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 هـ ش ١٣٨۵ديپلوم انجينير کريم عطائی                                                                                        سرطان 
 

 نگاهی به اولين جمهوريت افغانستان 
 

هـ ش و از بنيا نگذاری جمهوريت درافغانستان   ١٣۵٢ سرطان  ٢۶ سال ازتحول  ٣٣هـ ش،   ١٣٨۵سرطان  ٢۶با 
اين تحول بزرگ، صفحه جديدی را درتاريخ کشور گشود و به نظام سلطنتی با يک عمر بيش از دوصد سال         . گذردمي

صبح آنروز تاريخی  .  سرطان مانند ديگر روزهای تابستان کابل هوا گرم و آسمان نيلگون بود     ٢۶روز . خاتمه بخشيد
در بعضی  . درهرجا افراد اردو ديده ميشدند  .  ازدحام مردم در جاده های کابل نسبت به روزهای ديگر بيشتر بود

مردم اين طرف و آنطرف گردش ميکردند ولی هيچ کس نمی دانست گپ     . چارراهی ها زرهدار ها جابجا شده بودند 
درست در حوالی  . از چه قرار است و با کنجکاوی از همديگر طالب معلومات ميشدند ولی هيچ يک اطالعی نداشت

سردار محمد زيک مارش عسکری، آواز نطاق راديو بگوش رسيد که ميگفت، عنقريت       صبح ضمن نشر مو ٧ساعت 
مردم همه متوجه شدند که بايد وا قعه ای  رخداده باشد و هرکس اين کوشش را داشت     .  بيانيه خود را ايراد مينمايدداود 

 اينک ا جلب نموده و گفت بود که نطاق راديو توجه همه ر٣٠/٧دقيقآ سر ساعت . که خود را بکدام راديو برساند
عمدًا در انانس گوينده جا داده شده بود تا بهيچ صورت نبايد              سردارکلمه .  بيانيه خودرا ايراد ميکند   سردار محمد داود  

همان بود که آواز مرديکه بهمه کس آشنا بود، بگوش    . در نزد شنونده شک و ترديدی  نسبت به بيانيه دهنده ايجاد گردد    
 :که ميگفتها طينين انداخت  

 
 !خواهران و برادران عزيز سالم  "
 

ليت هاى مختلف درخدمت وطنم هميشه درجستجوى هدفى بودم آه براى مردم افغانستان مسؤبنده درطول مدت   
، و    گرددمخصوصًا طبقه محروم و نسل جوان مملكت ما يك محيط مثبت و واقعى نشو و نماى مادى و معنوى ميسر         

 .يت نمايند ؤل و احساس مسگرفته ون تبعيض و امتياز درراه تعالى و عمران وطن خود سهم     ن همه افراد وطن ما  بد   آدر
د تا عواملی را که نظربه تجارب به شکل های مختلف ما نع رسيدن به آمپری شد و مساعی زيادی بعمل مدت ها س

ايم سازيم آه تحول مثبت  ازبين برداريم و مخصوصًا درمملكت امنيت قابل اعتبارى ق  چنين هدفی می شدند، تدريجًا
به نسل جوان احساس مصؤنيت بخشد و از نشو و نماى خرافى و        . اقتصادى و اجتماعى را بصورت سالم اجازه بدهد   

پس از طی اين مراحل، ديگرعلتی سراغ  نداشتم که در وطن ما صفحه جديدی بغرض . گيری نمايدارتجاعى  جلو
 وطن خود جز قايم ساختن يک ديموکراسی واقعی و معقول که اساس     من برای سعادت. رسيدن به هدف فوق بازنگردد

به نظر بنده تهداب اصلی . آن بر خدمت به  اکثريت مردم افغانستان برقرار باشد، راه ديگری سراغ نداشتم و ندارم
ل  مين کامل حقوق مردم  و اعتراف کامل به اصل حاکميت ملی است که بايد به دو اص      أچنين يک وضع اجتماعی ت

از بين رفت و ) نظام شاهی(بايد به اطالع شما برسانم که ديگر اين نظام   . .  .  فوق ظاهر و يا پوشيده خللی وارد نشود    
 ..."نظام جديدی که عبارت ازنظام جمهوريت است و با روحيه اسالم موافق است، جا گزين آن گرديد 

 .اين بود يک قسمت از اعالميه جمهوريت
 

هـ ش تصويب و نظام جمهوريت بدون چون و چرا ازطرف       ١٣٨٢جدی  ١۴ر که بتاريخ  قانون اساسی جديد کشو 
مورد قبول قرار گرفت، در واقعيت تائيديست ) صرف نظرازترکيب اعضای لويه جرگه (نمايندگان ملت افغانستان 

