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 بخش پنجم

دردوران ظاهرشاه  قانون سیر تحقق    

  

میالدی (   ۱۹۷۳ایل  ۱۹۳۳مصادف با  جری شمیسه ۱۳۵۲ـ   ۱۳۱۲)   

  

درظاهر  کاکاهایش   بود پرسجوان وبی تجربه که نادرشاه   پدرش بعدازکشته شدنمحمد ظاهر را 

کاکا توسط  هجری شمیس۱۳۴۲ایل سالهای  دولتاما ، جلوس دادند به تخت پادشایه امر 

تحقازنظر وران ظاهرشاه رالذا د. اداره میشد هایش  طالعه  دومرحله مدر میتوان قانون  قرسیر

 : نمود 

 .  هجری شمیس  ۱۳۴۲سال   ت کاکاهایش ایل دوران حکوم ـ  ۱  

 . ایل سقوط نظام شایه  هجری شمیس ۱۳۴۲ سالاز  بعد ـ  ۲

 اما  ،به اصطالح صدراعظم بودند کاکا ویک پرسکاکایش که دو سلطنت ظاهرشاه  در دوره اول 

ی میکردند،دولت را اصلآنان در    قوس نزویلانونیت درجامعه،تاحدودی رعایت قانون وق رهیی

ینادرشاه بکه ازدوره را  وع شده بود پیمود، رهیی تا حدودی  خان شاه محمود اما هاشم خان شر

ود خان که تربیه شده دست هاشم  شدار محمد دا مگر  مظالم را گرفت،قانونشکنیها و جلو 

 بخصوص روشنفکران جامعه گردید، ویلتحقق حقوق وآزادیهای اتباع کشور  خان بود مانع

حدودی   ،بخشهای اقتصادی،انکشاف ورشد کشور تا تقویه اردو() جهت استحکام نظام در 

 رزید. و تالش 

 : ) سه صدراعظم فامیل شایه (سلطنت ظاهرشاهبه دوره اول نگایه مختص 

با نخست وزیری  پستدر سال ۱۷مدت  صدراعظم دوره ظاهرشاه اولیر   محمد هاشمشدار ـ 

طبق  نمود. اجرای وظیفه  الی مردمحاکمیت دولت باسلطنت و حفظ  در  استبداد انضباط و 

 هجری شمیس زمان نادرشاه ( ۱۳۱۰اصول اسایس دولت علیه افغانستان که در سال )

 وظایف و افغانستان، شورای میل، اتباعحقوق  ، شاهحقوق وصالحیت  که ماده(۱۱۰(در

واصول متفرقه درآن  ی عسکر  نظام والیات، اداره مالیه،امور ،محاکم،حقوق مامورین،حقوق وزرا 

ی میکرد، مریع االجرا بود. شده بود، تسجیل  هاشم خان به کمک شاه وقت رهیی

(، شامل : تعریف  )حقوق عمومیه تبعه افغانستانآن  ۲۶ایل  ۹درمواد  اصول اسایس متذکره

، یع  مصونیت افراد جامعه که بدون امر  تبعه افغانستان ، آزادی اموردین  ومذهنی شر



یعت مر  تساوی حقوق ،واصولنامه توقیف ومجازات نمیگردند    محمدی  یراغد و زن طبق شر

مسکن ومال،   مصوئیت اهلیت در امور دولت ،به افغانستان نظر  استخدام اتباع واصولنامه ،

اخذمالیه طبق  صنعت ،حتیم بودن تعلیمات ابتدائیه ،آزادی مطبوعات ، آزادی تجارت و 

 بود.  اصولنامه و... 

، اما شده بود  عامه وجهانیان درج کاغذ اذهان متذکره رصف جهت تغیر حقوقی پرنسیپهای 

یاقوانیر  ها لنامه تحقق اصو در و  رفاع همه اتباع کشور را نداشتاراده  هاشم خان درعمل

جهت بقای  ،ستانافغان هایتیدربیر  مل عکس روحیه انتقام وایجاد نفاق را بر ، ارزیسر قایل نبود 

ر نه تنها موصوف  استبداد ظلم و براثر چنانچه نظام داشت.   ، ند گردید  اتباع عادی جامعه متص 

