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 ۰۲/۲۰/۰۲۰۰         داکتر عبدالرحمن زمانى

 :یه حکومت امانىتوطئه هاى انگلیس عل
 نظارت مشترک دستگاه هاى استخباراتى و دیپلوماتیک بر فعالیت ها و حرکات غازى امان هللا خان

 (٤٢)قسمت 

در میالدى  بیستم  قرن  ۀ سوم در سال های ده ى داشتند. موثرى  نقش   ثبات رژیم نادرستخباراتى  در سازمان های ا
 های شان بسیار دقیق مشخص نبود: فعالیت کار می کرد که حوزه   ستخباراتىافغانستان چهار سازمان اداخل 

دفتر محرم صدرات این که تنها از شخص وی فرمان می برد.  صدراعظم  هاشم خانمحمد  انۀسرویس محرم .1
ترین وظیفه آن نابود سازی سازمان امانیست ها در افغانستان و در عملیات نهایت مهم را پیش می برد. عمده 

شخصی هاشم استخبارات های سفارت ها در کابل نیز زیر ذره بین سازمان ا فعالیت بیرون از مرزهای آن بود. 
 خان بود.

ن و توسط روشنفکراسیاسی  ات فعالیت هاىعمدتا به اکتشاف که  وزارت  داخلهاستخبارات   ۀ شبکه گسترد .2
 می پرداخت. مخالفین رژیم 

از شاه محمود  این دفتر مستقیما   یاد میشد.« داخلی»به نام دفتر  که وزارت حربیه درنظامی ستخبارات سازمان ا .3
 کشور  سرحدى اطالعات را در نواحی اولتر از همهتی  ستخبارادفتر ااین  فرمان می برد.  ،وزیر حربیه ، خان

 اطالعاتی  ۀاستخباراتی و همچنان شعب ۀد. برای این کار در هر فرقه شعبهای همسایه جمع آوری می نمو
ترصد این سازمان های « کار زارهای»ی یکی از مهم ترین وهند بریتان« آزاد» سرحد  فعال بود.  سرحدى 

 اطالعاتی بود. 
زیر  یالت تشکوزارت خارجه نیز به گرد آوری اطالعات استخباراتی می پرداخت. استخبارات خارجی  در  .4

تر نمایندگی وزارت اکارهای سازمان ضد اطالعات  را دف  نسلگری ها فعالیت داشتند.وها و ق خانهپوشش سفارت
این نمایندگی ها نخستین کسانی بودند که آنانی را که از  مامورین انجام می دادند. سرحدى  خارجه در والیات 

 رت خود می گرفتند. خارج پا به سرزمین افغانستان می گذاشتند، زیر نظا
نادر شاه برای   ٢٣٩٤هنگفت و گزافی می پرداخت. به سال  بودجۀ تی ستخباراحکومت افغانستان برای این ادارات ا

افغانستان بار که برای خزانه نادار مصارف  این ( ٢) پیگردهای سیاسی پنج میلیون افغانی پرداخته بود. دادن  انجام
بس سنگین بود، با صرفه جویی ناشی از جلوگیری از شورش ها و توطئه های خنثی شده هواداران امان هللا خان 

 .(٤)جبران می گردید

بعد از کشته شدن محمد نادر شاه، ثبات رژیم موجودۀ افغانستان یکى از عمده ترین چلنج هاى بود که انگلیس ها با آن 
 میرسد که مهمترین اقدامات براى جلوگیرى از وخامت اوضاع  در سه راستا صورت میگرفت: مواجه بودند.  بنظر

در داخل افغانستان  جلوگیرى از قیام مردم، شناسائى مخالفین  و ازبین بردن هر نوع تهدید به رژیم  در مراحل  .1
 اولى آن.

