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خاننادرسلطنت محمد 

(م1929-1933)

بههندوستاندونیرهددر(م1883اپریل9بابرابر۱۲۶۲حمل۲۱درافغانستانپادشاهخاننادرمحمد

خانیحییسردارنواسۀیوسف خانمحمدپسرنادرشاه.رسیدافغانستانسلطنتبه1929سالدروآمددنیا

خانمحمدامیردوستبرادروپشاورحکمرانطالییخانمحمدسلطانسردارخانداناینبزرگجد.است

شدماعزاهندوستانوبهاسیریعقوبامیرمحمدحینیکهوبودخانیعقوبخسرامیرمحمدسرداریحی.بود

شانوباپسرانشدهتبعید"دوندیره"درهندوستانبهنیززکریاسرداروبرادرشخانسرداریحی

مقیمدرآنجا(1901-1879)دههدونیمتقریباشانهاینواسهومحمدآصفسرداروسردارمحمدیوسف

.بودند

عمرسال18نادرمحمد.شدتولدهنددوندردیره1883م(.ش.هـ1362حمل21)درخاننادرمحمد

سردار.شدآشنادریوانگلیسیهندی،هایزبانباوخوانددرسآنجادر.نمودسپریهنددرراخویش

.دادمیمعلوماتافغانستاندربارۀآنهابهوآوردمیگردراخانوادهجوانانباردوهفتۀخانیحیی
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وندبرگشتافغانستانبهخانامیرعبدالرحماننامۀاجازهدریافتازپس1901سالدراوخانوادۀاعضای

هادیداراب.بردندمیسربهعلیمردانباغدرکهبرگشتآغازینهایدرهفته.قرارگرفتنداواحتراممورد

شویقتبهویافتندشهرتنیزخاصمصاحبانیاو"مصاحبانخانوادۀ"بهخانوادهآنامیرآنهابامکرری

رامیپسرخانهللاحبیبسردارنزدخانآصفمحمدسردارویوسفسردارمحمدخان،عبدالرحمنامیر

ویوسفسردارمحمدرفتنخان،عبدالرحمنامیرمرگازپسجهتایناز.بودنداومصاحبومیرفتند

مردمهکشدسببخانهللاامیرحبیبباآنهاهایصحبتوخانهللاحبیبسردارنزدآصف،محمدسردار

هبمشهورخانمحمدسلطانپسرخانیحییمحمدسردارکهآنجاییازبرعالوه.بنامندرامصاحبانآنها

.اندنامیدهنیزطالییخاندانراخانوادهاینبود،طالیی

مقامبهبعدهاوساالرینائبمقامبه.م1907درودرآمدقشونخدمتبهسالگینهوبیستدرخاننادر

دمحمسردارسلطانازجدشراپادشاهیبودوهوسمستعدیآدمکهنادرساالرمحمدسپه.رسیدسپهساالری

ولتدبابودهاوضاعمنتطراو،سلطنتاولدرسالهایهللا،امانشاهپیروزیاوبا.بودبردهبارثطالیی

نارمردمدرک،افغانستانسیاسیکاملاستقاللحصولبرایملیمسلحانهقیامدرچنانچه.کردهمکاریجدید

ومنارهشدعواقهللاامانتقدیرشاهوموردگرفتسهمپکتیایعنیجبهاتازیکیدربرادرانشباهمراهکشور،

.شدساختهبنامشاستقالل
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شدرقراربصلحکهوقتیوگرفتراوانهوتلوکردحملههندبهافغان،وانگلیسجنگسومیندر

ادآبجاللدرامیررکابدروقواقوماندانخانهللاحبیبامیرقتلزماندر.رسیددفاعوزارتبه

سیاسیشغلخاننادرم1926سالدر.گردیدپاریسدرافغانستانمختاروزیرم1924سالدر.بود

.گذراندنیسدرمدتیوگفتترکراخود

عزمخودبرادرانباپادشاهی،مقامازاوکردننظرصرفوخانهللاامانشکستازاطالعبا

امان.کردهیزتجسپاهیورفتافغانستانسرحددرقبائلیمناطقبههندوستانطریقازوکردافغانستان

ادرناما.کندحملهکابلباالیغزنیطرقازشدهیکجاقندهاردراوباکهبودخواستهاوازخانهللا

نادر.میکندحملهکابلباالیخودصوابدیدمطابقاوکهداداطالعخانهللاامانبهوپذیرفتنهخان

.کردتسخیرراکابلترتیبهمینبهوغزنیقبائلیدوهایراکمکبهخان
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خاننادرمحمدپادشاهی

