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  ٤ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درنين افغان جرمن آ
  ئو لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

                                                                           ٢٠١٥/ ٩/ ٢٩کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                              
 

  ظاھرشاه چی چيزی از خود به يادگارگذاشت ؟
  

 آنھايی که درگذشته بنابر راوبط خاصی،از خوان سلطنت  طبعهاگرچه ب
بھره مند بوده اند، خوش نخواھد خورد،ولی حقيقت  اينست که از ظاھرشاه 
ھيچ چيزقابل ذکری درافغانستان به يادگار نمانده است، نه کدام قصروکاخ 

ای، مجللی، نه کدام باغ وچمن پرگل ودرختی ونه کدام شفاخانه مردانه يا زنانه 
نه کدام کتاب وکتابخانه ای، نه کدام گالری ھنری، نه شاھراھی، نه پرورشگاھی 
برای پرستاری يتيمان بی سرپرست ،نه کدام بند و نھر و رودخانه ای برای 
آبياری زمين ھای تشنه لب کشور، نه کدام ميدان ھوائی ملی يا بين المللی ای، 

نی، نه کدام فابريکه وکارخانه ای،نه نه کدام پوھنتونی ونه کدام ليسه يا کودکستا
کدام موسسهء خيريه ای، نه کدام چيزی که برای بازماندگانش مايه مباھات 

   .باشد، از ظاھرشاه برجای نمانده است

ازاينھا که بگذريم، ظاھرشاه حتی توجھی به تربيت فرزندان خود نيز نداشت تا از ميان آن ھمه شھزادگان 
ّ با امکانات دولتی وشخصی، به خارج بفرستد واز آنھا شخصيت ھای دانشمند وخيری وشھدختھا،چند تن آنان را

بسازد تافردا نه برای سلطنت که برای خدمت به مردم افغانستان، شايستگی وآمادگی Xزم کسب کنند ؟ پس شاھی که 
  حتی برای فرزندان خود ، پدری نکرده باشد، برای ملت از وی چه انتظاری ميتوان داشت؟

 ھواخواھان آن شاه بی استعداد و بی پروا نسبت به آيندۀ کشور، بيخود تZش ميورزند تا برای روشن کردن  
به شيوۀ ميرزا قلمان عھد عتيق، از منتقدان ظاھرشاه  ) فروش امZک خاندان سلطنتی( يک موضوع روشنتر از آفتاب

، منحصر به پورتال افغان جرمن آنZين  انترنتیاطZعاتآنھا غافل ازاين حقيقت اند که دانش . سند وبيلگه مطالبه کنند
شما اگر نام ظاھرشاه . نيست،با  يک کليک بر روی گوگل ،ميتوان براسناد وحقايق  فراوانی دراين خصوص دست يافت

Zک سلطنتی را  درگوگل نوشته کنيد وبر جستجوگر کليک نمائيد در کمتر از دو ثانيه ده ھا سايت  ووبZگ و فروش ام
دری وپشتوی روبروی تان باز ميشود که ھريکی دراين باره معلومات ومقاXت  وتحليل ھای مھمی ارائه کرده اند  
وبطوريقينی ميتوانم بگويم که ھيچ يکی ازھواداران آن شاه مرحوم  توانائی جواب دادن به آن مقاXت واسناد را ندارد 

  ]١[. پاسخ دھند تا ببينيم وبگوييمورنه بفرمايند به مقاXت موجود در لينک ھای ذيل

حتی به انتقاد از کتب مقدسه وپيامبران می پردازند، اما  در کشورھای پيشرفته غرب، نويسندگان وھنرمندان،
ًافغانھا، مخصوصا آنھای که از خوان لذيذ سلطنت متلذذ بوده اند، پس از ده ھا سال بعد از سقوط سلطنت ھنوز تحمل 

ام سلطنت انتقاد کند، واز ظلم و بی عدالتی وفساد و فقر وفاقه گی عمومی و بيسوادی و مريضی ندارند تا  کسی از نظ
 سال سلطنت خود، ھيچ ٤٠وبی دوائی و آواره گی مردم ياد کند و از شخص ظاھرشاه بپرسد که چرا در مدت 

