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شمیسی هجر  ۱۳۵۷ایل ثور ۱۳۵۲رسطان   

 میالدی ۱۹۷۸ایل اپریل   ۱۹۷۳جوالی 
 

رشته  در  را  شتولد وتحصیالت کابل شهردر هجری شمیس ۱۲۸۸ محمد داود درسالرسدار 
اما نسبت  د. وظیفه نمو  ایفائ   رت دفاع و صدراتوزا رپستهایدو به اتمام رسانید  نظایم

  اختالفات درفامیل شایه ازپست صدارت مستعفی گردید. 
ست وداری افکار شخص  محمد داود   بود.موصوف با یست  ناسیونال مردم دوست ،وطنپر

  ، دانش آگایه،سطح  ارتقاعبه عالقه واراده درک ازجامعه ومردم خویش،
 

        زنده گ
فت وطن ترق  و ،  رشد  ، مردم  داشت. وافکارخودش  تحت نظر پیشر

ست  موصوف راواداشت که به  آرزوها وحصول قدرت خاطرتحقق امیال ، احساس وطنپر
 هجری شمیس  ۱۳۴۳ سال قانون اسایس ۲۴ماده  روحیهبخصوص و  یشبعدازاستعفا

ی اعضای خانواد که :   برعالوه شمولیت بود، خانواده جزآنه شایه که محمد داود نپ 
ه محک عضویت و شوراوزارت،،درپستهای صدارت،دراحزاب سیایس نمیتوانست مه سپ 
نظرداشت رشته وشناخت  که دراردو  با  که  همان بود . داخل اقدام شود د،ایفای وظیفه نمای

ی قوای مسلح درب را  کارپیگپ  داشت  وع نمود ی  چپ،همکاری  افکار  به القهابرازعبا و رسر
  فراهم نمود  کودتای نظایم با شایه را زمینه سقوط رژیمو جلب راسازمانهای سیایس 

ی و   . د درافغانستان ایجاد کر  را جمهوری نظام اولی 
م محمد صدیق فرهنگ درباره محمد داود مینویسد که :  محپ  رسدار محمد داود  » مپ 

 هرگزبه مقام درجه دو جمله اشخایص بود که در از 
 

د که وترجیح میدا شد م رایصی نمیزندگ
 . شخص دوم درکشور«قریه باشد تا شخص اول در 

ایط عیتی وذهتی جامعه، محمد وبرداشت درک  م داود ازرسر ضمن توضیح به محپ 
ی برایش  ،اش از زندان رهائ  از بعد ییک ازمبارزین کشور  مبارز  عبدالحمید      ه بود گفتچنی 

  برادر،شما درهرنقطه افغانستان که بروید کیس سخن شما را قبول نمیکند واگر یک) که : 
بناْء شما اول بگذارید که کشورتوسعه اقتصادی بیاید،   مال برود، گپ او را قبول میکنند 

ید یک روشتی درمملکت بیاید، بعدازآن پروگرام تان تا  ( ، سبب گردید .را روی دست بگپ 
 مستبدانه را س نظام جمهوریت تاسیبعد 

ْ
ایط اتخاذ نمایسیاست نسبتا د، چرا که درآن رسر

یت هموطنانما  طرف ازیک مالنماها  ازجانب دیگر و  ئی بهره بودند ازنعمت سواد  اکپر
نموده بود که آنان را  منافع شخیص ومنافع کشورهایبخاطر  درتالش شتوشوی مغزی ، اجپ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84


فت افغانستان  د راهتا س ،جهت تحقق اهداف بیگانه گان بودند  ما  هموطنان   ترق  وپیشر
یت شان  را  ذهنیت هموطنان عزیز تبلیغات مغرضانه وبا دند ر گ ئی  سواد ازنعمت  که اکپر

منافع  وسیله ابزاری جهت را دین ومذهب  دموکرایس خراب نموده، بودند دربرابر  بهره
یت مردم و  ند هقراردخویش مفتخواری شخیص و  ذهنیت اکپر درجامعه عقب  باتغپ 

