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در دوره حبیب هللا کلکان   سیر تحقق قانون   

 شمیسهجری   ۱۳۰۷میالدی مصادف با جدی  ۱۹۲۸جنوری  

 

بچه کوت  ۱۸۹۰حبیب هللا درسال  م دریک فامیل غریب واقع منطقه کلکان ولسوایل میر
تولد شده، پدرش پیشه باغبانی داشت.چون موصوف درقطعه نظایم وظیفه آبرسانی را 

 داشت مشهوربه سقو)سقا( شد.      

حبیب هللا کلکانی مردی درحریق تاری    خ«،اثردکتورخلیل هللا وداد "با رش"  طبق کتاب» امیر
حبیب هللا شخص بیسواد بود رصف مدت سه سال درمسجد دروس مذهبی رافراء  

گرفت،از آوان طفلیت شوخ ،نی باک، شجاع وقاطع بود،حبی درمقابل استادان خود یم  
ی دوری   یف و باایمان بود، ازعیاشر ، دروغ ،خشونت وتوهیر ایستاد. انسان با اراده ،شر

ی   ۱۹۲۰رسالمیکرد. موصوف روحیه ضددولبی نداشت، د دورهء مکلفیت عسکری را سیر
ی  ۱۹۲۴نمود، و درسال  به دوره احتیاط عسکری جلب ومرصوف خدمت گردید.یط همیر

میخواست خود  . بقتل رسانید دان منطقه خود، چند نفرآنان رادوره، دراثربرخورد با دز 
ی امنیبی نماید،ویل به  اثر  وتفنگ دولبی که  توسط آن ازخود دفاع نمود،تسلیم مسئولیر

 منیبی ، فراری شدن راترجیع داد. ن اکارمندا  رویه سئو 

قت فعالیت داشتند درتماس  با اشخاصیکه علیه دولت و یط مدت فراری بودنش 
،محیط مهاجرت وتبلیغات دشمنان مردم ودولت روحیه ضد دولبی اش را بود 

گردانید.بخصوص روحانیون مذهب  هللا که  یبحب یکه درتبانی باانگلیس کارمیکردند،از بیشیی
ساده دل بود، سئواستفاده نمودند . موصوف  تحت تاثیر تبلیغات منفی آنان  یک مسلمان 

اقدام به تشکیل جوانان   )که دولت امانی کافرشده و... قرارگرفت وبوطن برگشته،
یکه  بود، نموده و تحت پوشش روحانیون( نفر  ۸۲)جنگجوکه درمرحله اول متشکل از

تق  علیه دولت بودند، ویه گردید. تاآنکه به همکاری آنان به پادشایه رسید وتحت نام   بیشیی
حینیکه  . حبیب هللا چون سواد کافی نداشتخادم دین ، زمام اموردولت رابدست گرفت

جان خان گفت که: )به این  بقدرت رسید  درروز اول اعالن پادشایه به وزیردربارش،شیر
ی  آماده کن،واضافهمردم میخواهم منصب بدهم بنام هرکدام فرمانها را  نمود که من نوشیی

 خودت آنها رابخوان وامضاء کن.(.  تا همه را بخوانم ومهر کنم ،را یاد ندارم 

 



 

ی درصفحه ی کتانی بنام واقعات وحوادث درافغانستان ازپاتک  (  ۱۸۶و ۱۸۵ )آقای ستانکیر
ی )بچه سقا وخادم دین رسول هللا ( عبارت اند از:   شایه تاکبیل شایه مینویسد   که فرامیر

.   ردم  سالم که ازطریقه مسنونه است وبه اشاره دیه تبدیل شده بود.مطابق سنت امرک ۱

ت ح  دستارکه طریقه وسنت  ۲   ، ادای نمازبرآن تکمیل میگردد  و  میباشد محمد )ص( رصی
ت محمد )ص( درحالیکه موقوف گردیده بود،حکم نمودم که دستاررواج گردد.  حرصی

ی اهل دستاردراصل میکرد نه دستار، س عمامه ب رواج  به افغانستان  ا بعد د رایج بود هنو دربیر
 .                           یافت

   لباس اسالیم که ترک شده بود دوباره فعال کردم ولباسیکه به کافران مشابه بود آنرا  ۳
 منع کردم. 

را  ۴  د کردم. منع  که     حکم بافی ماندن سیی  کرده بود، دوباره مسیی

ان بالغ بدون ویل، مکتب نسوان راموقوف کردم.  ۵     برآمدن زنان ودخیی

   تراشیدن ریش وبروت راموقوف کردم.  ۶ 

   مکاتب فرانسوی وجرمبی راموقوف کردم.  ۷ 

ندانسته،آنان را ونی ناموش ملت بود.آنرا روا  ان راکه به خارج فرستاده شده بود   دخیی  ۸  
 دو باره خواستم . ودوباره فرستادن آنان را موقوف کردم. 

