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 مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان
 (انزدهمش  )بخش

 (ش جمهوری محمد داؤد1355دلو  10جرگه لویه )ادامه مبحث 

 

 لویه جرگه و انتخاب اولین رئیس جمهور کشور:

آغاز و انجام لویه جرگه دقیق تاریخ  ۀکه در بار فوق، الزم به تذکر استقبل از پرداختن به موضوع 
جدی همان سال  6در اعالمیه حکومت منتشره  .اختالف نظر در مآخذ دست داشته وجود دارد 1355

دلو گفته شده، درحالیکه در متون دیگر  30و ختم  ولد 19غاز آکه قبالً متن آن نگارش یافت، تاریخ 
 قانون اساسی 133در ماده  هکنانچ ،دلو گزارش گردیده 28دلو و ختم آن  10تاریخ آغاز لویه جرگه 

و  تده است. داکتر حق شناس در کتاب "جنایاشذکر  1355دهم دلو  زین هگرج هیول تاریخ آغاز
ای هروزنامه انیس تاریخ  1355دلو   27و  26شماره های  دسایس روس در افغانستان..." به استناد

د کمسیون تسوی :تذکار می دهد نینچمختلف این لویه جرگه رویداد های قرین به واقعیت را در موارد 
اولین مسوده قانون اساسی را به دفتر ریاست دولت تسلیم کرد؛ رئیس دولت  1354حوت  26بتاریخ 
 نفری غور و تدقیق تحت ریاست داکتر 20حوت همان سال مسوده را به کمسیون  29بتاریخ 

و پس از  دیناسر نایاپ هبتدقیق را  هعبدالمجید وزیر عدلیه سپرد که کمسیون درظرف چهار ماه وظیف
محمد داؤد طی  1355جدی  7مسوده شکل نهائی را به خود گرفت؛ بتاریخ  ،س وزراءمجل دتائی

 26) 1355دلو 6فرمانی از مردم خواست برای لویه جرگه نمایندگان خود را انتخاب کنند؛ بتاریخ 
ر الادلو لویه جرگه در ت 10 خ( متن مسوده نهائی در جراید به نشر رسید؛ بتاری1977جنوری 

با ایزاد  ارقانون اساسی  مروز دوام کرد و سرانجا 15 و شد عامه در کابل دائر کنفرانس های صحت
 26بتاریخ د؛ رکماده به اتفاق آراء تصویب  136فصل و  13دلو در  25ماده و یک مقدمه بتاریخ  5

 دلو محمد داؤد به حیث اولین رئیس جمهور افغانستان از طرف لویه جرگه انتخاب شد و در همان
)داکتر حق شناس، ش.نصیر: "دسایس و جنایات روس در افغانستان از امیر دوست  .روز حلف وفاداری یاد کرد

 (444ـ  443، صفحه 1368محمد تا ببرک، چاپ دوم، پاکستان، 

به موضوعات مربوط به "رئیس جمهور"  95تا ماده  75از ماده  1355فصل هفتم قانون اساسی 
رئیس جمهور در راس دولت افغانستان قرار داشته، »اختصاص دارد. بنا برحکم ماده هفتاد و پنجم: 

ده وظایف قوه اجرائیه و حزبی را که مطابق باحکام این قانون اساسی و اساسنامه حزب مستقیماً بعه
برطبق این ماده رئیس جمهور در عین « دارد، توسط اورگانهای مربوط اداره و رهنمائی میکند.