ز يک مرحوم شهيد محمد داود، نظام جمهوری را، بتأسی ا. هـ ش و اعالم جمهوريت آن ١٣۵٢ سرطان ٢۶ازقيام 
اين نظام که خواستۀ اکثريت مردم . ديموکراسی واقعی و اينکه موافق بروحيه دين مبين اسالم است، اعالم نمود 

افغانستان است و ازطرف شخصيتی مانند مرحوم محمد داود اعالم شد، از طرف کافه ملت با پشتيبانی بيسابقۀ استقبال   
 :عفانامۀ خود عنوان رئيس جمهورمرحوم چنين می نگارند اعليحضرت پاد شاه سابق در يک قسمت از است . گرديد

 
مگر همينکه دريافتم که مردم افغانستان بغرض اداره و امور ملی خود از رژيم جمهوريت  با  اکثريت کامل استقبال  " 

  ".نموده اند،  با احترام  از اراده  مردم  و طنم، خود را از سلطنت مستعفی می شمارم      
  

نظام نوين طبعًا باخود ريفورم    " : هـ ش در وعده بمردم افغانستان چنين آمده است      ١٣۵٢ سرطان  ٢۶در اعالميۀ روز  
های بنيادی دارد که تفصيل آن درين فرصت کوتاه ممکن نيست و در آيندۀ نزديک به اطالع هموطنان عزيز خواهد         

 ."رسيد
 

عنوان شد،    »خطاب بمردم افغانستان« ه ايکه را در يک بيانيشالودۀ جمهوريت افغانستان بنا برآن مؤسس جمهوريت  
سی و سومين سالروز تحول بزرگ در اين قلم خواست تا به تأسی از . از راديو افغانستان به سمع مردم کشور رسانيد

، قسمت اعظم  اين بيانيه  را درين جا درج نمايد تا آنانی که آن را شنيده و يا مطالعه کرده اند يک بار  تاريخ کشور ما
گر متوجه آن اميد ها و آرزو گردند که در بنيان گذاری جمهوريت نهفته بود و ديگر اينکه نسل جوان کشور ما با  دي
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از طرف ديگر درين او ضاع درهم و برهم حاضر افغانستان بی جا نخواهد بود آگر     .  تاريخ ما آشنائی کامل پيدا کنند
 برای انکشاف آينده افغانستان گرفته بتوانند و سر کالوه را        اوليای امور با يک نظر اندازی روی اين نوشته، الهامی  

 . که به اصطالح گم شده معلوم ميشود، دو باره بيابند 
 

 بيانيه
 » خطاب بمردم افغانستان«

 هـ ش١٣۵٢مورخ شب اول سنبله سال 
 :چنين آغاز می يابد

 
اما از ساليان دراز معمول برين شد . است جوزا ۶هموطنان گرامی ميدانند که تاريخ استرداد افغانستان در حقيقت "

امسال هم به پيروی از تعامل گذشته خود را وجدانًا مکلف     .  که ياد بود آنروز مقدس ملی در اول سنبله تجليل گردد   
 .ميدانم تا تبريکات خود را بمناسبت اين روز فرخنده بهمه هموطنان گرامی تقديم کنم

 تجاوز استعمار گواه بزرگ و انکار ناپذيريست از فدا کاری، وطندوستی و   سه پيکار بزرگ ملت افغانستان در برابر
 .عزم شکست نا پذير مردم ما

استرداد استقالل کشور که پنجا و چهار سال قبل بهمت رهبران جليل القدر افغانستان و به نيروی اردو و لشکرهای    
 . ين مفهوم بودملی و فدا کار ملت افغان صورت گرفت بار ديگر نمونۀ کاملی از هم

ما خدمات فراموش ناشدنی اعليحضرت غازی امان اهللا خان و اعليحضرت غازی محمد نادر شاه شهيد و آنمردان         
بزرگ را که در صف اعلی مجادله با بيگانگان قرار داشتند و قربانيهای فرزندان اين سرزمين را که بارشادت فطری        

تقدير و احترام نگريسته به ارواح تمام شهدای معرکۀ استقالل درود  و آزاديخواهی در راه آزادی جان سپردند، بنظر    
 ."فراوان ميفرستم

 
بعد از يک تحليل همه جانبه از اوضاع جاری کشور در ساحات اقتصادی، اجتماعی و سياسی افغانستان، مؤسس 