استعفافرانسهدرمختاریوزیرازکهپیشیندفاعوزیرنادرخان،محمدجنرالسقویاغتشاشدوراندر

بایلقکمکبهسرانجاموکردکابلقصدبرادرانشکمکبهمی کرد،زندگینیسشهردروبودکرده

کابلبهراخود(م1929اکتبر13)۱۳۰۸میزان۲۱دروزیریوجاجیقبیله  دوافرادمخصوصا  

بهخاننادرهباآنکوکردندفرارشمالیبهیارانشوکلکانیحبیب هللا.گرفتاختیاردرراشهرورسانید

هتجهمینازشدند،آویختهداربههمهنادرخاندستوربهامابود،دادهعفووعده  تسلیمیشرطبهآنها

.می گویندغدارنادرکلکانیطرفدارانراشاهنادرکهاست

لقبایسرانواعیانبرابردرکابلسالم خانهقصردرشمسیهجری۱۳۰۸میزان۲۳درخاننادرمحمد

ارجرگهلویهتشکیلقبایلسراناماشود؛تشکیلجرگهلویهبایدجدید،پادشاهانتخاببرایکهکرداعالم

م1929اکتبر15دروپذیرفتهرامجمعاینرأیخاننادر.آوردندفرودسراوپادشاهیبهوندیدندالزم

خانهللاامانشاهحامیانمذاقبهخاننادراقدماین.نشستافغانستانپادشاهیتختبهنادرشاهبه عنوان

.نمایدتفویضخانهللاامانبرایراپادشاهیخاننادرداشتندانتظارآنهاچوننیامدخوش
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شاهنادرسلطنتزماندرعمدهاقدامات

اعضایازتن۱۵۰خاننادرمحمدپادشاهیتأییدبرافزونکهشدتشکیلجرگهلویه1930سپتامبر/۱۳۰۹میزاندر

انینقوازاستفادهباجدیداساسیقانون.برگزیدجدیداساسیقانونتصویببرایملیشوراینامبهراجرگههمان

بهکشوردررامشروطهپادشاهینظامظاهربهبود،شدهتدوینخانهللاامانپیشیننظامنامه  وترکیهوایراناساسی

نماینده  ۲۷ازمرکباعیانمجلسآنازپس.می کردتقسیمدینعالمانوشاهمیانراقدرتواقعدرامامی شناخت،رسمیت
.شدتأسیسشاهمنتخب

:انفاذ قانون اساسی جدید
ونادرشناساییبا،(افغانستانعالیۀدولتاساسیاصول)جدیداساسیقانونم1931/شمسیهجری۱۳۱۰در

انونقازاساسیقانوناینعمدۀتفاوت های.شدتصویبلویه جرگهتوسطکشور ،مشروعحاکمانبه عنوانهمتبارهایش

:ازبوودعبارتپیش دههیکاساسی

آنایاعضکه(اعیان)بزرگانمجلسو(ملیشورای)منتخبمجلسبه(صدراعظماستثنایبه)کابینهحساب دهی•

.بودندحکومتدست چیننیزمجلسانتخاباتبرایهیئت هاعمل،درمی شدند،انتخابشاهتوسط

.(۳۰۵صگریگوریان،)بودشریعتمحاکماستقاللتضمینوحنفیفقهمکتببرتریرسمیت بخشیدن•

.شدندگماشتهوزارتپست هایازشماریدرمذهبیر هبراناولین بار،برای•

.بودمشروطهسلطنتنامبهتنهاافغانستانوسلطنتیخاندانانحصاردرحکومتیقدرت وجود،اینبا
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/ش۱۳۰۸دررااصالحروزنامه.بودقائلخاصیارزشمطبوعاتبراینادرشاهمحمد