 یل سرحدى با رژیم کابل.در سرحدات افغانستان جلوگیرى از هر نوع  فعالیت افراد، و مخالفت قبا .2
 جلوگیرى از رسیدن غازى امان هللا خان  و حواریون وى  به افغانستان و یا مناطق سرحدى. .3

راجع به حمایت انگلیس ها از  ثبات رژیم  خاندان  محمد نادر شاه در اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى  میخوانیم 

ى ما بسيار با ارزش و در طوالنى مدت ثبات رژيم دوستانۀ موجودبرا» که

مفيد است. از نقطه نظر منافع سرحدات خود ما، نگرانى اساسى ما تا 

حد ممکن تقويت کردن آن و جلوگيرى از هر نوع عمليست که گرايش ضعيف 

 .(٩)«کردن آنرا داشته باشد
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ه ماه اول  نشان میداد برویت اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى، ارزیابى متواتر اوضاع  بعد از اقدامات جدى دوس
که هم سفیر انگلیس در کابل و هم نمایندۀ بریتانیا براى حکومت ایالت سرحدى شمال غربى  دورنماى ثبات رژیم  
خاندانى را روشنتر از آنچه چند ماه قبل پیش بینى کرده بودند، میدیدند. نشانه هاى تاثیرات روحى سیاست  اختناق، 

رها  در داخل افغانستان  تا اندازۀ مشاهده میشد. اوضاع قبایل هم تا اندازۀ  بهتر سانسور، وحشت، سرکوب  و کشتا
شده بود. اما "مکوناچى" در کابل و "رالف گریفیت" در هند بریتانوى  هردو معتقد بودند که قتل فرد دیگرى از خانوادۀ 

 خان انجامیده میتوانست.  ازینجاست که نادرخان  خطر عمده و مصیبت بار براى رژیم  بوده به استقرار مجدد امان هللا
ازیکطرف تعقیب و ازبین بردن غازى امان هللا خان و پیروانش در خارج از افغانستان  و از طرف دیگر تغیر پالیسى 

 . (٢)برخورد با قبایل سرحد آزاد و پالن عملیات علیه آنها اهمیت بیشتر پیدا میکرد

وضاع داخل افغانستان ، از یکطرف خدشه پذیرى رژیم  و ازطرف دیگر براى انگلیس هابا در نظرداشت تحلیل ا
آماده گى ها اطالعاتى را که از نقل و حرکت غازى امان هللا خان و همدستان نزدیک شان بدست مى آوردند، و از 

 براى بازگشت قریب الوقوع شاه سابق خبر میداد، خیلى نگران کننده بود.

ناد مربوط به تعقیب و پیگرد امانیست ها، دو دوسیۀ اسناد محرمانۀ استخبارات از جملۀ سه دوسیۀ  اختصاصى اس
( افغانستان : راپور هاى سرویس استخباراتى مخفى در مورد ٢انگلیس در آرشیف  هند بریتانوى ) تحت عناوین  ) 

شاه سابق امان هللا، شامل  ( افغانستان :  فعالیت هاى٤فعالیت هاى شاه سابق امان هللا، خانواده و حامیان شان، و  )
سرویس استخباراتى مخفى، و اقتباس یادداشت هاى آتشۀ نظامى کابل(، گواهى میدهند که انگلیس ها در آن  راپور هاى 

 :(٥)مقطع زمانى به نتیجۀ آتى رسیده و آنرا در اختیار  رژیم کابل  قرار داده باشند

  موجودۀ افغانستان میباشد. درین هیچ شکى نیست که وى هم در  امان هللا خان حاال هم رهبر شناخته شدۀ ضد رژیم
داخل و هم در خارج از افغانستان داراى پیروان زیاد و با نفوذ میباشد. حتى کارمندان سفارت هاى زیاد افغانستان، 

 ند.خصوصا در اروپا از وى طرفدارى نموده و اطالعاتى را که از کابل میگیرند، به غالم صدیق خان پاس میده

 یکپارچه شوند و شبکه های پر شاخ و برگ و پایگاه هایی را در برلین،  ه اندتنگدستی، توانست ا وجودامانیست ها ب
بمبی کویته و پشاور  و همچنان شهر هاى مختلف هند بشمول کربال،نجف،  استانبول، بغداد، مکه، تهران، مشهد،

 .راه بیندازندب

 ، امیدوارى بازگشت وى به افغانستان بیشتر شده است.  بین هواداران شاه سابق در در خارج 

 .در داخل افغانستان تعداد آنهائىکه طرفدار برگشت امان هللا خان به افغانستان اند، مرتب رو به ازدیاد است 

 (٦)ظاهر شاه و افراد خانواده اش از رفتن به بیرون از ارگ ترس دارند . 