 :جمهوريت بيانيۀ خويش را چنين ادامه دادند 
 
 اقتصادی خويش آغاز کردند مويد اين است که شتاب زده گی      -جتماعی   تجربۀ برخی از کشور های ديگر که برشد ا «

و دست زدن به هر وسيلۀ ممکن و نا ممکن برای رفع فوری عقب ماندگی های قرون و اصالح فوری تمام امور   
نات لذا بايد بادرايت و متانت با سنجش دقيق و با استفاده از حد اکثز امکا. کاريست طفالنه و عملی است بی نتيجه

بايد قدم بقدم ساحۀ فعاليتهای عملی را بسط . بغرض اصالح جامعه و تامين شرايط برای بهبودی وضع مردم آغاز کرد 
شرط ضروری انجام موفقانۀ وظايف مبرم ملی با شرکت قاطبۀ مردم در . و گسترش داد، مرحله بمرحله به پيشرفت 

 .حيات اقتصادی، اجتماعی و سياسی کشور است
 

 :کنون در مرحلۀ قرار داريم که سوالهائی زيادی مطرح است  هموطنان، ا
 

 چه کرده ميتوانيم؟ ازکجا بايد شروع کرد؟ بکدام جهت بايد رفت؟
 

برای جواب به اين پرسشها بايد قبل ازهمه اعالم داشت که در اوضاع و احوال کنونی وظيفۀ عمده و مبرم و    
ی رژيم جمهوری، تامين امنيت کامل، مصونيت و رعايت ضروری دولت جمهوری جوان افغانستان تحکيم پايه ها

قانون در کشور است تا شرايط سالم و مطمئن ديموکراتيک برای مردم سراسر افغانستان بدون تبعيض و امتياز آماده   
گردد و در زود ترين فرصت کميسيونی بغرض مطالعه و تدوين مسوده قانون اساسی جديد جمهوريت تعين و پس از             

.   قانونی و تصويب آن ازطرف لويه جرگه افغانستان به مرحله انفاذ درآيد و ديموکراسی حقيقی تحقق يابد     طی مراحل
دولت با در نظرداشت و ايفای  . دولت جمهوری افغانستان خواهان تحول عميق و اساسی درنظام اجتماعی کشور است

 : کردوظايف متذکره و به موازات آن دراجرای وظايف ذيل مجدانه سعی خواهد   
 

 اصالحات اساسی -١
کليه قوای دولتی بدست مردم و استقرار حاکميت ملی با ازبين رفتن رژيم گذشته اکنون امکان آن بوجود آمده است که  
 .  دروجود جمهوريت جوان و ديموکراتيک افغانستان متمرکز گردد  

 

 حاکميت ملی    
ستان برخوردار است و از منافع اوشان نمايندگی  پشتيبانی صميمانۀ اکثريت مردم افغانخوشبختانه جمهوريت جوان از  

 .ميکند
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درآينده براساس قانون اساسی جمهوريت که نافذ ميگردد، تجديد انتخابات هيئت دولت جمهوری و تفکيک قوای دولت    

 .بر اساس تساوی حقوق و اشتراک قانونی مردم افغانستان صورت خواهد گرفت 
 

رضی و استقالل وطن ما افغانستان و حاکميت ملی که از وظايف مقدس آن      دولت جمهوری بمنظور دفاع از تماميت ا
اردوی .  است با درنظرداشت موازنۀ قوا درين منطقۀ دنيا، قوای مسلح و قدرت دفاعی کشور را تقويه خواهد نمود

 .جوان افغانستان ديگر يک اردوی جمهوريت است
 

يوه های کار، سادگی و سرعت عمل و سيستم اداره تصفيه      دولت جمهوری دستگاه اداری دولت را ازلحاظ پرسونل، ش      
 .و اصالح خواهد کرد و آنرا سر از نو تشکيل و تکامل خواهد داد       

 
دولت جمهوری افغانستان که براساس منافع همگانی در نتيجۀ فداکاری مردم وطنپرست بوجود آمده است، بسط و       

 قانون اساسی جمهوريت و ديگر قوانين متمم آن بخاطر توسعۀ حقوق از آزاديهای اساسی ديموکراسی را در وجود
 .ترقی و تکامل جامعه، استحکام نظام جديد و پيشرفت مادی و معنوی الزم ميشمارد

 
دولت جمهوری افغانستان برای تامين آزاديهای مردم در چوکات منافع ملی و مصالح رژيم جمهوری از همين اکنون  

   .به اقدامات مقتضی متوسل خواهد شد  
 

 مساله ملی  
افغانستان کشوريست که درآن اقوام برادر مختلف زندگی دارند، رشته های مختلف، اين ساکنين افغانستان را بهم پيوند 

