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سرطان  ۱۳۵۲الی ثور۱۳۵۷
سردارمحمد داود درسال ۱۲۸۸هجری شمسی درشهر کابل تولد وتحصیالت را در رشته
نظامی به اتمام رسانید،ودرپستهای وزارت دفاع و صدرات ایفائی وظیفه نمود .اما نسبت
اختالفات درفامیل شاهی ازپست صدارت مستعفی گردید.
محمد داود شخصیت مردم دوست ،وطنپرست وداری افکار ناسیونالیستی بود.موصوف با
درک ازجامعه ومردم خویش،عالقه واراده به ارتقاع سطح آگاهی،دانش،زنده گی مردم
ورشد،ترقی وپیشرفت وطن تحت نظر وافکارخودش داشت.
احساس وطنپرستی موصوف راواداشت که به خاطرتحقق امیال ،آرزوها وحصول قدرت
بعدازاستعفایش وبخصوص روحیه ماده  ۲۴قانون اساسی سال  ۱۳۴۳که :اعضای خانواده
شاهی که محمد داود نیزجزآن خانواده بود ،برعالوه شمولیت دراحزاب سیاسی،در پستهای
صدارت،وزارت،شوراوعضویت ستره محکمه نمیتوانست ایفای وظیفه نماید ،داخل اقدام
شود.همان بود که با نظرداشت رشته وشناختی که دراردو داشت کارپیگیررا دربین قوای
مسلح شروع نمود .وبا ابرازعالقه به افکارچپ،همکاری سازمانهای سیاسی را جلب و
زمینه سقوط رژیم شاهی رابا کودتای نظامی فراهم نمود ،واولین نظام جمهوری را در
افغانستان ایجاد کرد.

محترم نصیرمهیرین ازقول میرمحمد صدیق فرهنگ درباره محمد داود مینویسد که
«:سردار محمد داود ازجمله اشخاصی بود که درزندگی هرگزبه مقام درجه دوم راضی
نمیشد،وترجیح میداد که شخص اول درقریه باشد تا شخص دوم درکشور» درک وبرداشت
محمد داود ازشرایط عینی وذهنی جامعه ،ضمن توضیح به محترم عبدالحمید مبارز یکی
ازمبارزین کشوربعد ازرهائي اش از زندان ،برایش چنین گفته بود که ( :برادر،شما
درهرنقطه افغانستان که بروید کسی سخن شما را قبول نمیکند واگر یک مال برود ،گپ او
را قبول میکنند ،بنا ْء شما اول بگذارید که کشورتوسعه اقتصادی بیاید ،یک روشنی
درمملکت بیاید ،بعدازآن پروگرام تان را روی دست بگیرید ، ).سبب گردید تا بعد تاسیس
نظام جمهوریت سیاست نسبتا ْ مستبدانه را اتخاذ نماید ،چرا که درآن شرایط ازیک طرف
اکثریت هموطنانما ازنعمت سواد بی بهره بودند وازجانب دیگرمالنماها بخاطرمنافع
شخصی ومنافع کشورهای که آنان رااجیرنموده بود،درتالش شتوشوی مغزی هموطنانمادر
جهت تحقق اهداف بیگانه گان بودند ،تا سد راه ترقی وپیشرفت افغانستان گردند وباتبلیغات
مغرضانه ذهنیت مردم ماراکه اکثریت شان ازنعمت سوادبی بهره بودند دربرابردموکراسی
خراب نموده،دین ومذهب وسیله ابزاری جهت مفتخواری خویش قراردهند ،وباتغیرذهنیت
اکثریت مردم درجامعه عقب نگهداشته شده کشورما ( عنعنه وسنن قبیلوی ،دینی ومذهبی
درجامعه حاکم بود) دموکراسی به انارشی مبدل گردند.وبغاوتهاعلیه رژیم(:اختشاشات در
والیات وشهرهای مختلف کشور ازبدخشان الی پنجشیر،به کمک استخبارات پاکستان براه
انداختند) ،گرچه با شکست مواجه گردید،اما فضا کشور را مکدرساخت.
چنانچه محمد داود درنخستین اعالمیه رادیویی ،انگیزه های کودتا وتصمیم جایگزینی نظام
خویشراچنین توضیح داد «:ده سال پیش یعنی سال۱۳۴۱من برای سعادت آیندۀ وطن خود
جزقایم ساختن دموکراسی واقعی ومعقول که اساس آن برخدمت به اکثریت مردم افغانستان
برقرارباشد ،راه دیگری سراغ نداشتم وندارم ...نتیجه آن شد که آن امیدهای دیرینه وآرزو
های نیک به دموکراسی قالبی که ازابتدا تهداب آن برعقده ها ومنافع شخصی و طبقاتی،
برتقلب ودسایس وبردروغ ،ریا ومردم فریبی استوارگردیده بود،نظام مردم به انارشیزم ،
ورژیم سلطنت مشروطه به یک رژیم مطلق العنان مبدل شد».