.دکرتقویترادولتیانتشاراتدیگر.ساختدولتیراانیسروزنامه  ونهادبنیادکابلدرم1929

النامهس.می دادانتشارنیزراکابلماهانه  مجله  کهشدتأسیسدورههمیندرهمکابلادبیانجمن

.گردیدتأسیسنوجاده هایوتعمیرکهنهجاده های.کردآغازانتشاربهش۱۳۱۱ازهمافغانستان

.شدتأسیسم1931/ش۱۳۱۰درکشوربانکنخستین

د؛شدنسرکوبهمهکهدادرخشورشهاییوقیامهاکشورمختلفنقاطدرنیزنادرشاهمحمدعصردر

ابلکبهجنوبیقبایلماند،عاجزآنسرکوبازاردوچونکهبردناممی توانراکوهدامنقیامجملهاز

.ساختندخاموشراشورشآنآمده،

لیسهمتعلمیکگلوله  ضرببهم1933نوامبر8/ش۱۳۱۲عقرب۱۷درنادرشاهمحمدسرانجام

.شدکشتهچرخیخاننبیغالمخواهیخونبهشهادتنامه هاتوزیعمراسمدرعبدالخالقبنامنجات

هللاامانطرفدارانازکهبودهچرخیخاننبیغالمنوکرانازیکیبودهزارهقومدرکهعبدالخالق

.ودبرسیدهقتلبهخاننادرطرفازخاننادرمحمدنشستنتختبهباآشکارمخالفتبخاطروخان



سلطنت محمد ظاهر شاه

(م1933-1973)
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در شش . در کابل تولد شدهجری شمسی1293میزان سال 22محمد ظاهر فرزند نادرشاه، روز دوشنبه 

با بنیانگذاری (. 1301-1299)ه درس خواند یسه سال نخستین را در مکتب حبیب. سالگی به مکتب رفت

هنگامی که پدرش محمد نادربه حیث سفیر . در آن مکتب به آموزش ادامه داد1303مکتب استقالل، تا سال 

درفرانسه نیز در چندین مکتب (. 1303سرطان 19) افغانستان در پاریس تعیین شد، با او روانۀ فرانسه شد 

ساله بود که با حمیرا، دختر وزیر دربار وقت سردار احمدشاه خان 17شهزاده محمد ظاهر. درس خواند

برادرش محمد طاهر در زمان امارت امیر حبیب هللا کلکانی . یک برادر و دو خواهر داشت. ازدواج نمود

ن سردار محمد نعیم خان فرزندادومی با با سردار محمد داوود خان و یکی دو خواهرش . در کابل فوت نمود

.سردار محمد عزیز خان، ازدواج نموده بودند

نادر خانبرادر. به سلطنت رسیدسالگی۱۹در سن ۱۹۳۳وی پس از ترور پدرش نادرشاه در سال 

عرفی سپهساالر سردار شاه محمود خان وزیرحربیه، محمد ظاهر یگانه فرزند شاه مقتول را به حیث پادشاه م
.  کرد
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شاهظاهرمحمدسلطنتخصوصیات

انافغانستظاهرشاه،ازبعدوقبلدوره هایبرخالفمدت،ایندروبودآرامشدورهافغانستان،برشاهظاهرپادشاهیسال40دوره

.کردبی       طرفیاعالم(1945-1939)دومجهانیجنگدرهم       چنینونشدجنگیهیچدرگیر

قانونبه       عنوانطالبانسقوطبام2001سالدربعدهاقانون،این.دادانتشارراکشورجدیداساسیقانونم1964سالدرظاهرشاه

موقتاساسی

محمدتصویبیاساسیقانوندروم1964سالدرنخستین       باربرای"افغان"کلمه  .شدپذیرفته(سلطنتبهمربوطموادحذفبا)

.رفتبه کارافغانستانکشوراتباعهمهبه       معنیوجدیدتعریفیباظاهرشاه

سیستمتأسیسبرقبندهایومواصالتیزیربناهایاحداثاقتصادی،وسیاسیاصالحاتبهافغانستان،کردنمدرنیزهقصدبهوی