می دهد که در تاريخ طوالنی کشور سرنوشت مشترک داشته و در راه استقالل و آزادی کشور متحدانه مبارزه              
 .م همکاری نموده اندکرده اند، در ايجاد فرهنگ مشترک ملی باه 
مادی و معنوی بين مردم افغانستان بر اساس برابری، برادری و دوستی    لذا دولت جمهوری برای ايجاد واقعی روابط  

 .سعی مينمايد و درپی آنست که همه انواع و اشکال تبعيض را ريشه کن سازد  
 

  اصالحات اقتصادی-٢
رفع اين عقب ماندگی مستلزم آنست که گام های سريع و     ظ اقتصادی کشوريست درحال رشد و   افغانستان از لحا 

وسيعی درين زمينه برداشته شود تا تحوالت بنيادی درين مورد اجرا گردد و يک اقتصاد ملی مستقل مترقی هماهنگ  
 . و بر اساس پالن و بر پايه ساينس و تکنولوژی معاصر بايد ايجاد شود  

 

 توسعه صنايع 
نايع سنگين از قبيل صنايع استخراج معادن، ايجاد صنايع فلزکاری و ماشين سازی،  دولت جمهوری افغانستان ايجاد ص 

صنايع کمياوی و برق را که ضامن پيشرفت سريع اقتصاد و تحکيم استقالل کشور است حايز اهميت بزرگ ميشمارد  
 حاجيگک بمنظور استفاده از معدن. و درتحت سکتور اقتصادی دولتی اقدامات جدی را در زمينه مرعی خواهد داشت 

 .ايجاد کارخانه ذوب آهن و صنعتی ساختن کشور آرزوی ديرين مااست 
دولت جمهوری، سرمايه گذاريهای خصوصی و تشبثات فردی را در رشتۀ ايجاد صنايع کوچک و متوسط و صنايع 

ی، دستی تشويق و حمايت خواهد کرد و همکاريهای الزم را بين سرمايه های دولتی و خصوصی بمنظور ترق
 . هماهنگی و رشد متعادل اقتصاد ملی بصورت مختلف بوجود خواهد آورد   

دولت جمهوری حمايت ازصنايع ملی، صنايع دستی و هنرهای ملی را وظيفه جدی خود می شمارد و سياست حمايوی      
 .را از صنايع و تجارت داخلی در برابر رقابت اموال وسرمايه های خارجی در پيش خواهد گرفت   

 

 تجارت  
 . جمهوری تجارت خارجی کشور را به اساس يک تجارت رهنمايی شده بر روی منافع ملی رهبری خواهد کرد دولت

 

 درساحه پولی و مالی     
دولت از دوران پول در بازار سياه سرسود        .  دولت جمهوری اسعار خارجی را درکشور کنترول جدی خواهد کرد    

 .فاحش جلوگيری بعمل خواهد آورد  
ن سيستم مالياتی کشور را براساس رجحان دادن ماليات مستقيم بر غيرمستقيم اصالح خواهد     دولت جمهوری افغانستا

   .   کرد
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 زراعت 
 پروگرام  دولت جمهوری افغانستان اصالحات اراضی را برای منافع اکثريت مردم افغانستان يکی از اقدامات عمده در  

کتهای تعاونی زراعتی توليد و مصرف با اشتراک   کوپراتيف ها و شر. اصالحات بنيادی خويش در نظر خواهد گرفت
 . اکثر زارعين و به نفع آنان بوسيلۀ دو لت جمهوری تاسيس خواهد شد 

 
همچنان .  دولت اراضی باير را در صورتيکه امکان آن موجود باشد آباد و شبکه های آبياری را توسعه خواهد داد    

 .  اتخاذ خواهد کرد دولت تدابير علمی را برای بسط و توسعۀ تربيۀ حيوانات 
 

 ساختمان مواصالت و حمل و نقل     
دولت جمهوری ساختمان های عامه را مطابق به مقتضيات و شرايط عصر بوجود خواهد آورد، فعاليتهای خانه سازی   

 . را تسريع خواهد کرد و به بی خانه ها و مستحقين واقعی قرار مقررات آن توزيع خواهد کرد 
 

ح وبخصوص پالن بيست و پنجساله تجديد ساختمان شهر کابل را تطبيق خواهد    دولت شهرسازی را درکشور اصال
 . نمود

 
دولت شبکه های مواصالتی را توسعه، شهرها و مراکز عمده اقتصادی کشور را بوسيله راه های اساسی موتر رو  