  چيزماندگاری از خود برجای نگذاشت؟

 سال گذشته ھيچيکی از شاھان ٢٣٠ھرشاه بابا، در طول تخمينتاريخ گواه است که از زمان احمدشاه بابا تا ظا
به استثنای [بادی کشورآواميران افغانستان جز تحکيم مقام وتوسعۀ حرم سراھای خصوصی خود، برای عمران و

. خشتی بروی خشتی نگذاشتتند و يادگاری از خود برجای ننھادند] اميرعبدالرحمن خان وامان هللا خان وداودخان

                                            
١

 : لينک )بابای ملت( سايت آريائی،مقالۀ گزارش بسيار جالبی از فروش قصر ھای نمبر ھفت و ھشت توسط خاندان شاھی -
http://ariaye.com/etlaat/afg/af٣.htmlخاندان شاھي  ملت و  باباي فروش قصر ھا توسط: ( ،داکترکاروان (،  

   html.ejtemai/karwan٤/http://www.ariaye.com/dari٢ سايت اريائی،لينک 
  http://kabulpress.org/my/spip.php?article٤٩٩ :،کابل پرس

http://archive.mashal.org/content.php?c=maqalaat&id= ٠٠٢٢٠  
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ه ھريک ازاينھا ده ھا وصدھا ھزار لشکر زيرفرمان خود داشتند که درسرتاسر قلمرو کشورمستقر بودند وفقط درحاليک
آيا ممکن نبود تا بجای اينھمه جنگ ولشکرکشی وبرادرکشی، . درسرکوبی مردم ناراض وطن از آنھا استفاده مينمودند

 و در ھريک از وXيات غنی کشور به ساختن کاخ و ازاين نيرو بشری فراوان خود در جھت آبادی کشور استفاده کنند
باغ و بند و انھار و پل وجاده و پروژۀ ای بپردازند که برای مردم ونسل ھای بعد از آنھا مايۀ فيض وافتخار ومباھات 

  شمرده شود؟ 

ندگان برجا مانده که سبب حيرت ببين» لعل قلعه«و» تاج محل«چرا از شاھان مغول درھند آثار با شکوھی چون 
وجھانگردان ومايۀ افتخارھنديان ميگردد، اما در افغانستان از آن ھمه شاھان واميران قھار وشمشيرکش  ھيچگونه 

  آثار قابل افتخاری برای بازماندگان شان برجای نمانده است؟ 

چراسلطان غياث الدين توانست در ھرات مسجد با شکوھی آباد نمايد ويا ملکه گوھرشاد در مشھد وھرات 
 سلطنت آرام خود و ظاھرشاه درمدت چھل سال ٢٠آثارماندگاری از خود برجای بگذارد ؟ مگر تيمورشاه درمدت 

درکابل يا قندھار يا بلخ وھرات، دست به اعمار چنين قصور وعمرانات ماندگار  پادشاھی بدون دغدغه و شورش چرا
 سال ١٤کی ياد ميشد؟ اميرعبدالرحمن خان درمدت نزدند که مايۀ مباھات مردم کشور ميگرديد واز آنھا امروز به ني

اول حکومتش که توأم با جنگھا وشورشھا بود، يک روز ھم از ساختن عمرانات ماندگار غافل نبود و آنچه امروز از 
 Xم خانه وقصر باغ باZاو به يادگارمانده است، ارگ رياست جمھوری، قصر وزارت خارجه ودلکشا وکوتی باغچه وس

ارت وآرشيف ملی و چندين عمارت در مزارشريف وتاشقرغان وبلخ وھرات وغيره مکانھا است که اگر و قصر صدر
بعد از او پسرش . ًآنھا را از فھرست آبدات وبناھای تاريخی حذف کنيم، اصZ ھيچ اثری باقی نميماند که قابل ذکر باشد

رد که تا امروز بنامش ياد ميگردند وسپس  قصر امير حبيب هللا چند کاخ وباغ درکابل وچاريکار وجZل اباد اعمارک
 ميZدی توسط ٩٠داراXمان درجنوب کابل از ساخته ھای شاه امان هللا قابل ياد آوری است که متاسفانه در دھه 

  . مجاھدين بدستور استخبارات پاکستان در زد خورد ميان احمدشاه مسعود وگلبدين تخريب گرديد