.کرداقدامزنانبرایآموزشوپوهنتونهاتأسیسمدرن،پرورشوآموزشنظامترویجدموکراتیک،قانون       گذاری

نمود،تسویدراکشوردموکراتیکاساسيقانونخودسلطنتسال۴۰جریاندراو.بودافغانستانپادشاهم1973سالتاظاهرمحمد

درشاهظاهرمحمدکهزمانی1973سالدر.داشتبعهدهرازنحقوقترویجمساعيرهبريوکردتاسیسرامستقلپارلمانیک

خلعراشاهنظامی،کودتاییکانجامباشاهکاکایپسروسابقصدراعظمانازیکیکهخانداودمحمدسرداربرد،میسربهایتالیا

زندگیتبعیدردایتالیادرکودتاازپسافغانستانسابقپادشاه.دکراعالمجمهورینظامافغانستاندرشاهی،نظامبهدادمپایانباوکرد

.گیردمیبردرراسال۲۹اوزندگیدورهاینوکردمی



مشروطیت اول       11

سالۀ ظاهر سه 40در زمان زمامداری . ، قدرت اصلی حکومت در دست صدراعظم ها بودم1963در سال تا صدارت دکتور محمد یوسف خان
در سیزده سال اول  سلطنت ظاهرشاه، .صدراعظم خاندانی و شش صدراعظم غیرخاندانی، مجموعا  نه صدراعظم، به وظیفۀ صدرات پرداختند

خاص در پیروی از قانون به یک نگرانی بزرگ تبدیل و حقوق تضمین شدۀ اش. محمدهاشم خان، صدراءظم و کاکایش، قدرت واقعی  را در دست داشت
. ج کشیدندبسیاری از دیگراندیشان سیاسی زندانی شدند که بیشترشان بیش از یک دهه در کنج زندان بدون محاکمه رن. قانون اساسی پایمال شد

 بندی به م، محمدهاشم خان جایش را به برادرش شاه  محمود خان به عنوان صدراءظم داد که در دوران تصدی او دموکراسی نیم1946/خ ۱۳۲۵در 
یر نفوذ مجلس ز. دو سال بعد، انتخابات مشابهی برای شورای ملی تدویر یافت. انتخاباتی برای شاروالیها برگزار شد1947/خ ۱۳۲۶در . میان آمد

.  اکثریت دموکرات های لیبرال قرار داشت که برای سلطنت مشروطه ایستادگی کردند

انفاذ این .اجتماعي شده بود-درشرایطي در افغانستان نافذ گردید که کشور بار دیگر آبستن تحوالت سیاسي1950دومین قانون مطبوعات به سال 
ماده مال  آقانون نه تنها زمینهء فعالي محدود نشریه هاي غیر دولتي را به وجودآورد؛ بلکه درجهت دیگر روشنفکران و رده هاي آموزش دیدهء کشورع

اد و غیر نشریه هاي انگار، نداي خلق، وطن، نیالب، ولس، و آیینه، مطبوعات آز. شده بودند تاهسته هاي سازمانهاي سیاسي خود را پایه گذاري کنند
.  در شهر کابل به نشر مي رسیدنددولتي این دوره به شمار مي آیند که

یداربجوانانیا«زلمیانویش»کهچنان.بودآمدهوجودبهسیاسيسازمانهايواحزابایجادجهتدرنیزهایيتالشدرافغانستاندورهایندر

پاچاگلمسوولمدیریتبهولسوانگارمحمدفیضمسوولمدیریتبهانگارنشریهء.گردیدگذاريپایهکابلدرکهبودسیاسیيحلقهءنخستین

ودادميانتشارغبارمحمدغالممیرمسوولمدیریتبهراوطنءنشریهوطنسیاسيحلقهءیاحزب.بودندزلمیانویشنشراتيهايارگانالفت

.کردآغازنشراتبهمحموديدکترامتیازيصاحببهکهبودخلقحزبنشراتيارگانخلقندايءنشریهگونههمینبه
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یاسيسافکارپرورشکانونهايبهمیشدنشرخلقووطنزلمیان،ویشسیاسیهایحلقهیااحزابجانبازکههانشریهاین