 . باهم وصل و امکان تاسيس شبکه های راه آهن را برای آينده کشور مطالعه خواهد نمود    
 

جمهوری بمنظور تسريع حمل و نقل و تامين رفاه مردم و سايل ترانسپورتی عامه و در درجه اول شرکت های     دولت 
بزرگ ترانسپورتی را رهنمائی و تقويت خواهد کرد و در امور سرويس های شهری برای مردم سهولت بيشتری را 

 .  در نظر دارد
 

 اصالحات اجتماعی -٣
دم از حقوق و نعمات مادی و معنوی محروم اند و از لحاظ اجتماعی در  طلق مردر وضع کنونی کشور ما اکثريت م

اين وضع رقتبار به هيچ وجه متناسب با مدنيت معاصر و در خور مردم نجيب و مستعد  . شرايط دشوار بسرمی برند 
 : افغانستان نيست، لذا دولت جمهوری افغانستان پروگرام اصالحاتی ذيل را در نظر دارد  

 

 ر بهبود شرايط کا 
دولت جمهوری برای بهبود شرايط کار، معيشت مامورين و مستخدمين دولتی و ساير مردم اقدامات مقتضی را بعمل  

ارتقا به مقامات دولتی بر اساس شايستگی، تقوا، صالحيت و سوابق خدمت، روحيه وطن دوستی و           .  خواهد آورد  
 .عشق به خدمت در راه اعتال و ترقی وطن، صورت خواهد گرفت  

 
 در جملۀ نخستين اقدامات خويش حد اقل دستمزد کارگران را متناسب به مخارج زندگی و احتياجات ضروری      دولت

مادی و معنوی ايشان و ساعات کار کارگران را تعيين خواهد کرد و اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی را    
 .برقرار خواهد ساخت

 
ح و بهبود شرايط کار و تامين مصونيت حقوق فردی و  دولت قانون مترقی و ديموکراتيک کار را بمنظور اصال

 .احتماعی کار گران صنعتی و زراعتی و ضع و تطبيق خواهد کرد  
 

مامورين و مستخدمين دولتی وسايراتباع کشور نظر بوضع و بنيه مالی   دولت جمهوری بيمه های اجتماعی را برای
دامات خويش بغرض بهبود شرايط زندگی مردم در نظر  خويش تاسيس خواهد کرد و نيز بهبود وضع بلديه را جزء اق

 .خواهد گرفت و در تثبيت کرايه خانه ها، موسسات و دکاکين جدًا اقدام خواهد کرد  
 

 ترقی عمومی 
برای امحای . دولت جمهوری افغانستان بر پروگرامهای معارف تجديد نظرنموده و آنهارا اصالح خواهد کرد 

هنگی در مملکت بر اساس فرهنگ ملی و مترقی مبارزه خواهد نمود و نسل جوان          بيسوادی عمومی و ايجاد تحول فر   
 . را با تقوا و با روحيه وطن دوستی و خدمت بمردم پرورش خواه داد   

 
دولت تعليمات ابتدائی عمومی و مجانی را برای تمام کودکان از دختر و پسر از طريق بسط و توسعۀ مکاتب دولتی  

 . زمينه های تعليمات متوسط و عالی بمنظور پرورش کادر علمی آماده خواهد ساخت   همچنان. تامين خواهد کرد
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دولت جمهوری برای بسط و تو سعۀ مطبوعات و انتشارات بمنظور بيداری مردم کمک موثر خواهد کرد و هنرهای   
ن درمملکت عندالزوم    ملی تياتر، سينما و راديو را تقويه و توسعه خواهد بخشيد و همچنان برای ايجاد شبکۀ تلويزيو 

 .اقدام خواهد کرد  
 

دولت بمنظور توسعۀ تحقيقات علمی و تاريخی در باره مدنيت گذشتۀ مملکت برای حفظ آثار باستانی و تحقيقات  
دولت در ايجاد کتابخانه ها بسويه های   .  باستانشناسی و تاسيس موزيم های ملی اقدام الزم را مرعی خواهد داشت 

 . ف کشور سعی بعمل خواهد آورد مختلف و در نقاط مختل
 

دولت جمهوری طب معالجوی و شفاخانه های دولتی را بسط و توسعه خواهد داد، تا زمينۀ تداوی و معالجه برای     
مخصوصًا طب و قايوی را توسعه خواهد بخشيد و برای جلو گيری از . عموم اهالی کشور، حتی المقدور فراهم گردد