ی قبیلوی، نگهداشته شده کشورما   دیتی ومذهتی درجامعه حاکم بود( ) عنعنه وسیی
والیات وشهرهای در  اختشاشاتبغاوتهاعلیه رژیم:) د. نبه اناریسر مبدل کنرا دموکرایس 
 گرچه  ،(ختندابراه اند کمک استخبارات پاکستانه  ب ، کشورازبدخشان ایل پنجشپ  مختلف  

  . ند رساختمکدراکشور اما فضا   شکست مواجه گردید  با 
،محمد داود درنخ   اعالمیه رادیوئی

ی ه ستی  ی   ا تصمیم جایگزیتی نظام خویشر ا و کودتانگپ 
ی توضیح داد:   خود  من برای سعادت آیندۀ وطن۱۳۴۱ده سال پیش یعتی سال »چنی 
ی  یت مردم دموکرایس واقیع ومعقول که اساس آن برخدمت  جزقایم ساخی  به اکپر
نتیجه آن شد که آن امیدهای  .. ندارم . م و راه دیگری رساغ نداشتباشد،  ار افغانستان استو 
ابتدا تهداب آن برعقده ها ومنافع   قالئی که از دموکرایس های نیک به دیرینه وآرزو 

،  مردمنظام ریا ومردم فریتی استوارگردیده بود، بردروغ ،برتقلب ودسایس شخیص وطبقائ 
م به ی وطه به یک رژیم مطلق العنان  ، انارشپ   مبدل شد«. ورژیم سلطنت مشر
ی در    را محدود ساخت  بعیصی حقوق وآزادیهای مردم،ازرسنگوئی نظام شایهبعد اقدام اولی 

برخی ساختارهای دهۀ  مطبوعات و  ،آزادی بیان،آزادیلغو پارلمان ازجمله قانون اسایس،
ی لغو دموکرایس رابوسیلۀ فر  دولت  نمود. امی   ممنوع شد. روزنامۀ جمهوریت مطبوعات غپ 

ات آغاز کرد. جهت پخش اجراات، نظریات و  ی خود   اهداف دولت به نشر یکتعداد مخالفی 
  را که میخواستند علیه نظام فعالیت نمایند تحت عناوین مختلف زندائی نمود. 

مولوی سيف الرحمن وكيل شينوار كه توسط نظاميان به اتهام جاسویس براي طورمثال 
رفتار شده بود ، اتهام جاسویس را رد و ارتباطش را به پاكستان با تدارك كودتا به  پاكستان گ
اك  اص و اشخد خان وعبدالرزاق خان بيان نمود ميوندوال ، خان محممحمد هاشم اشپ 

میوندوال در زندان بعد از چهل وهفت روز  متذکره تحت توقیف قرار گرفتند، ازجمله 
ی رفت . )  ی رژیم و تحت نام خودکیسر ازبی  ی میوندوال مخالفی 

ی رفی  در زمینه ازبی 
 دولتمردان در جهت منافع خود تبلیغات مختلف و متنوع دارند (. 

محمد داود دراوایل تصاحب قدرت با تفاهم همکارانش،طرح یکسلسله برنامه های  
ا  مردم اقدام نمود ت اسایس در اصالخ درجهت ایجاد تغیپ 

 
مردم ازتاسیس رژیم   . زندگ

فت وترق  شدندو  ند کشوراستقبال وحمایت کردجدید در     .امیدواربه پیشر
ی گفت:»برادران عزیز! چرا درکشورما انق الب شد. باردیگردربارۀ سبب ودلیل کودتا چنی 

ی ئی 
ی افغان معلوم است که  دالیل آن به هرفرد سبب وئی دلیل نبوده ،البته هیچ چپ 

 «.  دیگر بدبخت  ها بوده استاجتمایع و فساد اداری وئی عدالت  های عبارت از 
 روحیۀ حقیف  اسالم  یاد نمود. با د نظام جمهوری خویش را موافق داو محمد  برعالوه