حالیکه رئیس دولت است، رئیس قوۀ اجرائیه  و نیز رئیس یگانه حزب در کشور میباشد و امور 
اساسنامه حزب پیش می برد. صالحیت ها و وظایف  محوله را به تأسی از این قانون اساسی و 

 فیاظو و اه صالحیت هسیاقم هبفقره مشخص گردیده  که  15ی او در ماده هفتاد و هشتم تحت عموم
 به نظر میرسد. رتشیب ، 1343پادشاه در قانون اساسی 
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رئیس جمهور پس »مربوط طرز انتخاب رئیس جمهور است که چنین حکم میکند: ماده هفتاد وششم 
آراء اعضاء برای مدت شش سال از نامزد شدن ازطرف حزب ازطریق لویه جرگه باکثریت دوثلث 

یک روز بعد از تصویب  به تأسی ازهمین ماده موضوع انتخاب رئیس جمهور« انتخاب میگردد.
هللا  را امیندلو صورت گرفت که مختصر جریان آن 26 خیراتب در لویه جرگه یعنیقانون اساسی 

 :گزارش میدهد چنین در کتاب " افغانستان در قرن بیستم" ځدری

د خان بحیث کاندید یکتا و بی بدیل این مقام از قبل معلوم ؤو صدراعظم محمد دا گرچه رئیس دولت»
هللا واصفی از اعضای جرگه بود، با آنهم بمنظورطبیعی و دموکراتیک جلوه دادن این انتخابات عزیز

خواست تا خود یا کاندید خود را چه در داخل جرگه و یا خارج آن غرض احراز این مقام معرفی 
بودن این پیشنهاد را درک میکردند، عده ای از محمد  [یلکش]درحالیکه همه اعضاء فورمالیتی نمایند. 

هللا واصفی بدون ضیاع وقت از فراز تربیون اعالن کرد که همه اعضای داؤد خان نام بردند و عزیز
رئیس جمهوری افغانستان کاندید  لویه جرگه از رهبر انقالب میخواهند تا خود را به حیث اولین

 (566، صفحه 1379: "افغانستان در قرن بیستم، پشاور، ، امین هللاځدری)«ند.نمای

در بین شور و هللا واصفی عزیزاما ابا می ورزید،  داهنشیپ نیا لوبق زاحالیکه درین اثنا محمد داؤد در
شاغلی محمد داؤد خود را »این جمله را چند بار تکرار کرد که: مکرر  یها تقاضا هلهله جرگه و

 بکاندید اکادیمسین محمد ابراهیم عطائی مؤلف کتا «.کاندید نمیکند. او این حق را به ملت داده است
د ؤسخنان بسیار گفته شد و شخص محمد دا»"نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان" می نویسد: 

نیز گفت که نمیخواهد خود را کاندید کند. درین وقت وکیل خوست که به سفارش حیدر رسولی وزیر 
دفاع آمده بود و بنام وریشمین خان و افسر پولیس بود، بخاطر اینکه اخالص خود را به رسولی ظاهر 

د شود."؛ به آواز بلند گفت: "اگر رئیس صاحب دولت نمیکند، باید رسولی صاحب کاندی ،ساخته باشد
چنین صدا از جانب حاجی عبدالوهاب وکیل حصارک نیز بلند شد که موجب خنده حاضرین گردید و 

)عطائی، محمد ابراهیم: "نگاهی مختصر به تاریخ معاصر « .در پایان محمد داؤد خود را کاندید کرد

  (398، صفحه 1389بنگاه نشراتی میوند،  ،افغانستان"

اما  !قبول میکنم»و شور وهلهله اعضای لویه جرگه چنین گفت:  رئیس دولت پس از اصرار زیاد
من حاضرم خواست شما وکالی محترم »و شرط خود را چنین توضیح داد: « !بیک شرط، بیک شرط

ً و  را بپذیرم، ولی بیک شرط که این وظیفۀ بزرگ ملی را تا زمانی برعهده خواهم داشت که روحا
و بدانم که مردم افغانستان از اساسات خود، از اساسات دولت و از جسماً توان پیشبرد آنرا داشته باشم 

آنچه خود شان تصویب کرده اند، پیروی مینمایند و تا دمی که همکاری مردم نجیب افغانستان میسر 
تا آخرین توان و قدرت خویش از اجرای این وظیفه ملی سرپیچی نخواهم کرد، ولی هنگامیکه  ،باشد

توان اجرای این وظیفه بزرگ را ندارم، معذرت خود را به پیشگاه ملت افغانستان بدانم جسماً و فکراً 
، 43، به استناد سالنامه افغانستان، شماره 566: "افغانستان در قرن بیستم"،... صفحهځ)دری «تقدیم خواهم کرد.