دولت نظر به ايجاب وضع مالی مملکت زايشگاه      . زات الزم را فراهم خواهد کرد  بيماری های ساری و سايل و تجهي  
ها، شيرخوارگاه ها و کودکستان ها را بمنظور حمايه مادران و کودکان و رشد سالم و تربيت نسل جديد ايجاد خواهد    

 .کرد
 

همچنان عليه  . سل خواهد شد  دولت برای ريشه کن کردن فحشاء، اعتياد بچرس، ترياک و الکهول به اقدامات جدی متو    
 .گرانی، احتکار و قاچاق جدًا مبارزه خواهد کرد 

 
دولت جمهوری برای ايجاد شرايط الزم جهت تامين و تساوی حقوق زنان افغان بامردان افغان در کليه شئون حيات  

 . اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی اقدام خواهد کرد
 

 مسکون شدن کوچيها و همچنان توزيع امالک دولتی را برای مردمان بی   دولت شرايط الزم را حتی المقدور جهت 
 . زمين فراهم خواهد آورد و آثار حيات بدوی کوچی  و عشيره وی را از بين خواهد برد   

 
 !همو طنان عزيز

ا مسلم است که ترقی اقتصادی و اجتماعی و تحول فرهنگی، اجرای ريفورم های بنيادی و تامين ديموکراسی واقعی، ب 
در وضع سير تکامل منطقه و جهان تحول عظيم اجتماعی و سياسی به وقوع پيوسته است و . هم ارتباط نزديک دارند

نيروهای صلحدوست و آزاديخواه در برابر جنگ و   . جنبش های ملی و اجتماعی بطور روز افزون اوج ميگيرد
غانستان با در نظر داشت تحوالت جهانی و به دولت جمهوری جوان اف. تجاوز در جهان طرفداران بيشتر پيدا می کند

 :تأسی از سياست داخلی مترقی خويش مسايل آتی را در سياست خارجی خود در نظر ميگيرد  
افغانستان هميشه يک کشور صلحدوست بوده و اين سياست بخصوص از طرف دولت جمهوری جوان افغانستان        

 .بصورت دوامدار تعقيب ميگردد  
 

ان در حاليکه به معاهدات عادالنۀ بين المللی خود وفادار ميباشد، معتقد است که باکمک  دولت جمهوری افغانست
کشورهای عضو سازمان ملل متحد و به اتفاق ساير کشورهای صلحدوست جهان، ميتواند در امر تامين صلح و     

 .امنيت، رفع تشنجات بين المللی و مو فقيت سياست ديتانت، سهم بگيرد
 

اصل حق تعيين  . ستان معتقد است که بايد به سياست استعمار و نژاد پرستانه خاتمه داده شوددولت جمهوری افغان
سرنوشت ملل تحقق يابد، آثار تجاوز بر کشورهای عربی از ميان برده شود و حقوق ملی مردمان فلسطينی احياء       

طور دوامدار تعقيب گردد و    سياست همزيستی مسالمت آميز ميان کشورهای پيرو نظام های اجتماعی مختلف ب . گردد
.   به سياست تجاوز و جنگ خاتمه داده شود و از توسل بقوه  در زمينۀ حل مسايل مورد اختالف اجتناب بعمل آيد    

بخاطر اعتقاد باين هدفها دولت جمهوری افغانستان بر اساس سياست مستقل صلحجويانه، بيطرفی مثبت و فعال و عدم  
 بمنشور ملل متحد، پشتيبانی از نهضت آزاديخواهی، دوستی و همکاری و تحکيم    شرکت در پيمانهای نظامی، احترام

روابط حسنه با تمام کشورهای صلحدوست جهان که بسط  و توسعۀ روابط  و همکاری اقتصادی،  فنی و فرهنگی   
 . باين کشورها، برمبنای منافع متقابل ملی استوار باشد، اقدام بعمل خواهد آمد 

 
ستان به پيروی از ارادۀ آزاد مردم خود يکبار ديگر به تائيد از اعالميه جمهوری بصراحت و  دولت جمهوری افغان

صداقت اعالم ميدارد که ماهيت سياست داخلی و خارجی افغانستان را اصل صلح وعدالت، آزادی ملی، حاکميت ملی   
اليق دوستانه، باساس احترام متقابله   بنا برآن تکرار ميکنم که زيستن در صلح و تقويۀ ع    .  و استقالل ملی تشکيل ميدهد  

 .بهمه مردم و ملل دنيا، يکی از آرزوهای قلبی ما است
بحکم اصول همجواری خاطر نشان ميسازم که روا بط همسايگی نيک دوستی ما با اتحاد جماهير شوروی خلل ناپير        

