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 بخش سوم

نیقانون وقانونیت رد دوره حبیب اهلل کلکا  
هجری قمری ۱۳۰۷میالدی مصادف با جدی  ۱۹۲۸جنوری   

  

ه م دریک فامیل غریب واقع منطقه کلکان ولسوالی میربچ 1890حبیب هللا درسال 

فه کوت تولد شده،پدرش پیشه باغبانی داشت.چون موصوف درقطعه نظامی وظی

                                                      آبرسانی را داشت مشهوربه سقو)سقا( شد.

ل هللا وداد ،اثردکتورخلی«امیرحبیب هللا کلکانی مردی درحریق تاریخ» طبق کتاب

بی "بارش" ، حبیب هللا شخص بیسواد بود صرف مدت سه سال درمسجد دروس مذه

ل شوخ ، بی باک، شجاع وقاطع بود، حتی درمقاب رافراء گرفت ،از آوان طفلیت

یاشی استادان خود می ایستاد .ازنظراخالقی انسان با اراده ،شریف و باایمان بود. ازع

                                                           دروغ ،خشونت وتوهین دوری میکرد.

لفیت عسکری را سپری دورهء مک 1920موصوف روحیه ضددولتی نداشت، درسال

به دوره احتیاط عسکری جلب ومصروف خدمت گردید.طی  1924و درسال نمود،

ود همین دوره ، دراثربرخورد با دزدان منطقه خود،چند نفرآنان راکشت.میخواست خ

ولی به  ید،وتفنگ دولتی که  توسط آن ازخود دفاع نمود، تسلیم مسئولین امنیتی نما

                                    تی ، فراری شدن را ترجیع داد.اثر رویه  سئوکارمند امنی

 رفت،طی مدت  فراری بودنش،بااشخاصیکه علیه دولت وقت بودند،درتماس قرارگ 

یت برعالوه درمهاجرت ، تبلیغات دشمنان مردم ودولت که درپشاورزنده گی وفعال

ه درتبانی مذهبی ک داشتند، روحیه ضددولتی اش بیشترگردیده. بخصوص روحانیون

ساده دل میکردند،ازشخصی چون حبیب هللا که یک مسلمان واقعی و با انگلیس کار



ت امانی موصوف  تحت تاثیرتبلیغات منفی آنان )که دول بود،سئواستفاده نمودند

ه درمرحله کافرشده و... قرارگرفت وبوطن برگشته،اقدام به تشکیل جوانان جنگجوک

د. تاآنکه تحت پوشش روحانیون بیشترتقویه گردی نموده و نفربود، 82اول متشکل از 

 نام  خادم دین ، زمام اموردولت رابدست به همکاری آنان به پادشاهی رسید وتحت

                                                                                                 گرفت.

ادشاهی به حینیکه بقدرت رسید، درروزاول اعالن پحبیب هللا چون سوادکافی نداشت،

دام وزیردربار،شیرجان خان گفت که:)به این مردم میخواهم منصب بدهم بنام هرک

فرمان ها را آماده کن ،واضافه نمود که من نوشتن رایاد ندارم،تا همه را بخوانم 

                                                   ومهرکنم.خودت آنها رابخوان وامضاء کن.(.

ک کتابی بنام واقعات وحوادث درافغانستان ازپات186و  185آقای ستانیزی درصفحه 

ارت اند شاهی تاکبیل شاهی مینویسدکه فرامین )بچه سقا وخادم دین رسول هللا ( عب

                                                                                                      از:

 ـ سالم که ازطریقه مسنونه است وبه اشاره دهی تبدیل شده بود.مطابق سنت ۱

                                                                                              امرکردم.

ـ دستارکه طریقه وسنت آنحضرت میباشد.که ادای نمازبرآن تکمیل  ۲ 

ردد،موقوف گردیده بود،حکم نمودم که دستاررواج گردد.حضرت محمد)ص( میگ

ان ریشه عمامه به سرمیکرد نه دستار،دستاردراصل ازهندویا بود که بعد به افغانست

                                                                                                  دوانید.

 مشابه بود می که ترک شده بود دوباره فعال کردم ولباسیکه به کافرانـ لباس اسال ۳  

                                                                                        آنرامنع کردم.

                               ـ حکم باقی ماندن سترراکه کرده بود دوباره مستردکردم. ۴

              آمدن زنان ودختران بالغ بدون ولی، مکتب نسوان راموقوف کردم.ـ بر ۵

                                                   ـ تراشیدن ریش وبروت راموقوف کردم. ۶ 

                                              ـ مکاتب فرانسوی وجرمنی راموقوف کردم. ۷ 

ـ دختران راکه به خارج فرستاده شده بود.وبی ناموسی ملت بود.آنرا روا  ۸ 

                 ندانسته،آنان را دو باره خواستم . ودوباره فرستادن آنهاراموقوف کردم.

