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 به کابل هجوم بردند، جنگ و نبردها( 1۹28در ماه نوامبر )کلکانی دسته های طرفدار حبیب هللا 

بزرگش . امان هللا خان تخت شاهی را به برادر ماه دسمبر در پایتخت ادامه داشتطی نوامبر و تمام 

)عنایت هللا خان شوهر دختر ارشد محمود طرزی، وزیر امور خارجۀ کشور  عنایت هللا خان واگذار

. شاه رفت قندهار بهموتر  سوار دربا عده ای از طرفداران خود  1۹2۹بود( و در آغاز جنوری 

)عنایت هللا خان( صرف سه روز بر تخت باقی ماند و سپس همراه با خانواده اش کشور را  جدید

از موقع استفاده نموده کابل را به تصرف خویش درآوردند.  حبیب هللا کلکانیطرفداران  ترک گفت. 

 توانست لشکری خرچ داد. اوه ب گشت به تختخاطر بره را ب یکوشش هایشاه امان هللا  ،در این میان

 .یدردگ لکاب رهسپار خوب مسلح نبود جمع آوری نموده و برای حصول مجدد تخت معدودی را که

. شاه مخلوع ندرا مغلوب ساخت غزنی مخالفین شاه در برابر لشکر وی قرار گرفته و آن مۀدر حو 

یتالیا ا افغانستان از آنجا عازم هندوستان گردید. پس از رسیدن به شهر بمبی رهسپار ایتالیا شد. پادشاه
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 2از2

قابل تذکر است که محمود طرزی،  بدون بروز عالقمندی خاصی از امان هللا خان پذیرایی نمود. 

قریب نزدیک و مشاور شاه امان هللا سعی کرد تا امان هللا را از برنامۀ حمله بر کابل منصرف بسازد، 

 (2۶ه بود. )برتانیۀ کبیر بازی نمود ،دانست که نقش اساسی را در برطرفی وی از تخت چون می

 ۀتخت را رها نکند و به وی وعدخواند تا  می اتحاد شوروی نیز به نوبۀ خود شاه امان هللا را فرا

نفری اردوی سرخ را که  800داد. مسکو در این زمینه عمالً داخل اقدام شد و لشکری  کمک می

قوای  توپخانه وداخل افغانستان ساخت. لشکر شوروی ها را  ندیونیفورم نظامیان افغانی به تن داشت

دیگر از قدرت دست کشیده  نیز کره کافی نبود و شاه امان هللا کرد. اما نیروی متذ هوایی همراهی می

کرد که  اوضاع بین المللی نیز به سود اتحاد شوروی نبود. مسکو درک می ،بود. افزون بر آن

د. ا به کشور برگردانبرین قوای خود ر تواند عواقب ناگوار و منفی به بار آورد، بنا تش مییمأموری

(2۷) 

در این میان خود را امیر اعالم نموده و کشور را بالفاصله در منجالبی از بی  هللا کلکانیحبیب 

نظمی و هرج و مرج مغروق ساخت. تمام ُکرسی های مهم حکومتی را امیر جدید بدون توجه به 

 .ظرفیت ها و توانمندی های مسلکی میان اقارب و رفقای نزدیک خود تقسیم کرد

هشت وزیر کابینۀ حبیب هللا چهار تن آن )به شمول شخص خودش( بیسواد بودند. مورد  ۀاز جمل

مذکور و همچنان دالیل عدیدۀ دیگر سبب گردیدند تا مقاومت در برابر حبیب هللا اوج بگیرد. هستۀ 

و پنج  مرکزی مخالفت ها و مقاومت را گروه مصاحبین تشکیل داد. در این گروه محمد نادر خان

برادر وی محمد عزیز خان، محمد هاشم خان، شاه ولی خان، شاه محمود خان و محمد علی خان قرار 

اقوام مختلف متدرجاً برای مبارزه با حبیب هللا متحد  تشکیلتحت رهبری و ادارۀ این ( 28داشتند. )

 ( 2۹گردیدند. مصاحبین محمد نادر خان را به حیث رهبر خود برگزیدند. ) می

  

 ...ادامه دارد

  

 تذکر:

 

نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با  رگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از اینه

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! اجرای "کلیک" بر

 