 ،اردو  ،ترفیعات فوق العاده در آزاد کرد را زندانیان سیایس دادی از تع نظام جمهوری دراوایل
 داد.   ارتقا  را به رتبۀ دریم بریدمنضابطان اردوی  خورد ازجمله 



بخشهای مختلف پالییس دولت را در "خطاب به مردم"  بیانیۀ معروف خود محمد داود در 
ورت اصالح معارف یاد کرده ومحو ئی سوادی از 

 مکاتب و  ده داد.اعمار وعرا جمله ضی
  بود وبلند بردن سطح تعلییم وتحصییل را که جزپالنهای حکومات قبیل مؤسسات تعلمت  

ی و زمینۀ در همچنان د. کر عمیل   دهاقی 
 

شدن وضع زنده گ م،بهپ  ی   اصالحات  محو فیودالپ 
 : توانستند زمینداران میطبق آن رسوی ارایصی آغاز گردید کار را روی دست گرفته،اریصی 

ی ملکیت خویش را پنجاه) به   پولپرداخت دولت دربدل به  آنرا هداشته ومازاد نگجریب زمی 
  هفت های پالن اقتصادی وانکشاقی طبقسایراقدامات ضمن  د...(، باید تسلیم نمایاقساط
ی شده وازآن جملهییک  ،ساله ی بانکها  هم اقتصاد رهپی د که و بصنایع بزرگ و  میل ساخی 

زمینداران و  رسمایداران از تعداد گرچهاسایس تسجیل یافته بود. ( قانون  ۱۹ایل  ۱۳درمواد )
استقبال  ازین اقدام نیک کشور ،اما مردم وطبقه روشفکر یش انداختبه تشو بزرگ را
  نمودند. 

ی درعرصه ها این دوره کارارزشمند دیگری  که    بود جامعه مختلف  ، طرح وتصویب قوانی 
،  ، (۳۹۵ایل  ۲۲۴ شماره های )  ده رسیمشماره جرییکصدوپنجاه در  ی ، فرامی  ی قوانی 

ایجاد حاکمیت قانون درجامعه جهت  وسایراسناد تقنیتی  اساسنامه ها مقررات، ،لوایح
، و  قانون   ماده ،(  ۵۳۲)جزادرسه جلد شامل  جمله :قانوناز ند یدازآن مطلع گردمردم نشر

ی قانون مامورین و ،  ( ماده ۲۴۱۶) مدئی درچهارجلد شامل  تصدیهای دولت،ثبت  قوانی 
، قانون اسایسواریس ، واحوال نفوس ،ترانسپورت  ،  عرایض،اصالحات اریصی ق  مالیه مپ 

ی الملیل  و  ی دیگربود   پولیس وژاندارم ،  ترافیک جاده ، ،ترانزیت بی    . کمرکات ودها قوانی 
ده فصل    (هجری شمیس  ۱۳۵۵دلو ۲۵)مصوبقانون اسایس رژیم محمد داود  ی که درسپ 

ی (  ۱۳۸ )شامل  ی داشت: اسایس گذشته افغانستان بعیصی تفاوتها ماده بود، نظربه قوانی 
 :  که طبق  توضیح شده ( ۱۲ایل  ۱درفصل اول هدف قانون ازمواد ) ـ 

.  استقالل، دفاع از   ماده اول:      حاکمیت میل وتمامیت اریصی
يت آنان را ای قدرت توسط مردم که اجر ماده دوم :   گران، منورين و ر دهقانان، کا اکپر

 .جوانان تشکيل ميد هند
ی کامل مردم برای ساختمان گ  عمل بمنظورسهمتحکيم اتحاد فکرو :ماده سوم رفی 

                                                                                                     .  انکشاف مادیو 
ی دموکرایس متیک برعدالت اجتمایع ومنافع مرد م: ماده چهار                 م تسجیل گردیده. تامی 
 اجتمایع براساسات و  و  ایجاد تحوالت دوامدار،عمیق وبنیادی اقتصادیاز  : ماده هفتم 