همان بود که دراولین اقدام بعدازسرنگونی نظام شاهی،بعضی حقوق وآزادیهای مردم را
محدود ساخت ازجمله قانون اساسی،لغو پارلمان،آزادی بیان،آزادی مطبوعات و برخی
ساختارهای دهۀ دموکراسی رابوسیلۀ فرامین لغونمود.مطبوعات غیردولتی ممنوع شد.
روزنامۀ جمهوریت جهت پخش اجراات ،نظریات واهداف دولت به نشرات آغاز کرد.
محمد داود دراوایل تصاحب قدرت با تفاهم همکارانش،طرح یکسلسله برنامه های
اصالحی درجهت ایجاد تغییرات اساسی درزندگی مردم اقدام نمود.ومردم ازتاسیس رژیم
جدید در کشوراستقبال وحمایت کردند ،وامیدوار به پیشرفت وترقی شدند.
باردیگردربارۀ سبب ودلیل کودتا چنین گفت«:برادران عزیز! چرا درکشورما انقالب شد.
البته هیچ چیزی بی سبب وبی دلیل نبوده ،دالیل آن به هرفرد افغان معلوم است که عبارت
ازفساد اداری وبی عدالتی های اجتماعی ودیگر بدبختی ها بوده است».

برعالوه ،محمد داود نظام جمهوری خویش را موافق روحیۀ حقیقی اسالم یاد نمود.
نظام جمهوری دراوایل تعدادی اززندانیان سیاسی آزاد کرد،ترفیعات فوق العاده دراردو،
ازجمله خرد ضابطان اردوی را به رتبۀ دریم بریدمن ارتقأ داد.
محمد داود دربیانیۀ معروف خود "خطاب به مردم" پالیسی دولت را دربخشهای مختلف از
جمله ضرورت اصالح معارف یاد کرده ومحو بی سوادی را وعده داد.اعمار مکاتب و
مؤسسات تعلمیی وبلند بردن سطح تعلیمی وتحصیلی را که جزپالنهای حکومات قبلی بود
،عملی کرد.همچنان درزمینۀ بهترشدن وضع زنده گی دهاقین ومحو فیودالیزم،اصالحات
ارضی را روی دست گرفته،کارسروی اراضی آغاز گردید.طبق آن زمینداران میتوانستند:
(پنجاه جریب زمین ملکیت خویش رانگهداشته ومازادآنرابه دولت دربدل پرداخت پول به
اقساط  ،باید تسلیم نماید )...ضمن سایراقدامات اقتصادی وانکشافی طبق پالنهای  7ساله،
یکی هم اقتصاد رهبری شده وازآن جمله ملی ساختن بانکها وصنایع بزرگ بود که درمواد
( ۱۳الی ) ۱۹قانون اساسی تسجیل یافته بود.گرچه تعداد ازسرمایداران وزمینداران بزرگ
را به تشویش انداخت ،اما مردم وطبقه روشفکر کشورازین اقدام نیک محمد داود استقبال
نمودند.
کارارزشمند دیگری این دوره  ،طرح وتصویب قوانین درعرصه ها مختلف جامعه بود،
که دریکصدوپنجاه شماره جریده رسمی شماره های ( ۲۴۴الی  ، ) ۳۹۵قوانین ،فرامین،
لوایح،مقررات  ،اساسنامه ها وسایراسناد تقنینی جهت ایجاد حاکمیت قانون درجامعه نشر،
ومردم ازآن مطلع گردند.ازجمله :قانون جزادرسه جلد شامل  ۵۲۳ماده ،مدنی درچهارجلد
شامل  ۲۴۱۶ماده  ،قانون مامورین وقوانین تصدیهای دولت،ثبت واحوال نفوس،وارسی
عرایض،اصالحات ارضی ،قانون اساسی،مالیه مترقی،ترانسپورت وترانزیت بین المللی،
ترافیک جاده  ،پولیس وژاندارم  ،کمرکات ودها قوانین دیگربود.