و آرزو منديم اين دوستی باز هم با همسايه ديگر خود جمهوريت مردم چين مناسبات دوستانه و صميمانه داريم . است
 . گسترش يابد
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در مورد  .  روابط ما بابرادران ايرانی هميشه دوستانه بوده و اميد واريم اين روابط دوستانه بيشتر تحکيم گردد  
مناسبات ما با پاکستان بايد گفت که متا سفانه اين يگانه کشوريست که روی مسئله پشتونستان و حقوق حقۀ برادران        

دولت جمهوری افغانستان با حوصله و خون سردی کامل در راه   . و بلوچ خود با آن اختالف نظر داريم  پشتون 
ما عقيده داريم که . پيداکردن راه حل مسالمت آميز و شرافتمندانۀ مسئلۀ ملی پشتونستان مجدانه سعی خواهد کرد 

کيم صلح در منطقه مطابقت دارد و اميد واريم     مناسبات افغانستان و پاکستان با منافع دو کشور و با منافع ترقی و تح  
 .سر انجام باين امر توفيق خواهيم يافت

ما با کشورهای غير منسلک جهان   . پيوند های معنوی فراوان مارا با کشور های ملی و مترقی عربی بسته ميسازد 
اری نزديک خواهيم سوم بخاطر تامين صلح و مبارزه عليه استعمار، بهرشکلی که باشد، و تبعيض نژادی، همک  

رشته های محکم  و وجوه مشترک قابل توجه دوستی مارا با هند و بنگله ديش تامين کرده است و خواهان   .  داشت
درين موقع بيمورد نخواهد بود از تمام موسسات بين المللی و همه ممالک دوست   . صلح دايمی در نيم قاره ميباشيم

ا، جمهوريت فدرالی آلمان، جمهوريت مردم چين و تمام ممالک دوست     مخصوصًا اتحاد شوروی، اضالع متحدۀ امريک  
که در راه انکشاف و پيشرفت وطن ما سهم گرفته اند، قدردانی نموده و از صميم قلب از طرف دولت و مردم       

 .افغانستان اظهار تشکر نمايم
 

 
 

  سرطان٢۶مرحوم محمد داود حين توشيح قانون اساسی جمهوريت 
 هـ ش١٣۵۵ حوت ۵مورخ 

 
 

 !هموطنان عزيز
اجازه ميخواهم تا باصراحت که خاصه ما افغانها است در روشنی واقعی ترقی خواهانه اسالمی و مطابق به ايجابات    
عصر و زمان اعالم دارم که دولت جمهوری جوان افغانستان در راه اصالحات بنيادی، بدون شتاب قدم بقدم و بياری   

ما مستشعريم که وظيفۀ اساسی دولت جمهوری   . ون لغزش بجانب افراط و تفريط ،  شجاعانه پيش خواهد رفت   خدا، بد 
افغانستان درين مرحله تاريخی عبارت از پايان بخشيدن به نا برابری های اجتماعی، فقر، عقب ماندگی که در طول 

 . ه استقالل اقتصادی ميباشدقرون متوالی دامنگير کشور ما است،  تحکيم استقالل سياسی و نيل ب 
دولت جمهوری هرگاه در مرحلۀ مبارزه بخاطر ترقی اجتماعی، ايجاد يک اقتصاد مستحکم ملی، وارد نگردد،    

بخاطر ايجاد يک اقتصاد ملی متکی به ساينس و      .   استقالل سياسی کشور و حاکميت ملی مردم ما به مخاطره می افتد   
دگی مردم ما الزم است که ريفورم های عميق و بنيادی اقتصادی و   تکنولوژی معاصر، برای ارتقای سطح زن

اجتماعی اجرا گردد، سکتور دولتی تحکيم و تکامل يابد، کشور صنعتی و صنايع ملی احداث گردد، ديموکراسی در        
 .حيات اجتماعی سياسی و اقتصادی تعميم يابد

ل ملی خويش را تحکيم نمايد و با اطمينان به   صرف تحوالت انقالبی واقعی کشور را قادرخواهد ساخت که استقال
 .ياری خداوند بزرگ در شاهراه ترقی اقتصادی و اجتماعی گام نهد 
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 !هموطنان عزيز و گرامی
ايفای اين وظايف عظيم ملی ايجاب ميکند که درين مرحله خطير و حساس تاريخی تمام نيروهای ملی و مترقی و تمام      

 وسيع تحت لوای رژيم جمهوريت جوان کشور متحد گردند و بفضل خداوند       طبقات وطندوست کشور در يک جبهۀ  
جهت اصالحات بنيادی و ايجاد يک افغانستان نوين مقتدر و مترقی، باشور و شوق وطنپرستانه،  با شجاعت و    

