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 کرد؟ سال حکومتش چه ۰۴راعلیحضرت بابای ملت د
 
 

 ۴0/۴0/0۴10                  داکتر نجیب هللا بارکزی
 

شتر بی ۀتوانست فاصل "بابای ملتافغانستان عزیز در دورۀ چهل سال سلطنت فرخندۀ اعلیحضرت محمد ظاهر شاه "
 بپیماید.انکشاف و ترقی های مختلف  را در عرصۀ از یک قرن

 

 قسمت دوم
 

 قسمت اول این مطلب را با کمک لینک ذیل می توانید مطالعه فرمائید
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_0۴_sal_saltanat_۴1.pdf 

 
 م(:6491-6491دورۀ صدارت "سردار شاه محمود خان" در سلطنت اعلیحضرت بابای ملت ) -2

 

آهسته آهسته اعلیحضرت بابای ملت ا این زمان اعلیحضرت بابای ملت دست کامالً باز در مسائل حکومتی نداشت. ت
 با گذشت زمان در ادارۀ دولت دست باز تر پیدا می کند، در سال های صدارت سردار "شاه محمود خان" کارهای
 فوق العاده ای تحت نظر مستقیم اعلیحضرت بابای ملت انجام می یابد که می توان آن را بطور ذیل خالصه نمود:

 

  افغانستان و اتحاد شوروی، در پی توسعۀ روابط با دول جهان،امضای معاهدۀ خط تالویگ بین 
 ،مسافرت های کاری سردار شاه محمود خان به لندن و امریکا 
   در آن  پاکستاننمایندگان افغانستان در سازمان ملل متحد در برابر پذیرفتن  سپتمبر( 0۴م )1401در سال

 سازمان رأی مخالف دادند،
  که اکنون م انتخابات آزاد بلدیه )شاروالی( به اساس رأی سری در کابل برگذار شد. ولی1401در سال 

برگذاری گذرد باوجود آن که شاروالی ها نظر به قانون انتخابی است ولی ما از عهده  میاز آن  ۰۴یشتر ب
 ،ها عاجز هستیم یانتخابات شاروال

   صورت گرفت شوروی هیرامضای موافقتنامه راجع به رودخانه کشک با اتحاد جمام 1401در همین سال، 
    با مؤفقیت انجام شد و  ،م انتخابات دورٔه هفتم شورای ملی )ولسی جرگه و مشرانو جرگه(14۰4در سال

 شغال کردند،وکالی مردم در آن کرسی های خود را ا
   به امضاء رسید هندوستانکشور با و همکاری های های متقابل دوستی  ۀمعاهد م14۹۴در سال، 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_40_sal_saltanat_01.pdf
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_40_sal_saltanat_02.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barakzai_n_alahazrat_babay_melat_dar_40_sal_saltanat_02.pdf
http://www.google.com.af/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=lS7Q7PnV0txvyM&tbnid=BWhDdIMaLlDqVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87&ei=Wh73UpivGeu00wXR0oBw&bvm=bv.60983673,d.d2k&psig=AFQjCNE0U3exdMrFFZ4ExXkEVl6l466M9w&ust=1392013204629487
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  از طرف افغانستان به رسمیت شناخته شد، جمهوری مردم چینم 145۴ در همین سال 
  ابات تظاهرات عظیمی بخاطر مداخله غیر قانونی وزارت داخله در امور انتخ م 145۴ در همین سالو بازهم

 ،در شهر کابل به راه افتاد
  آزادی مطبوعات افغانستان از طرف سردار شاه محمود خان دومین صدراعظم سلطنت  م14۹1در سال

، ولسجریدۀ  وطن و، جریدۀ ندای خلق، جریدۀ یدۀ انگارجر اعالن کردید و روزنامه ها و جراید آزاد از قبیل
 مردم توزیع گردید،با محتوای آزاد و دور از هر گونه کنترول چاپ و به 

  مسافرت رسمی داشت امریکااضالع متحدۀ شاه محمود خان به سپهساالر مسافرت م 1451در همین سال، 
  ولسی جرگه و مشرانو انتخابات دوره هشتم شورای ملی م  آمادگی های الزم برای 1451در همین سال(

 وغیره...جرگه( گرفته شد. 
 