نشریهاینهءوسیلبهیافتهپرورشسیاسينسل.دهندپرورشراکشوردرسیاسينسلیکتوانستندوشدندمبدلقدرتمندی
گفتتوانميحتي.داشتندیيبرجستهنقشنیز(1973-1963)دموکراسيدههءاجتماعي–سیاسيهايرویداددربعدا  ها

.استخانمحمودشاهدورانسیاسيهایيتجربهءهمانادامهءدموکراسيءدههسیاسيمطبوعاتوسیاسيمبارزاتکه

یلهءوسبهیافتهسازمانسیاسيمبارزهءوسیاسيحزبمفاهمبهدرارتباطافغانستانجواننسلومردماطالعاتوآگاهي

.کردپیداگسترشکشوردیدهءآموزشاقشارمیاندرکمدستهانشریههمین

به عنوانراکاکایشپسرداوود،محمدسردارم1953/خ ۱۳۳۲سالدرشاه.بودکوتاهمشروطیتاینعمرکهدریغااما

ارداخلینظمواقتدارفردی،آزادی هایودموکراسیقیمتبهاوولیبود،نوسازیطرفدارخانداوود.کردمعرفیصدراءظم

قفمتوراعمومی شانفعالیت هایسیاسیاحزابوشد متوقفجدیدهفته نامه هایانتشاررسید،قدرتبهاووقتی.داداولیت

بدونهانشریهاینتمامهايدروازهتنهانه.می شدبرگزارآننتایجدردست کاریباهنوزملیشورایانتخاباتهرچندکردند؛

نکردبسندههمبرایندولت.گردیدندمنحلنیزسیاسيسازمانهايواحزاببلکهشد؛بستهدولتوسیلهءبهقانونيدالیلهیچگونه

دهتابدینگونه.افگندزندانبهودستگیررازلمیانویشوخلقوطن،سیاسياحزابوسازمانهارهبرياعضايازشماريو

.ماندباقيبهرهبيسیاسيسازمانهايواحزابآزاد،مطبوعاتازافغانستانداودخان،صدارتدورهءدردیگرسال
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دیگريدولتيهاينشریهوداندادامهخودکاربهگذشتهماننددولتيهاينشریهتنهادورانایندر

وصنایعوواکانوآریانا،الفالح،تربیه،وتعلیمحق،پیامافغانستان،میاشت،سرهستوري،هیواد،تایمز،کابلچون

.شدندگذاريپایهکشوروالیاتازبعضيوکابلدرمهري

ینازهم.نداشتباوريواعتقادبیانآزاديومطبوعاتآزاديبهخانهاشممانندبهنیزخانداودکهکردآوريیادباید

بازتابمجالآندرمردمهايونیازروشنفکرانهايدیدگاهوبوداستبداديبرنظاممتکياودورهءدرمطبوعاتجهت
.نداشت

ترینعظیموبودندشدهسرکوبهادموکراتبود،مخالفدموکراتیکافکارترویجوتبلیغباکهداوودمحمدحکومتدر

بااقعودروانتخاباتباناآشناییوعالقگیبیآن.بردندمیسربهدموکراسیباآشنایینادرجامعهمردمازهاییبخش

.بودآنمهمعواملازیکییاپیشینهزایآسیبسیاستچنانمحصولدموکراسی،مهمارکانازیکی

نهای طریق پالاز و بخصوص زیربناهای مواصالتی و بندهای آبگردان و انرژی برق با این  وجود، پیشرفت های اقتصادی

تدریجی رفعدر عین  زمان، گسترش نظام آموزش جدید و . طرح و تطبیق شدندانکشاف اقتصادی و اجتماعی اول و دومپنج ساله

.به افزایش صفوف روشنفکران کمک کردزنان و سهمگیری در معارفحجاب

ه راهی را ک. با پذیرش استعفای داوود خان، راه دیگری برگزیدشاه . م داوود خان را مجبور به استعفآ نمود1963در ماه مارچ سال شاه 
این . تندمحمد داوود ملزم به خانه نشینی شد و نهادها و ساختارهایی که از مظاهر دموکراسی پارلمانی خبر می دادند ایجاد گردیده و شکل گرف