 آمد.  اختالفات بوجود نیر  خانواده سلطننی در 

ه وبه شدت آنها گردیدجنبشهای روشنفکری   مانع ایجاد دوران حکومت خویش در موصوف 

ستروش ش دربرچیدن افراد نخستیر  روزهای حکومتدر . راشکوب نمود  دوره امانیه   فکرووطنیر

عبدالیح  ، روزنامه انیس مسئولمدیر  میح الدین انیسمنجمله غالم  ،ژورنالستان ،نمود  اقدام

وطیتییک از و  ل روزنامه امان افغانمسئو مدیر  داوی   حمن لودین عبدالر  ، پیشتازان جنبش مرسر

وط ستان تعداد کثیر  و  ه خواهمرسر   ند. دنمو وروانه زندان  ،دستگیر  وطنیر

مهرین دربخش دوم مقاله تحت عنوان پادش م نصیر
درارتباط ایه چهل ساله ظاهرشاه محیی

اصالحابی  او زمان صدارت در ...  : مینویسد کارهای انجام شده آن دوره صدارت هاشم خان ،

همیر   ،هوردرۀ شکاریهابی که از قندهارتاهرات کشیده شد وشک مشایجاد شد، مانند شک

 زمینۀدر  د. احداث گردیهای موتررو  کابل جاده تلف به خم تاوالیاز و  . تاوالیطوردربرخ  از 

مهیم  نقیسر را تاحدودی انجام داد و امور بر  نظارت دولتداری و بانک، تتجار  ،اقتصاد 

 . بازی کرد  فغانانک میل اتأسیس ب ،کشور   اقتصاد امور در 

بانک   ایجاد   به نام عبدالمجید خان زابیل، زمینهمیل شمایه داران یی  از توافق صدراعظم با یک

کت  ،نساخی پلخمری،قند بغالن کاتفابری مانند تولیدی تجاری و مؤسسات تعدادی از و  شر

،ندهار، قدر سهایم پشتون  کت سهایم نساخی کت وطن، نساخی جبل الرساج، شر   فابریکۀ تیل شر

  د. فراهم نمو  را   ، فابریکۀ برق و ... فابریکۀ پشمینه باق  ، کیسر قندوز 

روت وارتقاع معارف نظر تأسیس مکاتب  زمینهدر   ه  زمان توجه الزم صورت نآنبه رص 

مهرین گرفت.  م نصیر
 هجری شمیس(۱۳۱۲ ) در سال : طبق ارقام ارائه شده توسط محیی

  ۱۳۲۵)سال متعلم بود. در (  ۴۵۹۱)باب مکتب ذکور(  ۳۷۰)معلم،( ۱۶۵۰ )افغانستان دارای

 . ارتقاء نمود متعلم (  ۹۳۳۴۴ )و معلم(  ۲۶۷۷ )بههجری شمیس ( 

 



  

انه نظر  هاشمحکومت  به   ذکور را محصلیر  امامساعد نداشت. خان به ایجاد مکاتب دخیی

ی رشته جهتامریکا وترکیه  ،کشورهای اروپابی   . فرستاد  مختلف هایفراگیر

درواقع نخستیر  هستۀ   بود  تأسیس شد  هجری شمیس(۱۳۱۱ )فاکولتۀ طب کابل که در سال

ـــج با تأسی پوهنتون فاکولتۀ   مانند  ها سایرفاکولته س فاکولتۀ ادبیات، و کابل بود، که به تدریـ

تعلیمات نامه و   ،د گردیتاسیس هجری شمیس(  ۱۳۱۷ )علوم سیایس در سالحقوق و 

 . گردید میآن به فرمان شخص صدراعظم منظور  محصلیر  صورت قبویل 

  ید که دوره حکومت هاشم خان،برمیآبررسیهای محققیر  ونویسنده گان  نتایج تحقیق و  از 

ی  ازاختناق ، وحشت ،مملو  حیم ونقض کرامت برسر )قانون شکن  وعدم ظلم وستم ،بیر

 درتاریــــخ کشورما بود. یحقق قانون ( 

بمقام  ان به استعفا،محمد هاشم خ  خیی  وادارسا با ظاهر شاه  توسط شاه محمود خان ـ 

محمد صدیق صدارت تعیر  گردید.  به   حارص   نویسد: صدراعظم هاشم خانفرهنگ میمیر

ند، کردمحارص صدارت را اد اردواطرافافر  طوریکهد، گردیاستعفا براو تحمیل  استعفا نبود، اما 

شاه محمود خان  برادرش شد تا مجبور  هاشم خان. فرستاده شد به او نیمۀ شب در  را نامۀ شاه و 

  را به عوضش بپذیرد. 