 . اطمينان به آينده،  با سرود انقالبی جمهوری جوان افغانستان عزيز به توکل خالق بی نياز به پيش روند  
 

 مذهـب زنـده دالن خواب پريشانـی نيست
 از همين خاک جهان ديگری ساختن است

 
 زنده و جاويد باد افغانستان
 سربلند باد مردم افغانستان
 برافراشته باد بيرق جمهوری

 
 »و من اهللا التوقيق

 
ی های وجود    سرطان در افغانستان از پنج سا ل بيش نبود و گرچه درآن نظام کوتاه٢۶گرچه عمرنظام جمهوريت 

داشت و اشتباها ِت رخداد، الکن در همين مدت کوتاه نظم و ثبات در کشور قايم  گرديد، امنيت سرتاسری برقرار شد،           
قانون مدنی، قوانين ريفورم اراضی و ماليۀ مترقی، قانون واليات، قانون جزا و يک سلسله قوانين ديگر که در نظم        

 سالۀ  ٧پالن . اشتند، تسويد، تصويب و در معرض اجرا قرار گرفتاجتماعی و اداری در کشوراهميت بسزای د 
 ميليارد ١٨٠انکشافی متکی بر زير بناهای که در پالنهای انکشافی پنج ساله اول و دوم تحقـق يافته بود و مصارف 

جمهوری برای تحقق پيدا کردن شالودۀ  را احتوا می کرد،  )  ميليارد دالر۴بنرخ اسعاری آن زمان معادل (افغانی 
در راه حفظ  و ارتقای حيثيت و اعتبار افغانستان درمجامع بين المللی تالش گرديد،   . ، تکميل گرديدجوان افغانستان

 .         سالۀ انکشافی اظهار آمادگی نمودند ٧چنانچه منابع مختلف مالی برای سهمگيری در پالن 
 ميليارد افغانی  ٢٢ش که شروع پالن بود، به بيش از   هـ  ١٣۵۶ و ١٣۵۵ سالۀ انکشافی در سالهای  ٧در چوکات پالن 

سطح بيکاری تنزيل .  ميليون دالر بالغ ميگرديد  ۵٠٠ افغانی به ۴۵سرمايه گذاريها صورت گرفت که بنرخ فی دالر 
 ميليارد افغانی و  ١٣هـ ش  به اضافه از    ١٣۵۶عوايد دولت در اخير سال    . باال رفت نموده و سويه زندگی متناسباً   

 . ه اسعاری به بيش از پنجصد ميليون دالر بالغ ميشد که اين بذات خود در تا ريخ کشورهيچگاه سابقه نداشته است    ذخير
 

 ثور، کشور را به بربادی سوق نميدادند، ممکن   ٧ اگر دشمنان مردم و کشور با براه انداختن خيانت و جنايات روزسياهِ 
بود، با تطبيق چند پالن انکشافی در دولت جمهوری، در پهلوی    امروز افغانستان که در آستانه تحول قرار گرفته 

ممالک کم و بيش انکشاف يافته قرار ميداشت و يا در حالت گذار بآن ميبود و ملت بی چاره باين حالت ابتر و فقر 
  کشور نادار جهان، افغانستان در شماره١٧٨م سازمان ملل، در جمله ٢٠٠۴قرار احصائيه سال . دچار نميگرديد

 .  قرار گرفته است١٧٣
 

در حکومت  :" مينگارد...) آيا حکومت ( هـ ش خود تحت عنوان  ٢٠/١/١٣٨۵روز نامه ملی انيس در شمارۀ تاريخی 
سردار محمد داود خان که يک دهه را در بر داشت، چنان گامهای برداشته شد که زندگی مردم وطن ما را رنگ         

س تغييرات بنيادی زندگی افغانها را گذاشت و در پنج سال رياست خاصی بخشيد و با طرح پالنهای پنجساله اسا
جمهوری آن بزرگ مرد حکومت آنوقت کار هائی را انجام داد که در آخرين سال زندگی اين راد مرد وطن،     

به متأسفانه طوفانيکه از شمال کشور . افغانستان برای نخستين بار از نگاه توليد مواد غذائی، بخود کفائی رسيده بود 
خرابی ما آمد و پروژه هائی بزرگی را که نزديک به اکمال بودند و ميتوانستند که با تکميل شدن، زياد ترين نقاط      
افغانستان را آبياری و دارای انرژی برق بسازند و هم توليدات صنعتی افغانستان را در پهلوی زراعت به سطح ملی          

 ."بلند ببرند
 پايان