 (1356و  1355سال 

هللا هوری کشور، عزیزپس از اظهارات محمد داؤد مبنی بر قبولی کاندید شدن به مقام ریاست جم
 نیابالفاصله  هگرجو اعضای لویه  واصفی رئیس لویه جرگه موضوع رأی گیری را مطرح کرد

در  هکو رأی گیری بطور آزاد و مستقیم با بلند کردن دست صورت گرفت  هرا پذیرفتدرخواست 
رای اعضای لویه جرگه به حیث اولین رئیس جمهور کشور انتخاب آنتیجه محمد داؤد به اتفاق کامل 

ش 1355این رویداد وظیفه لویه جرگه سال  تمبا هلهله و کف زدنهای ممتد بدرقه شد. با خ و گردید
 نیز به پایان رسید.
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 نگاهی به بعضی نارسائی های قانونی درانتخاب اولین رئیس جمهور:

ازطریق  پس از نامزد شدن ازطرف حزبرئیس جمهور »بنابر حکم ماده هفتاد وششم قانون اساسی: 
این ماده هنگامیکه « اب میگردد.لویه جرگه باکثریت دوثلث آراء اعضاء برای مدت شش سال انتخ

ای دولتی به ه به منظور آگاهی عامه در روزنامه 1355دلو  6مسوده نهائی قانون اساسی بتاریخ 
خالء و حتی تناقضی را در چند  ،موشگافی الزم مطالعه کردند ارا بمنتشره نشر رسید، کسانیکه متن 

نرا از روی حسن نیت با یکی از مقامات دریافتند و یکی هم آ رئیس جمهوراولین ارتباط با انتخاب 
 :دوب رارقنیا زا هلضعمعالیه دولت در میان گذاشت تا در صدد اصالح آن شوند. 

 بزح کی ثیح هبتا آن وقت نه اساسنامه داشت و نه  حزب "انقالب ملی" شد،ذکر طوریکه قبالً 
اصوالً تشکیل شده بود و نه جمعیتی از اشخاص که نمایندگی قانونی از حزب کرده بتوانند، موجود 

ا زطرف  ،دوش حرطم هگرج هیول رد هکنآ زا ریاست جمهوری را قبل کاندید 76بود تا بزعم ماده 
ً درفصل دوازدهم "احکام انتقالی" معرفی وحزب  تذکری در هیچ مسوده نهائی اعالن نمایند. عالوتا

مورد انتخاب اولین رئیس جمهور قبل از تشکل قانونی حزب وجود نداشت که به استناد آن بدون 
 .ددرگرئیس جمهور انتخاب  نیلواتثبیت نامزدی از طرف حزب، 

 دوره انتقال، مطابق بحکم ماده چهلم این قانون اساسی، در»حکم میکرد:  130ماده  نامز نیعرد
سرطان  26اولین حزب که بانی و پیشاهنگ انقالب ملی و مترقی  "اساسنامه حزب انقالبی ملی بحیث

 زا دصقم اجنیا رد «میگردد. ازطرف رئیس جمهور نافذ و اعالم" افغانستان است، "مردم 1352سال 
 "هگرج یلم حاتتفا و یساسا نوناق نیا ذافنا نیب تدم" :انامه مود هرقف 124 هدام معزب لاقتنا هرود
 زونه ،دیدرگ باختنا روهمج سیئر هک تقونآ ات یلم بالقنا بزح هک دنکیم حیرصت هدام نیا.دشابیم
که  معز نیا هب ،دادیم رارق ینوناق یالخ کی رد ار 76 هدام مکح عوضوم نیا اذل ،تشادن تیمسر

 76او اساسنامه حزب را نافذ و اعالم دارد، درحالیکه درماده  تااول باید رئیس جمهورانتخاب شود 
صریح شده که کاندید ریاست جمهوری باید نخست ازطریق حزب به لویه جرگه معرفی برعکس ت