  به راپور هاى واصله از حامیان مخفى امان هللا خان در ارگ کابل، شاه جوان از مسئولیتى که  بر دوشش مطابق
گذاشته شده است، دست پاچه شده است . مادرش بصورت دوامدار استدعا میکند که از پادشاهى کناره گیرى کند، 

 ا خفک خواهند کرد.او هم احتماال  این کار را خواهد کرد، اما میترسد که کاکاهایش او ر

  بیش از ششصد نفر از حامیان جنبش امان هللا خان در تاشکند تحت رهبرى رحیم جان آمادگى دارند. رحیم جان
 همان محمد رحیم خان ] شیون کابلى [ پسر سردار محمد عمر خان )کاکاى غازى امان هللا خان(  میباشد.

 سم خان سفیر افغانستان در روم با غالم صدیق خان مشکوک دالیلى وجود دارند که باید بر مالقات خفیۀ محمد قا
 شد. اخیرالذکر شخص دست راست امان هللا خان بوده و نیروى محرکۀ تمام اقدامات وى تلقى میشود.

  روسیۀ امان بنظر میرسد که حکومت روسیه تا حال به تقاضاى فراهم کردن زمینۀ همکارى عملى )رفتن از راه
هللا خان( جوابى نداده است . فکر میشود که حکومت روسیه یا در مشکالت خودش بسیار غرق بوده و یا هم میلى 

 به درگیرى با قدرت هاى دیگر را ندارد.

  امانیست ها با افغانستان تماس هاى منظم  داشته، و رسیدن امان هللا خان و  یا یکى از اعضاى عمدۀ گروپش به
 حد آزادبه معنى ختم سلطۀ خاندان نادر خان خواهد بود.مناطق سر

درین راپور ها عالوه شده بود که هللا نواز خان بعد از شکست ماموریتش تا حال در برلین بوده و میالنى به بازگشت 
سبب به کابل ندارد.  هللا نواز خان بحیث خارجى و هندوستانى بصورت عمومى منفور بوده و ارتقاى او به پست وزیر

تصادفى نبود. چون قسمت  بروز  احساسات علنى علیه او شده است.  اینکه او هیچوقتى درین پست کار نکرد، احتماال  
زیاد وقتش را مصروف مذاکرات و کاهش مخالفت هاى اقوام والیات جنوبى  وآشتى دوبارۀ اقوام  قبایل آزاد بود، و در 
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میزش به اروپا ترک گفت. طبق معمول دلیل رسمى این سفر  تداوى   ماه دسمبر هم کابل را بقصد ماموریت اسرار  آ
خوانده شد، اما هیچ کسى آنرا باور نکرد. بهانۀ خریدن اسلحه براى حکومت هم آورده شد، اماعلت اصلى ماموریت او 

روف بدعت تالش براى تحویل دهى سیدکمال قاتل  سردار محمد عزیز خان به افغانستان، تبدیل کردن عقاید بقول مع
 ، و ترور غازى امان هللا خان گزارش داده شده است .       (٧)سیاسى شاه ولى خان

هللا نواز خان که توسط غالم صدیق خان بزرگترین دشمن افغانستان پنداشته میشد، بدون شک میدانست که اگر به کابل 
که اوضاع در کابل متزلزل بود، کوشیدتمام برگردد زندگى اش با خطر مواجه خواهد شد. هللا نواز خان با دانستن این

پولى را که در اختیار داشت به اروپا انتقال دهد. غالم صدیق خان میگفت که درین رابطه ثبوت هاى بشکل عکس هاى 
از یک نامۀ دوست صمیمى هللا نواز خان را بدست آورده است. این نامه از یک جنرال در اردوى افغانستان بنام شاه 

 درین نامه شاه جى اظهار عقیده نموده بود که حکومت کابل دیرى دوام نخواهد کرد. بود.( ٨)جى

دستگاه هاى استخباراتى و دیپلوماتیک انگلیس براى جلوگیرى از بازگشت به وطن غازى امان هللا خان  و همکاران 
ردند و از رفتار و نقل و حرکت کلیدى شان ، و هم  ایجاد بدگمانى  و اختالف و نفاق در بین آنها ایشانرا تعقیب میک

 شان معلومات الزمه را بدست مى آوردند و آنرا به اختیار  رژیم تحت الحمایۀ شان در کابل نیز قرار میدادند.

