدون نوکری استعمارگران در منطقه عمیق بود ، و انگلیس با 

و فریب و استفاده از دزدان و روحانیون مرتجع امان هللا خان را که نمیخواست خون برادران افغان برای شخص وی ریخته شود 

فراری ساخت و انگلیس پالن خود را با نقشه ها  و صحنه های درست شده عملی کرد و دست نشانده اعتباری و تربیه شده اش 

ر افغانستان پادشاه ساخت. در این مورد تاریخ قضاوت کرده است و بعد از این هم تاریخ واقعی و متکی بر اسناد نادرشاه را د

واقعی و منطق قضاوت ها خواهد کرد. از آنجائی که خوانندگان منطقی و محققان ملی اسناد را مطالعه کرده و درستی یا نادرستی 

مقایسه دیگر اسناد موثق و اعتباری نتیجه گیری ها میکنند، در ذیل ترجمه چند عنوان  اسناد را تحقیق کرده و بر اساس منطق و با

در دسترسی خوانندگان پورتال وزین  1946تا  1936دوسیه های )در آن زمان مخفی( وزارت خارجه هند برتانوی بین سال های 

فاده منطقی برای برداشت و تحقیق های شان در مورد افغان جرمن آنالین تقدیم میگردد.  خوانندگان محترم خود از این مواد است

اشخاص ووقایع افغانستان آن زمان را نمایند. دیده میشود که شاه امان هللا خان غازی و طرفدرارانش سال ها بعد از سلطنتش 

هندوستان بود و ظاهر قرارداشت و سرچشمه آرزو های آزادی خواهان در -مورد مراقبت و انگیزه ای ترس برتانیا و دولت نادر

البته اعلیحظرت ظاهرشاه و سالگره های دیروز و امروزبعد از مرگش منحیث یک سمبول اعتباری و آرامش خاطر  تجلیل و 

معلومات در مورد این لست دوسیه ها و اصل ویب سایت در ذیل تقدیم مدح قرار داشته است که مثال آن در اینجا وجود دارد. 

ست، این نویسنده کتاب ها و مقاالت دیگران را بنام خود عرضه نمیدارد و نقل این مقاله با نویسنده محفوظ است، هیچ دعوای ا

ناحق بر پورتال افغان جرمن آنالین در مورد نشر یا عدم نشر یا حفاظت آن ندارم و این نوشته کدام کمال هنری و علمی و ادبی و 

  فرزند افکار من نخواهد بود.
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نمره  موضوع راپور سال

 مسلسل
 98 پروپاگند به طرفداری از امان هللا خان در بدخشان. 1936

آیا معلمان پیشنهاد برای اتخاذ تدابیر تضعیف روحیه ضد انگلیسی شاگردان لیسه حبیبیه در کابل ،  1937

 فرستاده شود یا برای شاگردان لیسه حبیبیه سکالرشپ داده شود

386 

تهیه کردن یک صالون در قطار ریل برای سفر واالحظرت شاه ولی خان و جنرال اسدهللا خان در  1937

 جریان سفر از پشاور تا بمبئی. در بمبئی برای شان هوتل تهیه شده است.

91 

تقاضای -2افغانستان. جنگ بین عساکر دولتی و مردم سلیمان خیل غلزائی.  نا آرامی در کتواز-1 1937

شورشی غلزائی که به منطقه سرحد شمالغربی هندوستان فرار  72دولت افغانستان برای دستگیری 

.1818دستگیری و محبوس ساختن یک تعداد از شورشیان به اساس بند سه قانون -3کرده اند.   

345 

عرضه شود  برای سفر عبدالمجید خان رئیس بانک ملی افغانستان به هندوستان.تسهیالت گمرکی  1937  673 

 227 بر ضد دولت افغانستان پروپاگند تبلیغاتی در یکی از اخبار ها صورت گرفته است. 1937

شکایت جنرال قونسل افغانستان در مقابل نشر یک مقاله در اخبار ستیتسمن که توسط خانم آدری  1937

نوشته شده است.هریس   

176 

لست یاغیان مشهور بلوچی و منطقه شمالغربی هندوستان که در خاک افغانستان قرار دارند و امکان  1937

 دارد در داخل مناطق تحت کنترول برتانیا مشکالت بوجود بیاورند.