ت شهر" دهۀ دموکراسی"دوره در تاریخ معاصرکشور ما به دورۀ دموکراسی دوم، دموکراسی تاجدار و یا دموکراسی ظاهر شاه و بخصوص 

.نگرش به قانون اساسی آن دوره، حضور چنان عناصری از دموکراسی را صحه می گذارد. دارد
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هاشممحمد)اومابعدصدراعظمچهارویوسفمحمددوکتورصدارتانتقالیدورۀازاستمتشکل(م1973-1963)دوراناین

لوکسویامعرفتیجزییاتازنظرصرفمیتوانرادوراناین.(قشفیموسیمحمدوعبدالظاهرداکتر،اعتمادینوراحمدمیوندوال،

.کردبررسیکلبصورتآنهاهرکدامشخصی

.بودشاهظاهرمحمدشخصتصوراتزادهدورانآنبهمربوطدموکراسیرافکاودموکراسیدههءشکبدون

ستأسیشان،آالیشبیوپاکآرزویدوممرحلهدرشهید،نادرشاهمحمداعلیحضرتپدرمن":گفتجرگۀلویهدرظاهرشاهمحمد

رعایتاساسربگرفته،خویشدستبهراامورشیرازۀسرزمین،اینآیندۀبهراسخعقیدۀباافغانستانمردمآنتوسطکهبودحکومتی

عالیقینینچپدرمکهسازدمیوانمودشاه.پیماییندبهآیندهسرنوشتسویبهراافتخارپرراهاجتماعیعدالتتأمینوفردیحقوق

!امنمودهدنبالرااوراهمنوداشت
میصحهواقعیتاینبهبنگریم،بحثنظربهآنادعاییهایبخشبهاگرگفت،جرگهلویهدرخانیوسفداکترمحمدکهراسخنی

:بودشاهشخصتصمیماساسیقانونتغییردیدلزومکهگذارد
هاراداست،آندیگرمرحلۀبهمرحلهیکازانتقالآمادۀشانشاهانۀملتفرمودند،تشخیصآنکهازبعدهمایونیاعلیحضرت"

تنظیمددا  مجپرورانیدند،میبدلکهبزرگیآرزوهایتأمینمنظوروزمانایجاباتاساسبرافغانستانملیزندگیبایدکهفرمودند

".شوند



دموکراسینظامیکآنرابتوانکهندادسمتنظامیسویبهراجامعهدههیکطیشاهدموکراسیحالهربه15

بهاینجادر.نگهداشتمشغولخودبانیزراشاهکهبودبحرانیحاملشاهسلیقۀوعالیقآن.نامیدواقعیپارلمانی

:نماییممیاشارهشاهدموکراسیبحرانزمینۀدرعاملچند

نبودهاتودهمبارزاتمحصولدموکراسیمظاهر-۱

رادادیاستبضدمشروطههایدگرگونیپیشسدهچنداروپاییکشورهایدرکهنبودهاییجنبشمحصولاساسیقانوندردموکراسیمظاهر

وگریروشنمبنایبرکهخواهانهدموکراسیهایکوششآن،فغانستاندرا.آزمودندییگونهبهراآنایرانوترکیهکشورهاییاوآورد؛بار

رباردخودطرفازپیشهاسالرفت،میگیریشکلطرفبهدموکراسیومشروطیتبهباورمندودموکراتنیروهایسیاسیهایفعالیت

وشرایطصحی،کلمشیاوکهولتازوضعیتیبهپیشینفعاالنبقیهوآنهاشدند،آزادزندانازآنهاپیشکسوتانکههنگامی.شدسرکوبسلطنتی

آنهاپیروانوشدگانسرکوبانتباهیاثراتعمدۀجهت.نداشتندنیزراپیشینحزبیحداقلانسجامآنورسیدهجداگانهمواضعیاوهابرداشت

شاهدرااسیدموکرروندبهزاآسیبهایتوطئهواستبدادیهایسرکوبزیرا.بنگرنددشمندیدبهافغانستانسلطنتیدرباربهکهبوداین