بزرگ درامد اسعارخارجی از راه جلب گردش گران جھان بشمار ميرود،به آبدات تاريخی دريک کشورمنبع 
در عھدسلطنت طوXنی ظاھرشاه که با امنيت وآرامش . ھمين خاطر اين منبع درامد را  صنعت گردشگری نام داده اند

ھيچ محل .مًھمراه بود، ما اصZ شاھد اعمار ھيچ بنای يادگاری وباغ و پارک وتفرجگاھی ومينار ماندگاری نيستي
دليل اين ھمه بی توجھی وبی پروائی ظاھرشاه را . شکوھمندی بنام ظاھرشاه درافغانستان ديده وشناخته  نميشود
  نسبت به اين کشور ومردم آن چی بناميم وچگونه توجيه کنيم؟ 

. ندبعضی ھا مدعی اندکه  ظاھرشاه به علت اقتصاد ضعيف کشور نميتوانست دست به اعمار بناھا تاريخی بز
اما بايد گفت که  امير عبدالرحمن با کدام اقتصاد قوی اين ھمه قلعه وعمارات پرشکوه اعمار نمود؟ امير حبيب هللا 
وامان هللا خان با کدام اقتصاد قوی توانستند در جZل آباد وکابل وپغمان قصرو باغ سراج اXماره  و داراXمان را اعمار 

ا کدام قدرت اقتصادی توانست باغ پرشکوھی در جنوب رودخانۀ کابل احداث کند که ُکنند؟ بابر،آن شاه ترکتبارکابل، ب
تفرجگاه عام مردم کابل گرديد و ھرسال جايگاه تفريح وگلگشت ھزاران خانواده واقع ميگردد و »بنام باغ بابر«بعدھا 

گر آن دعای خير ميفرستند؟ مردم از سايه سرد درختان کاج وشرشر جويبارھای آن لذت می برند وبرای بانی واحداث 
چرا گفته نميشود که برای اعمار وعمران بنا ھای تاريخی وماندگارکه مايۀ افتخار فرزندان کشورباشد، اراده ودرايت 

  .واھليت کاری وذوق زيبائی پسندی Xزم است که متاسفانه ظاھرشاه عاری ازاين استعداد بود

ديده شود ( به عمرانات ماندگار و پرشکوه عZقه ای نداشت ُای کاش ظاھرشاه، اگر مانند شاھان مغلی ھند 
 ، )٠sIW-Y-https://www.youtube.com/watch?v=TdOSُشکوه وعظمت بارگاه شاه جھان در فلم مغل اعظم،در يوتيوب 

ًدرعوض به مطالعه عZقه ميداشت و در اين مدت چھل سال سلطنت بی دغدغۀ خود، ومخصوصا در آن سی سال که 

را عموھا وپسرعموھايش اداره ميکردند، دست به مطالعه آثار گرانبھای کتابخانه ارگ شاھی ميزد و به حکومت 
ارتقای سطح دانش و اطZعات خود می پرداخت و مردم افغانستان را از فھم و ادراک خود بر علوم اسZمی وتاريخی 

 تنھا مطبوعات ورسانه ھای دولتی مردم را از آگاه کردن مردم کار مشکلی نبود، نه. وسياسی واجتماعی آگاه ميساخت
دوتا بمناسب دوعيد : تبحر وعلميت شاه شان با خبر ميساختند، بلکه اگر او فقط سال چھار بيانيه جامع ايراد ميکرد

فطر وعيد قربان ، ويکی بمناسبت روز اول سال خورشيدی وميلۀ گل سرخ  و بارآخر ھم بمناسبت جشن استرداد 
ً سخنرانی ميکرد، يقينا که باعث آگاھی وخوشنودی مردم افغانستان ميگرديد و از او امروز به عنوان استقZل کشور،
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 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ادښتي

شايد گفته شود که او صاحب اطZعات و دانش Xزم . يک پادشاه عالم وسخنور و دانشمند  با افتخار ياد ميکردند
دست ) بابر و تيمور(   آثار پادشاھان ترک تباربود،اگر چنين چيزی وجود ميداشت، چرا او به نوشتن اثری ماندگار مثل