اطالعاتى که  در اسناد آرشیف موزیم لندن موجود اند در رابطه با غازى امان هللا خان و همکاران و خوشبینان شان 
ا نشان میدهند. مثال چه کسى، چه وقت، چرا، براى چه مدتى، به همراهى کى، و بکجا معلومات مفصل و منظم ر

مسافرت نموده و حتى در بعضى موارد مشخصات وسیلۀ نقلیه و غیره را در بر میگیرد. عالوه برین، آنها در کدام 
عیت مالى شان چگونه بود و آدرس  و با کى اقامت داشتند، چه کسانى با آنها در تماس بود  و یا مالقات میکرد، وض

 منابع عایدات شان از کجا  بود، چه کسى با ایشان پیوند فامیلى و یا اختالف داشت، درین اسناد درج شده است .

 ارتباطات غازى امان هللا خان با انقالبیون هندى )غدر پارتى(

 خان کم از کم دو مالقات سرى با امان هللا ٢٣٩٥راپور هاى استخبارات انگلیس نشان میدهند که در وسط جنورى سال 
 که تازه از مسکو وارد روم شده بود، داشته است .  (Gurmuk Singh)گرموک سنگهـ،   

بود که توسط استعمار انگلیس به حبس ابد   (Ghadr Party)گرموک سنگهـ یکى از رهبران مشهور جنبش غدر 
ندامان )یکى از جزایر کوچک بحر هند در بین خلیج بنگال و محکوم شده  و به زندان کاال پانى )آب سیاه( در جزیرۀ آ

هنگامى که از مدراس به اتراپردیش انتقال داده میشد، خود را  از  ٢٣٤٤برما ( فرستاده شد. اما توانست  که درسال 
اگست سال قطار انداخته و فرار کند گرموک سنگهـ براى چند سالى با انقالبیون هند در روسیه کار میکرد.  و درماه 

هنگامى که میخواست مخفیانه به هند برود در افغانستان دستگیر و بعد از سپرى نمودن تقریبا یک سال در  ٢٣٩٩
 زندان کابل از خاک افغانستان اخراج و به روسیه فرستاده شده بود.

رخى.  از همین گرموک سنگهـ به غازى امان هللا خان گفت که حامل پیامیست  مهم براى  او و غالم صدیق خان چ
سبب ترتیبات آمدن غالم صدیق خان چرخى از برلین گرفته شد. انگلیس ها راجع به جزئیات محتواى پیام گرموک 
سنگهـ بصورت دقیق نمى فهمیدند، اما آنچه بصورت مختصر از صحبت هاى ابتدائى او با امان هللا خان  دانستند این 

رتبه توده هاى اکثریت مردم افغانستان خواهان برگشت وى )امان هللا خان( به استثناى چند مامور بسیار عالی» بود که 
میباشند. روشنفکران جوان و اکثریت مطلق اردو، به استثناى  امرین واقعى شان، امیدواربودند که این کار در آیندۀ 

مان هللا خان و غالم نزدیک صورت خواهد گرفت . راپور هاى استخبارات انگلیس عالوه میکند که در مالقات بعدى ا
صدیق خان چرخى با گرموک سنگهـ راجع به کشتن محمد هاشم خان صدراعظم و شاه محمود خان، آماده گى گرموک 
سنگهـ برفتن بین قبایل  وپالن برگشت امان هللا خان صحبت هاى صورت گرفت، اما مورد تائید امان هللا خان و غالم 

 ه آنها بر گرموک سنگهـ مشکوک بودند.صدیق خان قرار نگرفت .  بنظر میرسد ک

انگلیس ها به این نتیجه رسیدند که ظاهرا این مالقات ها به کدام نتیجۀ نرسید، یا شاید هم  بصورت قصدى  به بیرون 
اینطور وانمود کردند. اینکه شاه سابق مدت کمى بعد از مالقات با گرموک سنگهـ تصمیم میگیرد باز در مراسم حج  
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و به مکۀ معظمه  برود، را نباید کم ارزش دانست . یک چنین رفتن عاجل به حج تنها نتیجۀ  گرفتن  اشتراک ورزد
 .       (٣)معلومات مهم در مالقات خصوصى بوده میتواند