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

                              دل گردیده بود،موقوف کردم.ـ سال قمری که به شمسی مب ۱۰

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

         ـ جلو امربه معروف ونهی ازمنکرکه گرفته شده بود، دوباره رواج کردم. ۱۲

دم ضمن بسیارصداقت وساده گی برای مربا درتجلیل جشن آزادی کشور، حبیب هللا 

 هللا بلکه از شما ولس استقالل نه ازمن است ونه از امانت:)گفشفاهی   بیانیه

                                                                                 .وجشن نماید..(است



انون وتربیه اوالدوطن، قچون امیرحبیب هللا شخص بیسواد بود بمعارف، تعلیم  

وقانونیت عالقه الزم نداشت.وزارتهای معارف،عدلیه،محاکم،مدعی العمومیت 

اد نداشت،گرچه درروزهای اخیر قدرت،اورگانی قضائی راایج درتشکیالت وجود

)یک قاضی،یک معاون ودومفتی بود( تعین کرد  نمود که متشکل ازچارنفر

ت.وفرمانی صادرنمود،وطبق آن تمام ودرکارمحاکم مالیان وروحانیون را گماش

 درحکومت به روحانیون مقام ویژه ی نظامنامه های رژیم قبلی را ملغی اعالن نمود.

ت درامورقضائی وعدلی داده شد. بررسی تمام مسایل عدلی وقضائی طبق شریع

                                                                             حنفی صورت میگرفت.

یهای چون حبیب الئد شخص عامی بود،به دموکراسی ،عدالت،برادری ،برابری ،آزاد

                                         سیاسی،فرهنگی و اجتماعی عقیده ودلچسپی،نداشت.

ان به سه اطرافیان امیر افراد مختلف نظرکه تشکیل داده بود که بصورت عموم میتو

                                                                                    دسته تقسیم نمود:

 ـ دسته اول شامل دوستان سابقه امیرو افرادی مشهور)خودمختاران( یاد میشدند.

ضی بصورت عموم اشخاص بیسواد ،دارائی سوابق جرمی مانند رهزنی ،قتل.... وبع

اداره بودند. اما کوچکترین تصوری ازسازماندهی وازآنها صفات عیاری را نیز دارا 

ی بابقدرت رسیدن به غصب دارائیهای عامه و ملکیت های شخص دولت نداشتند.

ین کشتار ودها عمل خالف قانون وشریعت گردیدند.هرعضو ا ،چوروچپاول ، قتل و

دسته ،جنایات متعدد را مرتکب شدند.درراس یک گروپ دسته اول، دوست 

ه حبیب هللا شخصی بنام سیدحسین که به حیث نایب السلطنوهمکارنزدیک 

                                     ووزیرحربیه ایفائی وظیفه میکرد،قرارداشت،موصوف

زنکه شخص مشهوربالفساد، بداخالق،بد زبان، فحاش، خشن وزشت بود.بچه بازی و

اد زنان یکتعد بازی پیشه اوبود، و زنان خیلی زیاد گرفت، حتی بصورت غیابی

 ندند .موصوف می خواست همه چیزخوبباکره باقی ما راعقد نمود، و

کتاب مردی درحریق تاریخ(106ازاوباشد.وهمان طورهم کرد )صفحه   

ده بود، ـ درراس گروپ دیگر دسته اول، ملک محسن کلکانی که والی کابل تعین ش 

ارواغنیا  ثروتمند داشت.وی با غصب جایداد های اقارب امان هللا خان،تج قرار

گردید.به امیر چندان توجه نداشت، شخص بد زبان،عصبی مزاج وخشن بود 

اه بخصوص باتحصیل کرده گان واقارب امان الئد خان کینه دیرینه داشت. همر

 قوماندان ارگ بود درداخل ارگ زندان ویژه بابرادرخود سیدمحمدقلعه بیگی که

ت ویا به افرادیکه علیه شان قرارمیگرف داشت که با وسایل شکنجه مجهزساخته بود.

شکنجه ازبین میبردند. مزاج شان برابر نمیبودند. اکثراً آنهارا به اثر  

ل ـ دسته دوم را روحانیون واشخاص مذهبی بودند.چون حبیب الئد مسلمان ساده د 

ظ بود، روحانیون به خصوص نورالمشایخ واطرافیانش بادادن فتواها،درجهت حف

ریات ومنافع الی حبیب هللا تاثیرات مستقیم داشتند.واین دسته افکار،نظبا منافع خود



خود را ازطریق اصدارفرامین امیرپیاده میکردند.و نقش عمده در پیاده نمودن 

اشتند. سیاستهای دولت انگلیس، بخشهای حقوقی وعدلی بخصوص دربخش محاکم  د  

ه ا نفوذ ومشهورکـ دسته سوم اطرافیان امیررا اشخاص تحصیل کرده ،مجرب،ب

م با دردولت امانیه خدمت میکردند،ازنظراخالق،سلیقه،سوابق کارومناسبات بامرد

 دسته اول ودوم  فرق فاحش داشتند.