قانون اساسی رژیم محمد داود مصوب  ۲۵دلو  ۱۳۵۵که درسیزده فصل شامل  ۱۳۸ماده
بود ،نظربه قوانین سابق افغانستان بعضی تفاوتها های داشت:
ـ درفصل اول هدف قانون ازماده اول الی  ۱۲توضیح شده که طبق ماده اول :دفاع از
استقالل،حاکمیت ملی وتمامیت ارضی.وماده چهارم:تامین دموکراسی متکی برعدالت اجتماعی
ومنافع مردم تسجیل گردیده.ودرماده هفتم ازایجاد تحوالت دوامدار،عمیق وبنیادی اقتصادی و
اجتماعی براساسات وارزشهای مندرج این قانون اساسی به منظورمنافع اکثریت مردم
افغانستان یاد شده.
ـ درفصل دوم اساسات اقتصادی ازمواد ۱۳ـ ۱۹تسجیل گردیده،طبق ماده  ۱۳منابع ازقبیل
معادن ،جنگالت وانرژی ،صنایع بزرگ ،مخابرات ،تاسیسات مهم ترانسپورت هوائي و
زمینی،بنادر،بانکها،بیمه ها،تاسیسات مهم تهیه ارزاق،آثارباستانی جزدارائئ ملت واداره
آن به دولت تعلق دارد.همچنان طبق ماده ۱۵ملکیت وتشبثات خصوصی متکی براصل
عدم استثمار طبق قانون تعریف شده .وطبق ماده  ۱۸تجارت کشوربشکل تجارت رهبری
شده بروی منافع اکثریت مردم ،طبق احکام قانون تسجیل یافته بود.
ـ درفصل سوم که ازمواد  ۲۰ـ  ۲۶دولت ،حاکمیت ملی  ،زبانهای رسمی ،بیرق،قوای
مسلح دسیتم اصل مرکزیت را در دولت بیان داشته  ،دو نکته قابل دقت بیشترمیباشد:

اینکه طبق ماده  ۲۱هدف ازایجاد تفرقه ودامن زدن به اختالفات قومی وملیتی مطرح نبود:
(برهرفردازافراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق میگردد) .ونکته دوم اینکه طبق ماده
( :۲۲دین افغانستان ،دین مقدس اسالم است)  ،دولتمردان عقیده وافکار پارچه نمودن دین
اسالم وبرتری یک مذهب برمذهب دیگر را نداشتند.
ـ درفصل چهارم قانون حقوق ووجایب اتباع کشورازمواد  ۲۷ـ  ۴۷طبق پرنسیپ های
قبول شده با رعایت بعضی مواد اعالمیه حقوق بشر،آزادی فکروبیان وعدم تعرض به آن
درمحدوده قانون تسجیل گردیده ،اما ماده  ۴۰این قانون مشعر است که  :برای انعکاس
خواسته های اجتماعی وتربیت سیاسی مردم افغانستان تا زمانیکه این آرزوها برآورده شود
وبه رشد طبیعی خود برسد ،سیستم یک حزبی در کشور بررهبری انقالب ملی که بانی و
پیشآهنگ انقالب مردمی  ۲۶سرطان  ۱۳۵۲مردم افغانستان است برقرار خواهد بود.
بانظرداشت عقیده وبرداشت محمد داود ازجامعه افغانی که درابتداء توضیح نمودم ،روحیه
این ماده قانون درتضاد با روحیه اعالمیه حقوق بشرمیباشد.اما فقره دوم ماده  ۳۲قانون
اساسی  ۱۳۴۳ظاهرشاه که اجازه تاسیس جمعیتها واحزاب راطبق قانون به اتباع افغانستان
داده شده بود.وبهمین شکل ماده  ۴۶قانون متذکره  ،یک سلسله وظایف و مکلفیتها را بدوش
هموطنانما گذاشته بود،که درمخالفت باآزادی عقیده بود که :پیروی از احکام قانون اساسی،
وفا داری به اهداف انقالب  ۲۶سرطان ۱۳۵۲ونظام جمهوری ،احترام به رئیس جمهور،
اطاعت به قوانین ،رعایت نظم وامن عامه ،صیانت منافع وطن واشتراک درحیات ملی
وظیفه تمام مردم افغانستان است.وهمین محدودیت در ماده  ۴۷قانون نیزتاکید شده .
ـ درفصول پنجم وششم شورای ملی تحت نام ملی جرگه و لویه جرگه ازمواد  ۴۸الی ۷۴
توضیح شده است.
ـ درفصل هفتم رئیس جمهور وصالحیتهایش ازمواد  ۷۵الی  ۸۷تسجیل شده است .اما
حکم ماده  ۷۵قانون که مشعر است (رئیس جمهور درراس دولت افغانستان قرار داشته
وظایف قوه اجرائیه وحزبی را که مطابق احکام این قانون واساسنامه حزب مستقیما ْ
بعهده داردوتوسط اورگانهای مربوطه اداره ورهبری میگردد ).این ماده قانون دموکراسی
را خدشه نموده است که با ماده چهارم این قانون در تضاد میباشد.