 انگلیس ها این اطالعات را چگونه بدست مى آوردند؟

و حامیان شانرا از هم ازمنابع رسمى و هم  انگلیس ها معلومات راجع به فعالیت ها و نقل و حرکت غازى امان هللا خان
 از منابع غیر رسمى بدست مى آوردند.  بعضى ازین  منابع عبارت بودند از: 

 فشار رسمى و تقاضاى  شخصى  از مامورین عالیرتبۀ حکومت هاى کشور هاى میزبان 

 راجستر رسمى کشور هاى میزبان مثل ترکیه که قبال به آن اشاره شد 

 تان، همصنفان و مالقاتیان :کسانى که با اطرافیان و حواریون غازى امان هللا خان تماس میگرفتند: استفاده از دوس
طور مثال یکى از تاجرانى که در دورۀ امانى در افغانستان مشغول تجارت بود و با عبدالعزیز خان چرخى رفت 

هللا خان که  براى دیدنش به خانۀ و آمد داشت، یا یکى از رفقاى عبدالفتاح خان طرزى سکرتر خاص غازى امان 
 غازى امان هللا خان میرفت

 سانسور مکاتبات و نشرات 

 استفاده از جواسیس و مخبران افغانى و خارجى 
 )ادامه دارد(

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 یادداشت ها و مأخذ

، ٥، دوسیۀ  ٢٦، دوسیۀ مخصوص ٢٣٩٤ف سیاست خارجی سیه، آرشیف شخصى استارک، سال آرشی .1
 )به حوالۀ تیخانف(. ٨٩صفحۀ 

 .٢٦٧(، ص ٤٢٢٢ترجمۀ عزیز آرانفر ) تیخانف، داکتر یورى  .2
وزیر دولت براى هند  در  ٢٣٩٢اپریل  ٩٢مؤرخ  ٢٢٤٢اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى، تلگرام شماره  .3

 لندن.
به وزیر دولت  ٢٣٩٢مارچ  ٤٨مؤرخ  ٧٩٢/٩٩اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى، مکتوب عاجل شماره  .4

 براى هند  در لندن.
 .  L/P&J/12/122و   L/P&J/12/121  اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى ،  .5
محمد هاشم خان صدراعظم تفرج »این راپور انگلیس ها به گفتۀ شادروان غبار صحه میگذارد که گفته بود   .6

بسوارى اسپ را ترک نمود، دیوار هاى محوطۀ بزرگ صدارت را باسیم برهنۀ برق بشکل سنگرى در 
آورد. در هر دو دروازۀ شرقى و غربى صدارت، بعالوۀ سپاهیان مسلح پیاده، قطعات سواره نظام مى ایستاد 

هى از آن دروازه به تفرج میرفت. درحالى که قطعۀ و او توسط موتر و محافظ مسلح گاهى ازین دروازه و گا
سواره نظام او را تعقیب میکرد. هیچ فردى اجازۀ توقف و استادن درین دروازه ها و جادۀ عمومى آن نداشت. 
محمد هاشم خان صدراعظم وقتىکه باغ تاریخى شهرآرا را تصاحب کرد، قسمت جدیدالتعمیر آنرا با دیوار 

سنگ و صخره بشکل استحکام نظامى در آورد. شاه محمود خان هم مثل برادرش هاى عریض و مرتفعى از 
با ترس و لرزدر سایۀ سر نیزۀ عسکر میزیست و خانۀ شخصى او و سایر واالحضرات توسط دسته هاى 
عسکر مسلح حفاضت میشد دیگر اینان جز محبوسین حکمران، چیز نبودند و تمام اوامر راجع به امور داخلى 

 . ٢٧٥ – ٢٧٢(، صفحات ٢٣٣٣)غبار، میر غالم محمد )« میشدده صادر از پشت پر
 ٢٣٢٣سردار شاه ولى خان  در عهد امیر حبیب هللا خان رکاب باشى امیر بود. بعد از قتل امیر در فبرورى  .7

دستگیر و به کابل فرستاده شد، اما برائت حاصل نموده و رها گردید. به پاس شرکتش در جنگ سوم  افغان و 
با خواهر غازى امان  ٢٣٤٢به رتبۀ جنرالى ارتقا کرد. در ماه مى  لیس  و خدماتش در سرحد توچى )؟(انگ