  به نوشتن نبرد و از تجارب سياسی و اندوخته ھای علمی خود يک اثر ھمطراز تزوک بابری برجای نگذاشت؟

بازھم ای کاش اگر ظاھر شاه به عمرانات ماندگار عZقه ای نداشت،X اقل درمدت چھل سال سلطنت خود يک 
اخانه چھارصد بستر اردو که توسط داودخان بنياد گذاشته شد، يک شفاخانه چھارصد بستر بنياد عامه المنفعه مثل شف

ًملکی مردانه و يا زنانه در کابل يا ھرات و يا بلخ و يا قندھار اعمار می نمود تا اقZ مريضان وبيماران در آن تداوی 

 خط آھن ميزد ويا کابل را باھرات از طريق وشفا می يافتند و دعای سر او را مينمودند؟ يا ای کاش،او دست به احداث
کشيدن يک جادۀ عصری از دل کوھستانات مرکزی کشور وصل ميکرد ويا بجای ھردوی اينکار،دستورايجاد سيستم 
کاناليزاسيون شھرکابل را ميداد وبا بستن ميلوينھا دريچه مدفوع سرا ريز شده درکوچه ھای کابل ، مردم را از اذيت 

  . که منشاء پخش ميکروب ھای مھلک اند، نجات ميداد،که ندادتعفن بدر رفتھا 

من  بارھا از نيمروز تا قندھار وھرات وکابل تا جZل اباد سفرکرده ام ، وديده ام که در ھيچ يک از توقف گاه 
وجود نداشت؟ مسافران ) دستشوئی( مزارشريف، توالت زنانه- کابل،جZل آباد،يا کابل- قندھار-ھای شاھراه ھرات

رت ضرورت درکجا رفع احتايج نمايند؟ آيا دادن شکوه ميکردند که زن ھا ھنگام توقف بس ھای مسافربری در صو
دستور به حاکم يا والی منطقه برای ساختن دو تا دستشوئی کار بزرگ وغير ممکنی بود؟ من چند بار به ايران سفر 

راه و در  توقفگاه ھا، برای ادای نماز محلی مشخص طول  کرده ام وبا موتر مسيرھای طوXنی را طی کرده ام ، در
اما متاسفانه در افغانستان نه . دستشوئی برای رفع ضرورت زنان جدا از محل مردان با آب نل وجود داردشده است و

اين نه تنھا نشانۀ بی فرھنگی .در زمان شاه ونه بعد از شاه به اين ضرورت اوليه مسافرين توجھی نشده ونميشود
  .سردمداران يک ملت است، بلکه نشانۀ بی کفايتی يک نظام نيز ميباشد

شکار قوچ وحشی بزله گو ومتملق وشاعران و چاپلوس  کارمندان  بامردم ميگويند ظاھرشاه غير از ھمنشينی
 بچه ، به چيز ديگری عZقه مرحيم خان غZ» ھای پيشکشی«ونگھداری انواع سگ تازی درکاريزمير و رسيدگی به 

  مردم کشور نبود وبنابرين ھيچکاری درجھت ازاين ھمه واقعيت ھا معلوم ميشود که ظاھرشاه چندان در فکر .نداشت
  .رھايی مردم از فقر و گرسنگی وبيسوادی وبيماری وتأمين عدالت اجتماعی انجام نداد

 زيرنام شاھی مشروطه،  که در آن بود]٢[ميZدی١٩٦٤تنھا کاری که ظاھرشاه بنام خود ثبت کرد قانون اساسی 
وکنترول درجه و اعضای کابينه ومعاونين  صدراعظم ھا  وعزل، انتخاب وتقرر قدرت عظيمی برای خود حفظ کرد
 .  داودخان را از ھرگونه فعاليت  سياسی  درافغانستان محروم نمود و. دانست فعاليت احزاب سياسی را حق سلطان

                                            
٢

 وتجربۀ دموکراسی افغانستان ١٩٦٤قانون اساسی  را در موردامريکا  خارجه وزارتتحليلی  اسناديکی از فواد ارسZاحمد اقای ًاخيرا -
   : ميخوانيمدراين سندده است، ان ترجمه ودر پورتال افغان جرمن به نشر رس را١٩٧٣