یت مردم افغانستان ارزشهای مندرج این قانون اسایس به م  یاد شده. نظورمنافع اکپر
ی : ماده دهم شد تعليمات ثانوی عمویم، دائ  اجباری، توسعه ور وتعميم تعليمات ابتتأمی 
 صورت مجائی بمنظور پرورش و اکمال کادرهای علیم و فتی جهت  عایل بهمسلیک و 

 . خدمت بمردم
 . سجیل گردیدهت(  ۱۹ – ۱۳ )زموادـ درفصل دوم اساسات اقتصادی ا

دهم :  ی نابع ازقبیل معادن، جنگالت وانرژی، صنایع بزرگ، مخابرات، م طبق ماده سپ 
، تاسیسات مهم ترانسپورت هوائ   سات مهم تهیه تاسی بیمه ها، بانکها،  بنادر، و زمیتی

 تعلق دارد.  ملت واداره آن به دولت باستائی جزدارای  آثار  ارزاق،



طبق قانون تعریف  ستثمار ملکیت وتشبثات خصویص متیک براصل عدم اماده پانزدهم :  
 شده. 
ساحه صنايع متوسط،، کوچک و رسمايه گذاریــها وتشبثات خصویص در :هفدهمماده 

 .قانون تشويق، حمايه و رهنمائ  ميشود دست  مطابق به احکام
یت   هژدهم : ماده    ی شده  بروی منافع اکپر ، طبق مردمتجارت کشوربشکل تجارت رهپی

 د. احکام قانون تسجیل ش
ق،قوای  ،حاکمیت میل دولت ( ۲۶ایل  ۲۰)درفصل سوم که ازموادـ  ، زبانهای رسیم، بپ 

میباشد  دولت تم اصل مرکزیت را در سیسمسلح و    : بیان داشته ، دو نکته قابل دقت بیشپ 
هدف ازایجاد تفرقه ودامن زدن به اختالفات قویم   بیست ویکمکه طبق ماده این-    

نکته و .  (افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطالق میگردداز  نبود: )برهرفرد  وملیت  مطرح
،  ، دین مقدس اسالم است(دین افغانستان) : بیست ودوم طبق ماده دوم اینکه 

برتری یک مذهب برمذهب دیگر را   و   دولتمردان عقیده وافکار پارچه نمودن دین اسالم
 . ند نداشت

های طبق پرنسیپ ( ۴۷ایل۲۷) کشورازمواد ـ درفصل چهارم قانون حقوق ووجایب اتباع 
،آزادی فکر قبول شده با رع    وبیان وعدم تعرض به آن ایت بعیصی مواد اعالمیه حقوق بشر

این قانون مشعر است که : برای (  ۴۰ )اما مادهدرمحدوده قانون تسجیل گردیده، 
آرزوها انعکاس خواسته های اجتمایع وتربیت سیایس مردم افغانستان تا زمانیکه این 

ی انقالب میل  بییع خود برسد، سیستم یک حزئی در برآورده شود وبه رشد ط کشور بررهپی
مردم افغانستان  هجری شمیس ( ۱۳۵۲رسطان  ۲۶ )که بائی و پیشآهنگ انقالب مردیم

  است برقرار خواهد بود. 
،   نمودم ابتداء توضیح محمد داود ازجامعه افغائی که در  بانظرداشت عقیده وبرداشت

میباشد.اما تضاد با روح یه این ماده قانون در روح        فقره دوم ماده یه اعالمیه حقوق بشر
ظاهرشاه که اجازه تاسیس جمعیتها واحزاب  هجری شمیس(۱۳۴۳  )قانون اسایس ( ۳۲ )
ی شکل مادهبه اتباع افغانستان داده شده بود. طبق قانون برا  قانون متذکره  ( ۴۶ )همی 

بدوش هموطنانما گذاشته بود،که درمخالفت باآزادی   یک سلسله وظایف ومکلفیتها را 
وی از احکام قانون اسایس، وفا داری به  عقیده بود که :  رسطان   ۲۶ ) اهداف انقالبپپ 