 خوب بود و زمان صدارت شاه محمود خان نسبت به زمان صدارت ه 
ً
در  اشم خان نسبتا

دولت  سیاستپذیری انعطاف ،توجه شد تاحدودی  زمینه رعایت حقوق وآزادیهای مردم

یک دوره  ه محمود خان را برخ  آگاهان پنج سال اول صدارت شاشد. دیده میدرمقابل مردم 

 
ْ
فراهم راتقویت دموکرایس زمینه رشد و  بدلیل اینکه ،دانند میشاه خوبی زمامداری ظاهر نسبتا

 ات آزاد نرسر  ،دموکرایساصل  بخاطررعایتخان راآگاهان شاه محمود  د. به این لحاظنمو 

وطه خواه های شخصیتو  محافل مختلفاشخاص و  توسطمستقل و  سوابق مبارزه که مرسر

آزاد  ید ااین دوره جر در  .دگردینشان فعالیت  ،مانعداشتند گذشته نظام استبدادی  زگاری با ناساو 

 .آغاز نمودند اتنرسر  به ندای خلق، وطن وولس نیر  

را نسبت مظالم هاشم خان، نارضاینی شان مردم یکتعداد صدارت شاه محمود خان  درابتداء 

ابراهیم گاو سوار درهزاره  نمودند.ازجمله قیام  داشتند،بعض  آنانابراز تظاهرات  با براه انداخیی  

وتعداد دیگر ، دولت آنان را زنداب  ،خواجه محمد نعیم سید اسماعیل بلیح   ،جات 

 شد،گماشته  ارتبه صد ینکهازا بعد  ، شاه محمود برخ  تحلیلگران تاریــــخطبق ادعای . نمود 

علیه شان  در دوره گذشته ظلیم که  ،نسبتقزلباششان اقوام تاجیک،هزاره،ازبیک و از 

 خواست.  معذرت بود، صورت گرفت



 کارهای را انجام داد.    ارتقاء سطح دانش،رشد اقتصاد خان در زمینه  شاه محمود 

 از  رویــهمرفته پس)  :  که ویسد نتحقیقی معارف عصی افغانستان میاثر م اندیشمند در اکر 

  عرصه هایمعارف افغانستان در شاه محمود،ر دوران صدارت شداجنگ جهاب  دوم ودر 

.چندین مکتب جدید (دنمو  و تعلیمات مسلیک تحول تعلیمات عایل مختلف تعلیمات نسوان،

  و  مؤسسات تربیه معلم سه،آن مؤسمشوره با و ازتأمیر  ارتباط بایونسکو  پس د. گردیس تأسی

فاکولته های جدید  ازیکطرف )دانشگاه( کابل  پوهنتوندر  ،چندین مکتب دهابی احداث گردید 

ان  ایجاد  ان در راه بیابند. ها ه دانشگاه توانستند ببیشیی  گردید وازجانب دیگردخیی به  آغاز  دخیی

ان و میالدی ( ۱۹۶۰ )سالو بعد از  ند کردمی تدریسصورت جداگانه   دخیی
ً
کا   پرسان مشیی

مکتب چندین  و غونه زر  ،مالیل ،رابعه بلیح  های همچنان لیسۀ مصوف تحصیل گردیدند. 