قانون اساسی را معرفی کرد که بر مبنای مودل ھای قانون اساسی اروپائی ١٩٦٤محمد ظاھرشاه پادشاه فعلی افغانستان در سال  «
بر اساس اين قانون اساسی شاه در قدرت ھای مقننه و . ديزاين شده بود و بر اساس آن يک دولت شاھی مشروطه در افغانستان اعZم شد

ن اساسی ھای دنيا در اين فرق دارد که قدرت عظيمی را به  از تمام قانو١٩٦٤البته قانون اساسی سال ....قضائی افغانستان دخيل نميباشد
 منحيث ممثل حاکميت ملی و رئيس ١٩٦٤پادشاه تفويض کرده است و برخZف تمام قانون ھای اساسی دنيا بر اساس قانون اساسی سال 

 با اضافه با ١٩٦٤نون اساسی سال اين خZی قا. دولت پادشاه افغانستان مکلف ساخته نشده است که با مشوره صدراعظم خود عمل نمايد
 سيستم سياسی را از طريق معطل ساختن اجرای قوانين تصويب   ديگر مZحظات به ين معنی است که پادشاه قدرت کنترول درجه مدرن سازی

سط ولسی جرگه ست دارد ، مثل معطل ساختن اجرای قانون احزاب سياسی و شوراھا وXيتی که مدت ھا قبل توه را در دشده در قوای مقنن
 . تصويب شده است

انتخاب شدن منحيث اعضای ولسی جرگه را ندارند که اين در   از طرف ديگر نه صدراعظم و نه معاونين صدراعظم حق کانديد شدن و 
 در نتيجه .اتکا بر حمايت پادشاه را ندارند   صدراعظم و معاونين آن ھيچ نوع مشروعيت و قدرت سياسی بجز از حقيقت به اين معنی است که

 در نظر گرفته شده است ١٩٦٤ ديده ميشود که وظيفه که برای صدراعظم در قانون اساسی سال ١٩٦٤در قانون اساسی سال   ای اين جنبه 
بلکه صدراعظم در قانون اساسی سال   در حقيقت صدراعظم رئيس يکی ار قوه ای سه کانه يعنی قوه ای اجرائيه در نظر گرفته نه شده است 

  .يک رئيس اجرائيه ھماھنگ سازی امور در نظر گرفته شده است  حيث من١٩٦٤

 شخص پادشاه کنترول مطلق را در دست دارد و اما از امور طرح و نقشه ظاھرشاه برای ديموکراسی چنين است کهخZصه اين که 
اين جريان فعاليت روزمره از افغان ھا در . روزمره خود را بيرون نگھداشته است و از نمايش قدرت روزانه خودش را دور نگھداشته است



  
 

 

  ٤تر ٤  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ادښتي

ظاھرشاه حتی پس از بازگشت خود به وطن، که می بايستی نقشی  فعالتر در سياست بازی ميکرد و گريبان 
از دست تنظيم ھای ويرانگر جمعيت و شورای نظار، رھا می ساخت، اما بنابر محافظه کاری دوباره سرنوشت مردم را 

مردم را بدست شخص ضعيفی چون حامدکرزی سپرد که خود در خدمت غاصبان و چپاولگران شورای نظار قرار 
  . داشت

ارش بود ومصارفش را مردم فقير ظاھرشاه در باز گشت  به وطن، درحالی که حرمسرای ارگ سلطنتی در اختي
افغانستان از کمک ھای بين المللی می پرداختند، چه ضرورتی داشت تا به فروش امZک خانوادۀ سلطنتی اقدام نمايد و 
باغ وکاريزمير  وھزاران جريب زمين درجه اول متعلق به سلطنت افغانستان را که در آن ورثۀ اعليحضرت امان هللا 

 ادعای ملکيت داشتند، وميخواستند سھم خود را در راه اعمار يک شفاخانه زنانه و اعمار يک خان وملکه ثريا نيز
پوھنتون درکابل به مصرف برسانند، قبل از تصفيۀ دعوا از سوی محکمه،  ھمه را توسط داماد خود سردار ولی 

ان ھيچکارۀ خود درخارج  انتقال بفروش رسانيد و از اين مدرک صدھا ميليون دالر بدست آورد، وآنھمه پول را به پسر
) ٨ ونمبر٧نمبر(يکی از زيباترين قصرھای که دراين ليZم بزرگ بفروش رسيد، قصرھای مجلل و پرشکوه . داد