بحیث قوماندان فرقۀ اول کابل تعین شد. با غازى امان هللا خان  ٢٣٤٢هللا خان ازدواج کرد. در ماه اپریل 
بحیث یاور حضورى  ٢٣٤٢مناسبات صمیمى داشته و یکى از دوستان صمیمى وى بشمار میرفت. در دسمبر 



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دوبار براى برگشتاندن سردار محمد عمر خان به هند بریتانوى سفر  ٢٣٤٥انتخاب شد. در ماه مى و نومبر 
به همراهى متعلمین افغانى که براى  سپرى نمودن رخصتى آمده بودند، کابل را   ٢٣٤٦کرد. در ماه سپتمبر 

به همراهى  ٢٣٤٣ر خان پیوست.  در ماه فبرورى بقصد پاریس ترک گفت و به برادرش سردار محمد ناد
برادرانش محمد نادر خان و محمد هاشم خان با ویزۀ دیپلوماتیک به هند بریتانوى آمده و در ماه مارچ به 

 ٢٣٤٣کابل را فتح نمود. در ماه نومبر  ٢٣٩٢همراهى محمد نادر خان به خوست رفت.  در ماه اکتوبر 
به پاریس تبدیل شد  ٢٣٩٢به آنجا رسید. در ماه جون  ٢٣٩٢و در ماه جنورى بحیث سفیر در لندن تعین شده 

غالم نبى خان چرخى را با دادن اطمینان و سوگند به کابل آورد. بعد از شهادت غالم  ٢٣٩٤و در ماه سپتمبر 
 به ماموریتش به پاریس برگشت . انگلیس ها او را یک آدم با هوش ٢٣٩٩نبى خان چرخى در ماه فبرورى 

دانسته و میگویند که هاشم خان صدراعظم با او حسادت داشته و میکوشد او را به برگشت به کابل وادار 
سازد، اما او میالنى ندارد، قسما بخاطرى که نمیخواهد زیر دست هاشم خان کار کند، و قسما بخاطرى که 

هنگام رفتن وزیر دفاع به  ٢٣٩٥خانمش نمیخواهد به کابل برگردد.   سردار شاه ولى خان در ماه فبرورى 
اروپا، بحیث سرپرست وزارت دفاع به کابل برگشت، اما خانمش او را همراهى ننمود و در اروپا ماند. او 
بار دیگر در دوران سفر محمد هاشم خان بحیث سرپرست صدارت تعین شد. اسناد محرمانۀ آرشیف لندن 

فیر انگلیس گفت که مقامات دولتى افغان میکوشند تا به س ٢٣٩٧نشان میدهد که سردار شاه ولى خان در سال 
قبایل را از پیوستن به فقیر ایپى، یکى از سرسخت ترین مبارزین ضد انگلیس وزیرستان، باز دارند.  شاه 

به رتبۀ مارشالى ارتقا یافته و از افریدى ها خواست که با انگلیس ها صلح کنند. او  ٢٣٩٧ولى خان در سال 
بعد از دیدار  ٢٣٩٣نمایندگى از افغانستان در مراسم تدفین اتاترک شرکت کرد و در سال به  ٢٣٩٨در سال 

از افغانستان به سفارت افغانستان در پاریس برگشت. )اسناد محرمانۀ آرشیف هند بریتانوى، 
L/P&S/20/B220 .) 

ن  حبیب هللا کلکانى یکجا با سید عبدهللا شاه جى  )قربانعلى گادیران  پنجابى( در هندوستان تولد شده، در دورا .8
هللا نواز خان و شاه محمود خان  از کابل بدیدار محمدنادر شاه رفت . محمد نادرشاه را در جنگ بر ضد 
حبیب هللا کلکانى همراهى نموده  دوباره وارد کابل شد و به همین سبب رتبۀ اعزازى جنرالى  برایش داده 

 ،لحه سازى(  تعین شده بود. یکى از پسرانش بنام سید احمد حسنشد. او بحیث رئیس ماشینخانه )کارخانۀ اس
 "همدانى" تخلص میکند. 

 .L/P&J/12/122متفرقه،  ٨٢٢اسناد محرمانۀ استخبارات انگلیس، آرشیف هند بریتانوى،  سند شماره  .9
 

 

 