ام به رئیس جمهور، اطاعت هجری شمیس( ۱۳۵۲ ،  ونظام جمهوری، احپ  ی   به قوانی 
اک درحیات میل وظیفه تمام مردم صیانت  رعایت نظم وامن عامه، منافع وطن واشپ 

  افغانستان است. 
ی محدودیت در ماده ی قانون  ( ۴۷) همی   . شده تاکید نپ 

 
 (۷۴ایل  ۴۸ )لویه جرگه ازموادشم شورای میل تحت نام میل جرگه و ـ درفصول پنجم وش
 توضیح شده است. 

  میل جرگه افغانستان مظهراراده مردم  :هشتمماده چهل و 
 

آنست و از قاطبه ملت نمايندگ
 .ميکند



اعضای میل جرگه که پنجاه فيصد آنرا دهقانان و کارگران تشکيل ميدهد :ماده چهل و نهم
 ازطريق انتخابات آزاد، عمویم، رسی و مستقيم مطابق به احکام و  ازجانب حزب پيشنهاد 

 . قانون برای مدت چهارسال ازطرف مردم انتخاب ميشوند 
منظورافغانستان به حوزه های انتخابائ  تقسيم ميگردد. تعداد و ساحه حوزه ها  باين 

 توسط
ی ميشود  .قانون تعی 

 :ماده شصت و پنجم لويه جرگه 
 

ين مظهر قدرت و اراده مردم آنست  .درافغانستان لويه جرگه عاليپ 
 

ی شورای مرکزی حزب ،اعضای اعضا، اعضای میل جرگه:لويه جرگه مرکب است از
ه محکمه، شورای عایل قوای مسلحو حکومت    پنج ایل هشت نفر نماينده از ، اعضای سپ 
ی ميشوند ویس نفراعضاء  هرواليت  .بوسيله فرمان ازطرف رئيس جمهورتعی 

لويه جرگه مطابق به احکام اين قانون اسایس توسط فرمان رئيس   : ده شصت وششمام
 ميباشدجمهوررئيس لويه جرگه  جمهوردايرميشود. رئيس

تسجیل شده است. اما  (۸۷ایل  ۷۵ )ـ درفصل هفتم رئیس جمهور وصالحیتهایش ازمواد
قانون که مشعر است )رئیس جمهور درراس دولت افغانستان قرار  (  ۷۵ ) حکم ماده

داشته وظایف قوه اجرائیه وحزئی را که مطابق احکام این قانون واساسنامه حزب 
 ب
ْ
ی میگردد. وتوسط  دارد  عهدهه مستقیما  .  (اورگانهای مربوطه اداره ورهپی

 تضاد میباشد. که با ماده چهارم این قانون در   خدشه نموده دموکرایس را، این ماده قانون
دهمایل  ـ درفصول هشتم ی اورگان قضا وصالحیتهای  ،حکومت وصالحیتهایشکه شامل   سپ 

تسجیل  (۱۳۸ایل  ۸۸)موادحالت اضطرار،تعدیل قانون اسایس واحکام انتقایل از آن،
  اما اورگان نظارت کننده قانون درقانون اسایس متذکره معلوم نمیشود. تنها درماده . یافته

ارنوایل که جزقوه اجرائیه  څتحقیق ،تعقیب واقامه دعوی توسط  قانون وظیفه (۱۰۶ )
 ، تسجیل گردیده بود. دانسته شده

 متذکرشدم،هدف محمد داود 
ْ
ستان وارتقاع سطح رشد وانکشاف افغان طوریکه فوقا

 هموطنانش بود، با آنکه بعیصی عملک
 

ردها موصوف ومواد قانون اسایس دانش و زنده گ
بود.  اعالمیه جهائی بعیصی موادبا آزادیها و  درتضاد  قدمهای مثمردرجهت حقوق بشر