   حساب،هندسه وانگریزی راکه رواج کرده بود،موقوف کردم .  ۹ 

   سال قمری که به شمیس مبدل گردیده بود،موقوف کردم.  ۱۰ 

   روزجمعه که به پنجشنبه آورده شده بود،موقوف کردم.  ۱۱

 نیه ازمنکرکه گرفته شده بود، دوباره رواج کردم.   جلو امربه معروف و  ۱۲ 

 برای مردم ضمن درتجلیل جشن آزادی کشور، حبیب هللا 
ی

با بسیارصداقت وساده گ
 استقالل نه ازمن است ونه از امان هللا بلکه از شما ولس استت:)گفبیانیه شفایه 

حبیب هللا شخص بیسواد بود به معارف، وجشن نماید..(  تعلیم وتربیه  چون امیر
مدیع  محاکم، عدلیه، قه الزم نداشت، وزارتهای معارف،اوالدوطن، قانون وقانونیت عال

اورگانی قضانی   تشکیالت نظام  وجود نداشت، گرچه درروزهای اخیر قدرت، العمومیت در 
ی کرد ودرکار   ، یک معاون ودومفبی بود( تعیر  راایجاد نمود که متشکل از چهارنفر)یک قاضی



 

 

 فرمانی صادرنمود که تمام نظامنامه های رژیم قبیل 
ْ

محاکم روحانیون را گماشت عالوتا
بررش  ملغی میباشد. درحکومت به روحانیون مقام ویژه ی درامورقضانی وعدیل داده شد ،

یعت ومذهب حنفی صورت میگرفت. ت  مام مسایل عدیل وقضانی طبق شر

 بود، به دموکراش ،عدالت،برادری ،برابری ، وبیسواد  چون حبیب الئد شخص عایم
 و اجتمایع عقیده ودلچسبر نداشت. 

ی
 آزادیهای سیاش، فرهنگ

ود:       اطرافیان امیر را اشخاص مختلف  تشکیل داده بود که میتوان به سه دسته تقسیم نم
، که )خودمختاران( یاد میشدند. بصورت عموم    دسته اول شامل دوستان سابقه امیر

بودند.وبعضی  ی . اما  بود  ازآنان دارای صفات عیاری اشخاص بیسواد، دارانی سوابق جریم نیر

ین تصوری ازسازماندیه واداره دولت نداشتند. بابقدرت رسید ن اقدام به غصب  کوچکیی
لکیت های شخض ،چوروچپاول ، قتل و کشتار ودها عمل خالف  مدارائیهای عامه و 

یعت نمودند.هرعضو این دسته ، جنایات م  تعد د را مرتکب گردیدند. درراسقانون وشر
ی ، به  یک  گروپ دسته اول، دوست وهمکارنزدیک حبیب هللا شخض بنام سیدحسیر

هوربالفساد،  حیث نایب السلطنه ووزیرحربیه ایفانی وظیفه میکرد. موصوف شخص مش
بداخالق،بد زبان، فحاش، خشن وزشت بود.بچه بازی وزنکه بازی پیشه اوبود، و زنان  

و باکره بافی ماندند .  ت غیانی یکتعداد زنان راعقد نمود خییل زیاد گرفت، حبی بصور 
خوب ازاوباشد.وهمان طورهم کرد )صفحه  ی کتاب  ۱۰۶موصوف یم خواست همه چیر

 مردی درحریق تاری    خ( : 

ی شده بود، قرار   در   راس گروپ دیگر دسته اول، ملک محسن کلکانی که وایل کابل تعیر
          تجارواغنیا  ثروتمند گردید.  داشت.وی با غصب جایداد های اقارب امان هللا خان،

چندان توجه نداشت، شخص بد زبان،عصبی مزاج وخشن بود بخصوص باتحصیل  به امیر 
ینه دیرینه داشت. همراه بابرادرخود سیدمحمد قلعه کرده گان واقارب امان هللا خان ک

 که قوماندان ارگ بود درداخل ارگ زندان ویژه داشت که با وسایل شکنجه 
ی

بیگ
 آنان  ،ت ویا به مزاج شان برابرنمیبودند مجهزساخته بود. افرادیکه علیه شان قرارمیگرف

ً
ا اکیر

دند.  ی مییی  را به اثر شکنجه ازبیر

مسلمان ساده دل بود،  چون حبیب هللا ،خاص مذهبی بودند ن واش  دسته دوم را روحانیو  
درجهت حفظ منافع خود   روحانیون به خصوص نورالمشایخ واطرافیانش بادادن فتواها،

ات مستقیم داشتند.واین دسته افکار،نظریات ومنافع خود را ازطری ق باالی حبیب هللا تاثیر
پیاده میکردند  ی امیر نقش عمده در پیاده نمودن سیاستهای دولت انگلیس، و  اصدارفرامیر

 بخشهای حقوفی وعدیل بخصوص دربخش محاکم  داشتند. 