ـ درفصول  ۸الی  ۱۳که شامل حکومت وصالحیتهایش ،اورگان قضا وصالحیتهای آن ،
حالت اضطرار،تعدیل قانون اساسی واحکام انتقالی از مواد  ۸۸الی  ۱۳۸تسجیل یافته .
اما اورگان نظارت کننده قانون درقانون اساسی متذکره معلوم نمیشود .تنها درماده ۱۰۶
قانون وظیفه تحقیق ،تعقیب واقامه دعوی توسط سارنوالی که جزقوه اجرائیه دانسته شده،
تسجیل گردیده بود.
طوریکه فوقا ْ متذکرشدم،هدف محمد داودرشد وانکشاف افغانستان وارتقاع سطح دانش و
زنده گی هموطنانش بود ،با آنکه بعضی عملکردها موصوف ومواد قانون اساسی درتضاد
با آزادیها وبعضی مواداعالمیه جهانی حقوق بشربود،قدمهای مثمردرجهت اعمارکشور ،
بهبود زنده گی مردم واستقالل کشوربرداشت.چنانچه محمد داود جهت رشد وانکشاف
ضایع وسایرعرصه های اقتصادی روابط پیشینه را با اتحاد شوروی درهمه سطوح
گسترش داد .درآنزمان بیشترین داد وستد اقتصادی ،تجارتی،نظامی و فرهنگی را داشت.
چنانچه داد و ستد تجاری بین دوکشورازسال ۱۹۷۰الی ۱۹۷۹به شش برابرافزایش یافت.

چون محمد داود درجهت استقالل فکری خود ووطنش استواربود،با وجود همه کمک های
اقتصادی فوق الذکراتحاد شوروی،درسفرحمل ۱۳۵۶به شوروی  ،ضمن مذاکرات رسمی،
نحوه برخوردمداخله گرانه برژنف رهبرشوروی،سبب برافروختگی اوشده ،وبا آزرده گی
وبی نتیجه به افغانستان برگشت.وتغیرسیاست درعرصه های داخلی کشور،درقدم اول
وزرای وابسته به احزاب چپی راازکابینه بیرون کرد.اما نظامیان فعال دراردو به وظایف
خویش ادامه دادند.وسیاست خارجی بانظرداشت اصل بیطرفی،عدم مداخله به امورکشور
دیگر،واراده اعمارافغانستان راداشت،ناگزیرشد تا امید به سایرکشورهانماید،وبا نظرداشت
نیازافغانستان ووضع ناهنجارجنگ سرد،که طرفین قیودوشروط بخصوص داشتند،کمک
الزم بدست آورد.اقدام شاه ایران وهنری کیسنجررا درزمینه کمک مالی پذیرفت .وتطبیق
پالنها اصالحی،ازجمله اصالحات ارضی را به تعویق انداخت .کشورهای عربی وایران
وعده کمک وقرضه ها،ازجمله وعده دومیلیارد دالری شاه ایران بمنظورتمویل کارپروژه
هایکه درنظرداشت،و پاسخ مثبت دریافت قرضه ازبانک انکشاف آسیایی و بانک جهانی
،محمد داود را درتطبیق اهدافش مغرورترساخت.وجهت تحقق اهداف خویش،تصمیم به
تاسیس حزب غورزنگ ملی به رهبری خودش گرفت .با دایرنمودن لویه جرگه
سال،تصویب قانون اساسی جدید،انتخابش به مقام ریاست جمهوری،نیات وگام اصلی خود
رابرای زمامداری درافغانستان تحقق بخشید وآن حالت فوق العاده حکومت نظامی را بعد
از سه سال پایان داد.
پیرامون جمهوریت و شخص محمد داوود ،صاحبنظران برداشتهای مختلف دارند ،بعضی
ها معتقد اند که درعملکرد محمد داود "استبداد منور" بمالحظه میرسد.به این دلیل ،با
وجوداینکه اوشخص مستبدودیکتاتوری بود،مگربرای ترقی افغانستان می اندیشید
وبرمبنای این اصل او به سایراشخاص به دلیل عقب ماندگی اجتماعی موقع مداخله وانتقاد
درامورحکومت را نمیداد.لذا شیوه کار وطنپرستانه اودرتعمیل وتحقق بخشی ازاصالحات
قابل ستایش می باشد .چنانچه جناب عبدالصمد غوث درکتاب سقوط سلطنت درباره
شخصیت وعملکرد های سردارمحمد داود درجهت منافع مردم وانکشاف افغانستان به
صورت دقیق و همه جانبه تحریر داشته است.
بااحترام عبدالواسع غفاری
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