راشخویمیلمطابقاساسیقانونکهشدموفقوکنارزدراخانداوودمحمدسرداربودکهییگونههربهشاهکههنگامیآن،بنابر.بودند

ازآنهااکثراحت.نداشتندمرامیچنانبهباورمندیوپارلمانیدموکراسیجهتدرمبارزاتیپیشینۀکهبودنداشخاصیگاهشتکیهبدهد،هدایت

.بودندپیشینهایحکومتسرکوبگرانۀسیاستمجریان
نداشتندعقیدهدموکراسیبهایندورانسیاسیفعاالنمهمترین-۲

ضدجریانهایدیگرجانبازوسوسیالیسمیکطرفازدموکراسیدورهءدرمحصالنوجوانانعالقهءموردسیاسیفعاالنسیاسیتفکر

مانساز،(پرچموخلق)خلقدموکراتیکحزبمانندافراطیچپگرایاحزابظهور.بودمکتبیاسالمگرایاحزابوجوددرسوسیالیستی

وانانجسازمانگردیده(قطبسیدومحمدمصریالمسلمیناخوانمکتب)اسالمگرااحزابظهوربهناگزیر(جاویدشعلهء)نویندموکرات

.آمدندپدیدشدندمنشعب(ربانیالدینبرهان)اسالمیجمعیتو(حکمتیارگلبدین)اسالمیحزببهبعدهاکهمسلمان
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پارلمانیدموکراسیمشروطهءنظامبهمعتقدسیاسیهایچهرهونیروهاکمرنگحضور-۳

ونمودندمیفعالیتاساسیقانونبهباورمندیمبنایبرکهانفرادییاومتشکلهایچهرهخورشیدی،چهلدهۀدرکهاستیادآوریشایان
داشتند،تغالاشدموکراتیکنظامساختارهایوعناصرتوضیحبهاینکهیاودندزانتقادیوسیاسیاجتماعی،نشریاتانتشاربهدستیا

ملتافغانحزبازاحزاباینگونهزمرهءدر.محسوستأثیرگذاریقدرتفاقدوالزمکششبدونوکمرنگحضوریاما؛ندنیزحضورداشت
.بردناممیتوان(میوندوالهاشممحمد)مساواتحزبو

آزاریمردموفقربستردردموکراسی-۴

روندربکهمتعددیهایناهنجاریندیدنامانسبی،هایآزادیتبارزهایزمینهوغیردولتیجرایدانتشاراساسی،قانونموادازبرخیمالحظۀ

آمدوجودبههاآزادیازییپارهکهاستدرست.آفریندمیراخورشیدیچهلدهۀازدموکراسیناقصیوسطحیبرداشتمؤثربود،حرکتآن

شانهبرهمچنانیمعیشتمشکالت-سخنیکدرو-اجتماعیاقتصادی،مشکالتپیشینۀبااماشد،رونماتعدیلیپیشینمستبدانۀرفتارهایباو

رافاطدرمردمبرای.بردنامافغانستانسرتاسردرمردماجتماعیواقتصادیدشواریازتوانمیهاناهنجاریآناز.بماندمردماکثریتهای

بهباشند،داشتهتیترانسپُوربهترراههایباشند،داشتهصحیکلنیکهای،بیابندرهاییمحلیدولتیاننامطلوبرفتارهایازکهبوداینمهمکشور

.غیرهوباشددسترسیبرق

هبدادنپایانصدددرکهشدندعناصریمشوقودادندهمبدستجامعهدردموکراسیکردناعتباربیدرباالعواملمجموعهءمتاسفانه
.بودندمصروفتوطئهبهدموکراسی
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جمهوری محمد داوود خان

ي سردارمحمد داوودخان پسرسردارمحمد عزیزخان فرزند محمد یوسف خان پسرسرداریحیي خان فرزند سلطان محمد خان طالی

میالدی1909جوالی 18هجري شمسي مطابق  ۱۲۸۸داوود خان درسال .  واوالد سردارپاینده محمد خان محمد زایي مي باشد