ه بصورت خالصه دراین دوره چون دوستان،نزدیکان واقارب حبیب الئد که دست

با ساده،محوری بودند. باآنکه خود حبیب هللا شخص شجاع، حلیم،مسلمان  اولی و

لت ناموس وصفات خوبی دیگرهم داشت.اما نسبت عدم سواد وفهم کافی دراداره ودو

توانست امورکشورراپیش ببرد.وهمچنان نمیتوانست  داری،خودش نمی

 جلوعملکردهاوجنایات دسته اول را که رفقای قبلی)دوران فراروباغی بودن و

ادسته سومی مهاجرتش( بودند بگیرد . ودسته اولی مانع نزدیکی امیرب

میگردیدند،ورنه امیرمیتوانست باهمکاری دسته سومی جلو نا بسامانیها 

ربی رابگیرد.همان بود که درکشورخال قانون وبی امنیتی حکمفرما گردید.وآنقد

وره امنیتی در جامعه حکم فرما گردید.که برای مردم غیرقابل قبول شده بود.وآن د

بینند،میگویند هرگاه بی امنیتی ، ظلم وستم را بمدت به متل عامیانه تبدیل گردید.  کوتا

                                                                         د(.که )فقد دوره سقوی باش

اموس بود طوریکه فوقاً متذکرشدم، حبیب الئد شخص ساده، راست،مسلمان باتقوا،بان

ی ش طوراسیربسرمیبردند.محترمانه ال)زمانیکه خواهران امان هللا خان درارگ نزد

مان تسلیمی آنان به اقارب شان ، نگهداری نمود.( به اصطالح عیاربود. )سربازان ا

ا دشمنان هللا که درمقابلش جنگیدن وسپس اسیرگردیدند.آنان راتمجید نموده و آنان ر

نمک هالل خطاب نموده وآزادشان نمود(،بی آالیش وازخودگذربود.اما  باغیرت و

 وره نه ماهه پادشاهی اوبصورت عموم درشورش،جنگ وبغاوت سپری شد.امارفقاد

اده ازموقف وهمکارانش که اکثراً اشخاص مشهوربالفساد وجنایت کاربودند.باسئواستف

وقدرت،مصروف چوروچپاول وجنایت گردیدند. لذا کاروامورروزمره جامعه به 

راه وط قرار گرفت.شاهرکودمواجه گردید. تجارت،زراعت وپیشه وری درحالت سق

مردم غارت میگردید.مردم بصورت عموم درحالت دفاع و  ها امنیت نداشت،اموال

مواظبت ازفامیل واموال خود بودند.ادارات فلج وخدمات عامه مانند معارف، حفظ 

لیت فابریکات درحالت رکود بود. دولت ازنظرفعا الصحه، تجارت،امور صنایع و

و  داشت. مسئولین دولت ابتداء اقدام به مصرف م قرارداخلی وخارجی درمرحله انهدا

چپاول خزانه دولت )پول بیت المال( نمودند ،وثانیاْ باقیات مالیات گذشته 

 مالیات تشکیل میداد.طی مدت راعفونمودند. درحالیکه عاید عمده بودجه دولت را

یات مال کوتا خزانه دولت وجبهه خانه هاخالی گردید.مسئولین دولت اقدام به حصول

عفوه شده کردند. تاراج دارائیهای مردم جهت مصارف امور دولتی شروع شد. 

یه هرماموریا افسرخود قاضی، مستوفی وپولیس بود.ازمردم طبق آرزوی  خود مال



رین اخذمیکردند،جزا میدادند واحکام صادره خود را باالی مردم تطبیق میکردند.لذا د

 در نگردید.بلکه قوانین ونظامنامه هایکه دوره نتنها قوانین ومقررات الزم وضع

 عمران کشوروایجاد نظم وقانون تصویب شده بود.طبق جهت منافع مردم،آبادی ،

هدایت روحانیون متعصب ودشمن مردم زحمتکش ملغی اعالن گردید.چون در 

ده خودمختاران وافراد دسته اول ودوم همه کاره دولت )تامین کنن اکثرنقاط کشور

ودند  ( شده تحقیق، حکم کننده تعین مجازات وتطبیق کننده آن ب شف وحقوق،مسئول ک

.بودند.اتباع کشور به فغان آمده ،ازبه قدرت رسیدن نادرشاه استقبال نمودند  
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