 م(:64۹1-64۹1سلطنت اعلیحضرت بابای ملت )دورۀ صدارت سردار محمد داوود خان در  -1
 

سردار محمد اعلیحضرت بابای ملت شاغلی ، از مقام صدارت شاه محمود خان م با استعفیي سردار14۹0در سال 
کابینه اش را را به حیث سومین صدراعظم دورۀ سلطنت مقرر نمود و بال وقفه سردار محمد داوود خان داوود خان 

 اعالن نمود. 
ایفای وظیفه نمود، افغانستان م به حیث صدر اعظم 14۰0الی  1450سال برای یک دهه از داوود خان  محمد سردار

 گردد: داوود خان صورت گرفته بطور ذیل خالصه میمحمد کار ها و اتفاقات مهم که در زمان صدارت سردار 
 

 معاون رئیس جمهور امریکا به کابل، "ریچارد نیکسون" رسمی مسافرت 
 نیم ملیون دالری شوروی برای اعمار سیلوی مرکز، سه و ۀقرض 
 ،برقراری مناسبات سیاسی با چین 
 پشاور، تظاهرات و حمله بر سفارت پاکستان در کابل و در مقابل حمله به قونسلگری افغانستان در 
  ،مصر کشور یم عزرئیس جمهور و  "جمال عبدالناصر"به اثر دعوت رسمی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه

 ،آمد کابلبه 
 بین افغانستان و پاکستان، دیپلوماتیک اعالن سفر بری علیه پاکستان به تعقیب وخامت روابط 
 ترانزیتی با شوروی، ۀامضای موافقتنام 
  م افغانستان به عضویت بانک جهانی و صندوق جهانی پول در آمد، 14۹۹در سال 
 رهبر  "خروسچفراعظم افغانستان "نیکیتا م بنا بر دعوت سردار محمد داوود خان صد1455 در همین سال(

 ،رسمی نمودندکابل مسافرت صدراعظم آن کشور به شوروی بعد از استالین( و بولگانین 
  یک مسافرت رسمی به کابل نمودترکیه جمهوریت صدراعظم « رسمندعدنان »م 1451در سال، 
 رئیس جمهور پاکستان به  "یرزاسکندر م"بنا بر دعوت اعلیحضرت پادشاه افغانستان م1451 در همین سال

 ،نمودکابل سفر 
 

 م امور ذیل صورت گرفت:1451در جریان همین سال 
 

 چکوسلواکیا، جمهوریت سوسیالیستی شوروی و اتحاد قراردارد خرید اسلحه از  عقد 

  شوروی،اتحاد به  "داوود خانمحمد سردار "مسافرت 

 از طرف سردار محمد داوود خان اعالن شدافغانستان سال نخستین پالن پنجساله  جریان همین در ، 

  نمودداوود خان به پاکستان سفر محمد درهمین سال سردار ، 
 

  صدر اعظم « الی ئنجوا»بنا بر دعوت رسمی سردار محمد داوود خان صدراعظم افغانستان م 14۹1در سال
 ، نمودچین به افغانستان سفر جمهوری مردم 

 نمودصدراعظم پاکستان به کابل سفر « وردی هسهر»م 1451همین سال  جریان در، 
  سفر به ماسکو شوروی بنا بر دعوت زعمای بابای ملت محمد ظاهر شاه اعلیحضرت م 1451در همین سال

 ،  کردند
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B7%D9%86_%D9%88%D9%88%D9%84%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 بهبنا بر دعوت رسمی زعمای جمهوریت مردم چین داوود خان محمد سردار م 1451همین سال  جریان در 
 ، نمودسفر  پیکینگ

  سیدء رشوروی به امضااتحاد جماهیر سرحدی با  ۀفقتنامامو م1451در سال، 
  کردندبه پاکستان و هند سفر  "اعلیحضرت بابای ملت"م 1451همین سال در، 
  شوروی اتحاد رئیس جمهور « وروشیلوف»م بنا بر دعوت رسمی دولت شاهی افغانستان 1451در همین سال

 ،نمودبکابل سفر 
 نمودافغانستان به شوروی سفر  جۀخارامور خان وزیر نعیم  به تعقیب آن سردار محمد  ، 
  واهر لعل نهرو» د، به تعقیب آن کرسفر  وستانهندکشور داوود خان به محمد  رم سردا14۹4در سال »

 به دربار کابل پذیرفته شد، صدراعظم هندوستان
  نمودسرمنشی ملل متحد بکابل سفر « هرشیولد»در همین سال ، 
  کردخان به شوروی سفر  داوودمحمد در همین سال سردار، 
  نمودرئیس جمهور امریکا بکابل سفر « ایزنهاور»در همین سال، 
  د،اد سفری به لندن انجام خان داوودمحمد در همین سال سردار 
  به تعقیب آن نمودحیث صدراعظم شوروی بکابل سفر به « خرسچفنکیتا »بار دیگر  م 141۴در سال ،