 .رئیس جمهور تشکیل میداداولین گردد. این موضوع عمده ترین خالی قانونی را درانتخاب 

وقتی اولیای امور متوجه این خالء گردیدند در طول اجالس لویه جرگه از جمله پنج ماده که بر 
زدهم "احکام عمومی" گنجانیده شد، به این یدر فصل س 133یکی هم ماده  مسوده اضافه گردید،

ش در کابل مرکز 1355نخستین لویه جرگه ایکه درنظام جمهوری بتاریخ دهم دلو »عبارت: 
افغانستان دائر میشود، اولین رئیس جمهور دولت جمهوری افغانستان را با اکثریت دو ثلث آراء 

 «ب میکند.اعضاء برای مدت شش سال انتخا

، کردنایزاد این ماده با آنکه ظاهراً یک راه حل پنداشته میشود، اما در واقع بطور دقیق مشکل را حل 
 یساسا نوناق مصوبهمیکند که  زیرا این ماده در چار چوب قانون اساسی وقتی قابلیت انفاذ را پیدا

باریکی دیگر  نیامتوجه سفانه که هیچکس أمت .شده باشداعالم نافذ وشیح و قانوناً ت ،هدرک لحارم یط
 موضوع نگردید.

ماهیت قانونی آن تکمیل  آند و قبل ازننافذ اعالم میشو ،نین بطور کل بعد از توشیحواواضح است که ق
قانون اساسی جمهوری بعد از تصویب لویه فقط به حیث مصوبه قانون پنداشته میشوند. و  دشابیمن

به دفتر ریاست جمهوری  1355لو د 26دلو و پس از انتخاب رئیس جمهور بتاریخ  25جرگه بتاریخ 
که در فرمان  توشیح کرد 1355حوت  5جمهور آنرا بتاریخ  سجهت توشیح ارائه گردید. رئی

 توشیحیه چنین آمده است:
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 عکس تاریخی: محمد داؤد حین توشیح قانون اساسی جمهوری با اعضای کابینه و بعضی از اراکین دولت

 :1355متن فرمان توشیح قانون اساسی 

بنام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت مردم نجیب افغانستان، من محمد داؤد اولین رئیس جمهور »
افغانستان به تأسی از وظیفه ایکه نمایندگان نخستین لویه جرگه دولت جمهوری به استناد مصوبۀ 

الیوم هجری شمسی به اتفاق آراء بمن سپرده است، این قانون اساسی را  1355دلو  25تاریخی 
 «هجری شمسی در کابل مرکز افغانستان توشیح و انفاذ آنرا اعالم مینمایم. 1355حوت  5پنجشنبه 

 1355محمد داؤد اولین رئیس جمهور دولت جمهوری افغانستان ـ مورخ پنجم حوت امضای: 

لیکه به ذ گردید، درحافان حوت 5از تاریخ بعد از توشیح سر قانون اساسیدیده میشود که  ترتیببه این 
 25انتخاب اولین رئیس جمهور بتاریخ ماهیت قانون را نداشت، استناد مصوبه قانون اساسی که تاهنوز

 هب لوا کی مادک ،مخت ای غرم" :روهشم هتفگ نامه هب ددرگیمرب هلضعم نیا هک دلو صورت گرفت
 "!تسا هدمآ دوجو

حکومت نظامی لغو گردید، کمیته مرکزی  1355حوت  7بهرحال پس از انفاذ قانون اساسی بتاریخ 
و به مامور های دولتی مقرر که فقط به نام بود و همه اعضای آن در همان آغاز کودتا به پست 

ً منحل شد و برطبق ماده یدبحکومت ت ً فاقد قدرت تصمیماتی مستقل بودند، نیز رسما ل گردیده و بنا
، معین های داعالن کابینه جدی قانون اساسی فرمان انحالل حکومت نیز صادر گردید و تا 123
  امور شدند.ظف به اجرای مؤت های مربوطه به حیث سرپرست روزا

 )ادامه دارد(
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