368 

هندوستان اخراج گردد، تقاضای جنرال قونسل افغانستان که یک تبعه ایرانی بنام مصطفی باید از  1937

 بخاطری که تبلیغات فتنه انگیز بر ضد دولت افغانستان میکند.

662 

درخواست دولت افغانستان از دولت برتانیا در مورد اقدام بر ضد محمد عزیز یک عضو حزب  1937

 طرفدار امان هللا خان که از بغداد به کراچی رسیده است.
681 

ه به کآوازه پروپاگند به طرفداری از امان هللا خان در وزیرستان توسط قاضی محمد علی خان  1938

 اساس راپور ها این پروپاگند ها توسط سید محمد صالح کیلیان به هندوستان فرستاده شده است.
969 

 1008 .1938اکتوبر  15تجلیل سالگره پادشاه افغانستان ظاهرشاه توسط دولت افغانستان در  1938

عروسی شهدخت عابده دختر پادشاه مخلوع افغانستان امان هللا با سردار احمد علی ولی پسر صدر  1938

 اعظم افغانستان
1069 

از خان شاه امان هللا خلع م منتشره بمبئی در مورد النشر یک قطعه شعر اردو در اخبار شان اس 1938

 پادشاهی افغانستان
1161 

 1653 طرفداری امان هللا در هندوستانپروپاگند به  1938

ارتباط وی با جنرال قونسل افغانستان . معلومات در مورد عکس های که امان هللا خان   نور احمد و 1939

برتانیا   قونسل جنرال در مورد پالیسی  را با زن های اروپائی نشان میدهد. اعتراض علیه پروپاگند

 در سرحدات

1822 

طرفداری از امان هللا خان و بر ضد یحیی خیل. فعالیت های یک شخص بنام فقیر هللا فعالیت ها به  1939

یک اجنت طرفدار امان هللا خان که در قریه شکارپور در نزدیکی قندهار زنده گی میکند. فعالیت 

 های ضد دولت افغانستان در زیری.

2034 

 2250 محمد علی خان در وزیرستان.آوازه فعالیت ها به طرفداری امان هللا خان توسط قاضی  1939

 2433 ن به استانبول برای ادای احترام در یادوبود مصطفی کمال اتاترکاسفر پادشاه سابقه شاه امان هللا خ 1939

یاد داشت های رودا سنگ ، نام های مستعار وی عثمان خان میباشد، میگویند که از طرفداران امان   2481 
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میشود که ایجنت ایتالیا است و منحیث قراردادی با مقامات عسکری  هللا خان پادشاه سابقه و هم گفته

 تپلور کار میکند

 2814 تحقیقات در مورد رحیم هللا خان یک ایجنت طرفدار امان هللا خان که در بهوپال میباشد. 1940

 2851 امان هللا در مجله ای شهباز الهور چاپ شده است  مقاله در مورد بازگشت شاه سابقه 1940

معلومات در مورد مسائل افغانستان. سفر مشورتی ملک یارو )محمودخیل ( برای دیدار از سردار  1940

محمد در کویته. گفته میشود که شفیع قونسل جنرال افغانستان در دل از طرفداران امان هللا خان 

مان هللا خان و است . راپور جمع آوری اعانه از بزرگان ناصری در افغانستان به طرفداری از ا

 فقیرایپی . معلوات توسط شنکرداس در کابل.

3161 

به دولت افغانستان اطالع داده شد که طائیب الدین مسئول پاسپورت افغانستان در پشاور به  1940

 طرفداری از امان هللا خان و نازی ها فعالیت میکند و از این موقعیتش استفاده میکند.
3201 

 3207 اعترا ض در اخبار میالپ و ریاست در مورد شاه سابقه امان هللا خاننشر مقاله قابل  1940

 3602 .1941اکتوبر  14در  نتجلیل سالگره پادشاه افغانستان ظاهرشاه توسط دولت افغانستا 1941

به نشریات انقالب ، پرتاب و الهور در مورد نشر مقاالت در مورد فعالیت های شاه سابقه امان هللا  1942

 روم ، اخطاریه صادر شد.در 
4136 

معلومات در مورد این که در مورد یک متهم فراری ضد برتانیا در افغانستان از دولت افغانستان  1946

 چه تقاضا کنیم.
5366 
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