  . درخارج ارگ بودکه سروصداھای زيادی برپا نمود

انند فرھاد دريا  آن که ده ھا ميليون دالر ميشد ھم%پنج ظاھرشاه ميتوانست از اين عوايد باد آورده، با صرف 
و آقای قرغه وثريا سديد وديگران، يکی دو يتيم خانه بسازد و کودکان بی سرپرست و بيکس را زير چترحمايت  

ھمچنان او ميتوانست برای صدھا ھزار زن بيوه وبی سرپرست افغانستان  يک  محل مناسب . ومرحمت خود بگيرد
دست دوزی  وطنی وخامک دوزی وخياطی ايجاد کند تا تعدادی از آن کارخانۀ توليد کاX و لباس : ودايمی کار از قبيل

ھمه زنان بيوه وبی سرپرست  دراين کارخانه مصروف کار ميشدند و نان خود و کودکان خود را تدارک مينمودند 
  . ودرعوض شب و روز برای ذات ملوکانه وخاندانش  دعای خير ميفرستادند

ميليون بيوه در حال حاضردر افغانستان وجود دارد ٢امور اجتماعی؛ بر اساس تازه ترين گزارش وزارت کارو
که  فقيرترين طبقۀ جامعه را تشکيل ميدھند و بسياری از آنھا براثر مشکZت زندگی  دچار مريضی روحی و روانی 

ی ديگر فشارھای تدارک غذا برای کودکان، مسالۀ ازدواج مجدد ، فشارخانواده شوھر و سوء استفاده  ھا. شده اند
متاسفانه که ذات . ميکند" تيله"مشکZتی اند که در بسياری  مواقع زنان بيوه را تا مرز فحشاء وخودکشی به پيش 

ملوکانه تا آخرين روز حيات خود، دست کمک بسوی اين طبقه وھيچ بخشی ازمردم فقير  وھردم شھيد افغانستان دراز 
  .ون آنکه از خود کارنامۀ ماندگاری بجا گذاشته باشندننمودند و سرانجام داعی اجل را لبيک گفتند، بد

چگونه ميتوان باور کرد که  شاھی که پروائی فرزندان خود را نداشت،: اکنون خواننده ميتواند قضاوت کند که
قدين ميگويند که شاه وشھزادگان از آن ھمه پولی که از مدرک فروش ت من غم ملت  وفزندان مملکت را داشت؟

طنتی بدست آوردند، حتی قبر پدر خود را که درجنگ ھای تنظيمی کابل با فيرمرمی ھای توپ وتفنگ جايدادھای سل
سوراخ سوراخ شده بود نيز ترميم نکردند، و وقتی ظاھرشاه را ميخواستند در پھلوی قبرپدرش دفن کنند، سردار ولی 

رمی ھا در گنبد آن به طرز شرم آوری معلوم ند تا سوراخ ھای مه بودوشھزادگان قبرنادرشاه را با پارچۀ سياه پوشاند
      .اين است شاه رعيت پروری که از او بنام بابای ملت وحامی دموکراسی ياد می کنند. نشود 

  پايان

  

 

                                                                                                                                        
پادشاه قدرت Xزم را در جريان اين دوره انتقالی در اختيار داشته و متضمن ثبات  چنين توقع برده شده است که آنھا مسئوXنه عمل کنند و 

  .ميباشد

در جھت يک سيستم شورای ملی    محدودی ھم پيشرفت بسيار گرچه پادشاه تا حاX توانسته است که ثبات را در افغانستان نگھدارد اما حتی 
کمبود کليدی اين ديزاين ، يعنی شوری بدون احزاب، صدراعظم بی قدرت و پادشاه متردد و بی تصميم است که نه . موثر صورت نگرفته است 

ًريبا يک دھه سوال ھای جدی خودش از قدرتش قاطعانه استفاده ميکند ، نه قدرتش را به صراعظم تفويض ميکند سبب شده است که بعد از تق

  »ظاھرشاه موفق شده ميتواند ؟ " تجربه ديموکراسی" مطرح شود که آيا 
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