 مردم واستقالل کشوربرداشت. ب ، اعمارکشور 
 

محمد داود جهت رشد چنانچه هبود زنده گ
همه  با اتحاد شوروی در را روابط پیشینه وانکشاف ضایع وسایرعرصه های اقتصادی 

ش داد. سطوح     گسپ 
ین داددرآنزمان   رانظایم و ،تجارئ  ،ستد اقتصادیو بیشپ 

 
 د تسو دادچنانچه داشت. فرهنیک

ی دوکشوراز   به شش برابرافزایش یافت. میالدی (  ۱۹۷۹ایل  ۱۹۷۰) سالتجاری بی 
همه کمک  وجود  با  بود،ش ووطنش استقالل فکری خود محمد داود درجهتافکار  چون
به   هجری شمیس( ۱۳۵۶حمل ماه )درسفر ،اتحاد شورویصادی فوق الذکر اقتهای 

  سبب ، شورویرهپی  ژنفیبر  داخله گرانهم نحوه برخورد ضمن مذاکرات رسیم، شوروی ، 



 
 

  اوشدهبرافروختیک
 

سیاست اقدام به و  . افغانستان برگشتوئی نتیجه به  وبا آزرده گ تغپ 
  درقدم اول وزرای وابسته به احزاب چتر را نمود. کشور وخارخی عرصه های داخیل در 
سیاست و  اما نظامیان فعال دراردو به وظایف خویش ادامه دادند.  کرد.  کابینه خارجاز 

،اصل  که بر   افغانستان خارخی     اراده اعمار  و  ها کشور سایر عدم مداخله به امور بیطرقی
وضع و افغانستان نیاز با نظرداشت نماید هاسایرکشور  امید بهشد تا ناگزیر ،افغانستان بود 

ی که   ناهنجارجنگ رسد   بدست آورد. کمک الزم ،بخصوص داشتند وط ورسر دو قی طرفی 
ی کیسنجر شاه ای اقدام  از  اصالخوتطبیق پالنها . پذیرفتکمک مایل درزمینه  را ران وهپی

 .  جمله اصالحات اریصی را به تعویق انداخت
  

شاه میلیارد دالری دو کمک قرضه ها،ازجمله وعده کشورهای عرئی وایران وعده کمک و 
بانک دریافت قرضه از  داشت،و پاسخ مثبتارپروژه هایکه درنظر تمویل ک ایران بمنظور 

 داود را درتطبیق اهدافش مغرورترساخت. کشاف آسیائی و بانک جهائی ،محمد ان
یحزب غورزنگ میل ب ،تصمیم به تاسیستحقق اهداف خویشهت ج خودش   رهپی

قانون اسایس  تصویب  ،هجری شمیس ( ۱۳۵۵)دلوسال دایرنمودن لویه جرگه با   گرفت. 
 گام اصیل خود رابرای زمامداری در نیات و  جمهوری،ریاست  انتخابش به مقام جدید،

 .سه سال پایان دادبعد از  را حالت فوق العاده حکومت نظایم  و افغانستان تحقق بخشید. 
امون جمهوریت وشخص محمد داو   بعضیها  های مختلف دارند،برداشت صاحبنظران د،پپ 

سد.به این دلیل، با   معتقد اند که درعملکرد محمد داود  "استبداد منور"بمالحظه مپ 
 برای ترق  افغانستان یم اندیشید مگر ،دیکتاتوری بود و  شخص مستبد او  وجوداینکه  

 اصل  او به سایراشخاص برمبنای این و 
 

اجتمایع موقع مداخله به دلیل عقب ماندگ
ستانهلذا شیوه کار  داد. نمی را حکومت انتقاد درامور و  تحقق بخیسر تعمیل و اودر  وطنپر
 باشد. میستایش قابل  اصالحاتاز 

های  ه شخصیت وعملکرد چنانچه جناب عبدالصمد غوث درکتاب سقوط سلطنت دربار 
همه جانبه  نستان بصورت دقیق و درجهت منافع مردم وانکشاف افغا ود رسدارمحمد دا

                                       .داشته است  تحریر 
 
 

 
 

 ادامه دارد