 

 

را اشخاص تحصیل کرده ،مجرب،با نفوذ ومشهورکه دردولت     دسته سوم اطرافیان امیر
امانیه خدمت میکردند،ازنظراخالق،سلیقه،سوابق کارومناسبات بامردم با دسته اول ودوم  

 ش داشتند. فرق فاح 

بصورت خالصه دراین دوره چون دوستان،نزدیکان واقارب حبیب هللا که دسته اویل و 
باآنکه خود حبیب هللا شخص شجاع،حلیم،مسلمان ساده،با ناموس  محوری بودند. 

.اما نسبت عدم سواد وفهم کافی دراداره ودولت داری،خودش نیم   بود دیگر   وصفات

د   توانست امور  نان نمیتوانست جلوعملکردهاوجنایات دسته اول را  .وهمچکشورراپیش بیی
د که رفقای قبیل )دو  با دسته  ران فرارومهاجرتش( بودند بگیر ودسته اویل مانع نزدیگ امیر

میتوانست باهمکاری دسته سویم جلو نا بسامانیها را  سویم یم گردیدند ورنه امیر
د.  حکمفرما گردید.وآنقدرنی امنیبی در  همان بود که درکشورخال قانون ونی امنیبی بگیر

قابل قبول شده بود. وآن دوره کوتا  مدت به   هجامعه حکم فرما گردید.که برای مردم غیر
،متل عامیانه تبدیل  فقد دوره ) که میگویند  ظلم وستم راببینند، گردید.هرگاه نی امنیبی

 (سقوی باشد

 متذکر 
ً

  باناموس بود.  و مسلمان باتقوا  د شخص ساده، راست، حبیب الئ شدمطوریکه فوقا
دند.  بسمییی مانه ایل تسلییم  )زمانیکه خواهران امان هللا خان درارگ نزدش طوراسیر محیی

آنان به اقارب شان ، نگهداری نمود.( به اصطالح عیاربود. )شبازان امان هللا که 
گردیدند.آنان راتمجید  ت  نموده و آنان را دشمنان بدرمقابلش جنگیدن وسپس اسیر اغیر

 . نمک حالل خطاب نموده وآزادشان نمود(،نی آالیش وازخودگذربود و 

ی شد.اما     رفقا و  دوره نه ماهه پادشایه اوبصورت عموم درشورش،جنگ وبغاوت سیر
 اشخاص مشهوربالفساد وجنایت کاربودند  باسئواستفاده ازموقف و 

ً
ا همکارانش که اکیر

کاروامورروزمره جامعه به رکود مواجه  قدرت، مرصوف چوروچپاول وجنایت گردیدند. لذا  
گردید. تجارت،زراعت وپیشه وری درحالت سقوط قرارگرفت.شاهراه ها امنیت 
نداشت،اموال مردم غارت میگردید مردم بصورت عموم درحالت دفاع و مواظبت ازفامیل 
واموال خود بودند.ادارات فلج وخدمات عامه مانند معارف، حفظ الصحه، تجارت،امور 

وفابریکات درحالت رکود بود.دولت ازنظرفعالیت داخیل وخارجی درمرحله انهدام  صنایع
ی دولت ابتداء اقدام به مرصف و چپاول خزانه دولت )پول بیت المال(   قرارداشت. مسئولیر
 باقیات مالیات گذشته راعفونمودند.درحالیکه عایدعمده بودجه دولت را 

ْ
نمودند،وثانیا

ی  هکوتامالیات تشکیل میداد.یط مدت  خزانه دولت وجبهه خانه هاخایل گردید.مسئولیر
دولت اقدام به حصول مالیات عفوه شده کردند. تاراج دارائیهای مردم جهت مصارف 



، مستوفی وپولیس بود.ازمردم طبق آرزوی  وع شد.هرماموریا افسخود قاضی امور دولبی شر
  د. االی مردم تطبیق میکردنمالیه اخذ میکردند، جزا میدادند واحکام صادره خود را ب خود 

 تنها قوانیر  ومقررات الزم وضع نگردید.بلکه قوانیر  ونظامنامه هایکه در لذا درین دوره 
طبق  وایجاد نظم وقانون تصویب شده بود جهت منافع مردم آبادی، عمران کشور 

چون  هدایت روحانیون متعصب ودشمن مردم زحمتکش ملغ  اعالن گردید. 
نقاط کشور خود مختاران وافراد  دسته اول ودوم همه کاره دولت )تامیر  کننده   دراکیر

حقوق،مسئول کشف و تحقیق، حکم کننده تعیر  مجازات وتطبیق کننده آن بودند ( 
 شده بودند.اتباع کشور به فغان آمده ، ازبه قدرت رسیدن نادرشاه استقبال نمودند. 

 