 ، کردشوروی و ایران سفر  داوود خان بهمحمد سردار 
  سیدکشور چین به امضاء ر بادر همین سال قرارداد دوستی و عدم مداخله، 
  نمودداوود خان به آلمان غربی سفر محمد سردار در همین سال ، 
  کرددر همین سال سردار داوود خان در کنفرانس کشورهای غیر منسلک در بلگراد شرکت، 
  گرفتماتیک با پاکستان صورت دیپلوم قطع روابط 14۰1اکتوبر سال  ۰بتاریخ ، 
 شداعالن  ۀ افغانستان رسماً سال ۹م پالن دوم 14۰0سال  در ، 
 نمودایران بکابل سفر  پادشاه «رضا شاهمحمد »در همین سال اعلیحضرت ، 
  کردندشوروی سفر اتحاد اعلیحضرت بابای ملت به در همین سال ، 
 وغیره یدننگرهار افتتاح گرد طب و باالخره در همین سال پوهنځی . . . 

 

 م(:624199 – 6411دورۀ صدارت داکتر محمد یوسف خان در سلطنت اعلیحضرت بابای ملت )  -9
 

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  عظمی افغانستان به فرمان صدارت پستداوود خان، محمد از  استعفیی سردار  بعد
از محدوده دربار خارج  بابای ملت برای بهتر شدن هرچه بیشتر امور و بحیث اقدام بزرگ بخاطر مشارکت ملی

را  "خان داکتر محمد یوسف" بیرون از خاندان شاهی شود، اعلیحضرت بابای ملت بحیث اولین صدراعظم ساخته می
ی اکند، کمیته  کابینه ای جدید را اعالن میخان یوسف محمد ، داکتر سازد م به این کرسی توظیف می14۰0در سال 

قنسلگری  گردد، ماتیک با پاکستان اعالن میدیپلوشود، از سر گرفتن مناسبات  برای تسوید قانون اساسی ساخته می
 "برژنف"کند،  د، اعلیحضرت بابای ملت به امریکا سفر میشو می افتتاحهای افغانستان در کویته و پشاور دوباره 

رئیس هیات شورای عالی اتحاد جماهر شوروی بکابل سفر کرده و سنگ تهداب انستیتیوت پولیتخنیک را در کابل 
د، جنرال شوی )واحد اداری( تقسیم م گردد، افغانستان به هفت والیت سرحدی با چین امضاء می ۀمی نهد، معاهد

م مسوده قانون اساسی جدید به نشر سپرده 14۰۰سال  د، درکن رئیس جمهور پاکستان به کابل سفر می "ایوب خان"
 قانون اساسیبه منظور تصویب  لویه جرگه 4/4/14۰۰ریخ به تأگردد،   شد، در همین سال سرک سالنگ افتتاح می

ن سال ح گردید، در همییساسی جدید تصویب و توسط اعلیحضرت بابای ملت توشاه و قانون جدید در کابل دایر گردید
کند، اعلیحضرت  شوروی سفر می م داکتر یوسف به هند و14۰۹کند، در سال  فر میاعلیحضرت بابای ملت به چین س

رسد،  انتخابات ولسی جرگه آغاز یافته و به پایان می 0۰/1/14۰۹کند، در بابای ملت به فرانسه و شوروی سفر می
 .رسید تن می 01۰گان به یندتعداد نما
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حیث صدراعظم جدید به داده و هاشم میوندوال  ستعفییوسف از پست صدارت امحمد م داکتر 14۰۹در همین سال 
م رئیس دولت چین 14۰۰شود، در همین سال افغانستان عضویت بانک آسیایی را بدست می آورد، در سال می یمعرف

د کند، اعلیحضرت بابای ملت به هن ه مصر و ترکیه سفر میب "هاشم میوندوال"کند،  به کابل سفر می« لیو شاوچی»
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کند، در همین سال  کابل سفر میبه رئیس جمهور آلمان غرب « کیزنگر»م 14۰1کند، در سال  و پاکسان سفر می
صدور گاز به شوروی  ۀکند،  موافقتنام گردد، میوندوال به امریکا و فرانسه سفر می پالن پنجساله سوم اعالن می

شود، میوندوال در مذاکرات  تصویب می (مجلس سنامشرانو جرگه )قانون احزاب از طرف  ۀگردد، مسود میامضاء 
مورد جنگ اعراب و اسرائیل اشتراک می ورزد، هاشم میوندوال از پست صدارت  مجمع عمومی ملل متحد در

 گردد. افتتاح می محکمۀ افغانستاناستعفی داده و ستره 
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م، کارها، واقعات و اتفاقات که درین دوره صورت گرفته قرار 1411م الی14۰1صدارت نور احمد اعتمادی از سال 
 ذیل خالصه گردیده است:

 