ه تکمیل درشهرکابل پابه عرصه وجود گذاشت تحصیالت ابتدایي خود را درلیسه حبیبیه ، تحصیالت عالي خود را درفرانس

.  وتحصیالت نظامي را درلیسه  حربیه بپایان رسانید

افغانستاننزمامداراقدرتمندترینازیکیهمچنیناو.بودافغانستانجمهوررئیسنخستینوجمهورینظامبنیانگذارخانداوود

بهم1973بهمطابقخورشیدی۱۳۵۲سرطان۲۶درنظامیکودتاییکباخانداوود.شودمیشمردهاخیردههچنددر

ظامنخودکاکایپسرشاه،ظاهرمحمدکردنسرنگونباخانداوود.نامید"انقالب"راخودپیروزمندکودتایورسیدقدرت

رامهوریجنظامآمدنکاررویکودتا،درپیروزیازپسخود،رادیوییپیامنخستیندرودادپایانافغانستاندرراسلطنتی

.کرداعالم



اقتصادی صرف نظر از شخصیت قابل احترام و تقوای تحسین آفرین سردار محمد داوود خان و آرزوهای ایشان برای پیشرفت18
واقب فاجعه بار ع. کشور، نتایج این کودتا از لحاظ سیاسی و امنیتی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور فاجعه بار بوده اند

:یادداشت انددر جملهء عواقب این کودتا نکات آتی قابل.کودتای داوود خان، که نقطه  چرخش سیاسی در تاریخ افغانستان است

سیار نزدیک در نتیجه این کودتا نظام شاهی بزور تفنگ توسط افسران وابسته به حزب دموکراتیک خلق و هواخواهان آنها به همکاری افراد ب-۱

به داوود خان با پالنگذاری و قومانده شخص داوود خان ساقط شد و بدینصورت عمل ناپسند کودتای نظامی در کشور رواج یافت؛

ر فرمان رییس نظام شاهی مشروطه  پارلمانی متکی به قانون اساسی و دموکراسی ساقط شد و بجای آن یک رژیم دیکتاتوری یکنفره متکی ب .۲

دولت کودتا در کشور حاکم شد و نام آنرا جمهوری گذاشتند؛

انستان را از مثبت در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم و کشوربوجود نه آورد بلکه برعکس مردم افغقابل مالحظه تحول کدامنه تنها -۳
؛تمام دست آوردهای سالها مبارزات اجتماعی و سیاسی محروم ساخت

مود؛با لغو مقام صدراعظم، پارلمان، لغواستقاللیت قوه قضاییه و لغو آزادی مطبوعات تمام ارگانهای دولت در دست یک نفر تمرکز ن-۴

نگونی سرطان شیرازه تاریخی نظام دولت افغانستان را برهم ریخت و به تمام عناصر مخالف این نظام از یک طرف فرصت سر۲۶ودتای ک-۵

پیروزی را فراهم ساخت؛بهآنرا میسر ساخت و از جانب دیگر راههای پیروزی وامید

رژیم کودتا به سرکوب خونین مخالفین بالقوه و بالفعل دست زد که تعداد زیاد افراد قربانی این سرکوب شدند؛-۶
عظم از جمله محمد هاشم میوندوال صدرا. در این سرکوب گروههای راستگرای مذهبی و روشنفکران دموکرات میانه رو هدف قرار گرفتند-۷

روشنفکر و دموکرات در زیر شکنجه جالدان رژیم جان داد و تعداد دیگری اعدام شدند؛

ستخبارات در نتیجه این کودتا رهبران گروههای افراطی راست مذهبی مانند ربانی، گلبدین و مسعود از کشور فرار نموده به آغوش سازمان ا-۸

نظامی پاکستان پناه بردند که نتایج فاجعه بار آن تا امروز ادامه دارد؛

ت گرفتن با استفاده از فرصت گروههای کمونیستی پرچم و خلق خودرا جانشین منطقی رژیم کودتا دانسته مجددا متحد شدند و برای بدس-۹
قدرت آمادگی گرفتند و در نتیجه با اولین فرصت رژیم را ساقط کردند؛