  کند،  ر یوگوسالویا بکابل سفر میبره "تیتو"مارشال 
 به کابل سفر« جودت سونای»گردد، صدراعظم ترکیه  م کمیسیون اصالحات اداری تعیین می14۰1سال  در 

کند، اعلیحضرت بابای ملت به شوروی سفر  ل سفر میبکابه « مپیدوجورج پا»کند، صدراعظم فرانسته  می
ر شوروی سفاتحاد اعتمادی به نور احمد کند،  صدراعظم ایران به افغانستان سفر می "عباس هویدا"کند،  می
 کند،  ملت به جاپان سفر میکند، اعلیحضرت بابای  می

  گیرد، صورت می (شورای ملیولسی جرگه و مشرانو جرگه )هاردهم چم انتخابات دور 14۰4در سال 
 معاون رئیس جمهوری« اگنیو»کند،  صدراعظم هندوستان به افغانستان سفر می "گاندی اندیرا"همین سال  در 

 گیرد، علیه وی مظاهرات صورت می کند و امریکا بکابل سفر می
  اعتمادی از پست  1411کند و باالخره در سال  پادشاه سعودی بکابل سفر می« ملک فیصل»م 141۴در

 صدارت استعفی می دهد.
  شوروی، و بعد استعفی از پست صدارت...اتحاد اعتمادی به نور احمد مسافرت 
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گیرد، کارها و  عهده میبه را افغانستان  پست صدارت لیتمسؤوم 1410م الی 1411داکتر عبدالظاهر از سال 
 یده است:دگیرد بطور ذیل خالصه گر اتفاقات مهم که درین دوره صورت می

 

 مسافرت اعلیحضرت بابای ملت به انگلستان، 
  بکابل، "ذوالفقار علی بهتو"مسافرت 
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 اند از:گیرد عبارت  که درین دوره صورت می مهمیکار 
 

 هلمند  قراداد آب گردد که بنام؛ مسئله آب هلمند با عقد قرارداد بین افغانستان و ایران در کابل حل و فصل می
 شود؛ یاد می

  ند، ک بکابل سفر می« پادگورنی»در همین سال رئیس دولت شوروی 
  قرارداد آب هلمند با ایران توسط ولسی جرگه و به تعقیب آن در مشرانو جرگه به تصوئب میدر همین سال 

 رسد،

  6لندن،مسافرت اعلیحضرت بابای ملت به 
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   از بین کودتای سردار محمد داوود خان سلطنت دو صد سالۀ افغانستان توسط  1050سرطان سال  01در

  0.می رود
 

طوریکه دیده می شود، هفت صدراعظم در چهل سال سلطنت بابای ملت مسؤولیت حکومت های افغانستان را به عهده 
گرفتند و در سال های اخیر سلطنت بابای ملت در حالیکه همه چیز تحت کنترول بود، حاکمیت دولت تام بود، و قانون 

و ثبات در سراسر کشور برقرار بود، اعلیحضرت بابای در سراسر کشور به حد نهایی آن حاکم شده بود، نظم، امنیت 
ملت پست صدارت را برای بهبود هرچه بیشتر امور به افراد غیر خانواده تفویض نمود، از یک سو فشار هایی که 
در سطح منطقه و جهان از سبب رقابت بالک های غرب و شرق بوجود آمده بود، و از سوی دیگر در داخل کشور، 

ی پیرو بالک های شرق، غرب، مداخلۀ همسایگان، ظهور اسالم گرایان رادیکال که هر کدام شان به ایجاد گروپ ها
شکلی احزاب و جریان های سیاسی در افغانستان ظهور کرده بودند، هیچ کدام ازین صدراعظم ها بیشتر از یک دو 

  . توانستندیا سه سال درین پست تاب آورده ن
 

یکی از برجستگی های اعلیحضرت بابای ملت در طول سال های حکومتش در سیاست گذاری ها این بود که  
افغانستان را توانست بین دو قطب مثبت و منفی اتحاد شوروی و ابر قدرت امریکا با حفظ توازن مناسبات بی طرف 

 ست گذاری ها گواه باشد.  و بیرون از خطرات نگهدارد، که این موضوع می تواند به نبوغ وی در سیا
 

برای این هدف اعلیحضرت بابای ملت در نخستین سال های مسؤولیت اش، در پی وسعت مناسبات با غرب برآمد، 
پیمان دوستی بین افغانستان و امریکا را به امضاء رسانید.  و بخاطر حفظ توازن در  هجری شمسی101۹در سال 

عدم مداخله و بیطرفی بین افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی را تجدید نمود  ماه سنبله همان سال برای بار سوم پیمان
 )قبل از تأسیس پاکستان(.

 
 پایان قسمت دوم

 
 ادامه دارد
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