ان انا در کابل  نازو تورۀ غوری، محجوبۀ هروی، ستاره و نام های مسبدیگر  تأسیس  برای دخیی

 . گردید 

با    مریکا ا باآنکه درآنزمانموفق شد.  مختلفمیر  روابط سیایس با کشورهای تأبهمیر  شکل در 

توانست تاحدودی کمکهای مایل درجهت اکشاف و ، افغانستان روابط چندان خوب نداشت

  آورشد.  یاد پروژۀ  هلمند  های مایل واعمار بدست آورد ازجمله میتوان ازکمکر کشو رشد 

شد و روابط با شوروی بعضویت ملل متحد را حاصل نمود. درآن دوره افغانستان   ین چندهیی

 د. گردی  عقد  کشوربا اتحادشوریانکشاف  رشد و قرارداد در زمینۀ 

مقام  استعفای شاه محمود خان  با میالدی ۱۹۵۳سال سپتامیی در   د خان شدارمحمد داو ـ 

 به عهده گرفت.  را صدارت 

ـــخ)  م عبدهللا شادان بتاریـ ازطریق رادیو بی بی یس ضمن  میالدی (  ۲۰۱۱اکتوبر  ۲۵ محیی

  زمان  آندر بیان داشت که :  )صدارت داوود خان وبازگشت محدودیت وسانسور(تبصه 

مریکا سیع داشت با اتشدید بود.  حالی در جنگ شد بیر  ایاالت متحده آمریکا و اتحاد شورو 

ون شده  که تازه از   ،اتحاد شوروی را  ظایم های نپیمان ایجاد  محارصه   بود،انزوای استالین  بیر

وی آنکند و  د کشور جلو پیرسر  .را بگیر

جنگ   ها توجه بب باید مناسبات بیر  الملیل خود را  های کوچک کشور سایر  انند افغانستان م

مناطق  از  بسیاریکه مرزهای تحمیل شده استعماری در   واین درحایل بود  تعییر  میکرد  شد،

 .آسیا و خاور میانه و ازجمله در افغانستان مورد سوال قرار گرفته بود

 



آزادی  .پس گرفتمردم را از  های محدود دموکراتیکآزادی  حکومت جدید  افغانستان در 

ودند بهای گستتی  نواقع ماشی،جراید آزاد ومطبعه های خصویص که در مطبوعات سلب شده

انتخابات شورا مداخله کرد و شماری ازروشنفکران و حکومت دوباره در  د،گردیمصادره 

 .ژورنالیست های آزادیخواه به زندان افتادند

 آزاد قرارداد. تشکیل پشتونستان  توسعه اقتصادی و  خان هدف خویش را داوود  

م حم  :  گفت   زندان حکومت محمد داوود چنیر   بعد ازرهاب  عبدالحمید مبارز یی

 ،دار محمد داود خان مرا احضار کرد ش فرصنی پیدا شد و ،من بعد ازآنکه اززندان رها شدم)

ه بروید کیس افغانستان کنقطه هر شما در ،ه این شکل گفت که:» برادر برایم ب ضمن صحبت

شما اول بگذارید که   ء  بنا ،گپ او را قبول میکنند ،گر یک مال برود ا سخن شما را قبول نمیکند و 

از آن پروگرام تانرا روی دست دبع یک روشن  درمملکت بیاید، توسعه اقتصادی بیاید،کشور 

ید  (« ... .بگیر

ت دوره شاه قانون مطبوعا لغو درجهت سلب آزادی بیان و  بامنطق فوقخان محمد داود

 را برمطبوعات نظارت وسانسور ، ست مستقل مطبوعاتریا ازطریقو  داشت. محمود خان 

ات دول . میکرد  طریق مردم از  اذهان  نی راجهت ارائه معلومات وروشن ساخیی  دولت،نرسر

ش داد اهداف دولت،و  پالیسیها  ات آغاز نمود.  گسیی ، جراید وروزنامه های متعدد دولنی به نرسر

 . شد  شعبه ژورنالیسم دردانشگاه کابل تاسیسنخستیر  بار 

از  ،وآزادی زنان  حکومت محمد داوود درجهت رعایت حقوقمعتقدند ازتحلیلگران یکتعداد

وکارداب   جمله رفع حجاب   زنانبیشیی رفع حجاب مشارکت د،انجام داکارموفقانه ، با تدبیر

 وسپس سیایس را در درفعالیت
ی

زنان مبارز   چنانچه بر داشت. های اجتمایع،فرهنیک

 کشوردرجهت تنویرزنان کشوربخاطر حصول حقوق وآزادیهای شان مانند : 

ا نورزاب     ، رقیه ابوبکر   ا نورزابی  ، یتا راتب زاد اهان ، کیی   ،نفیسه عبایس   ،معصومه وردک، حمیر

زمان قابل  آن طن در زنان بادرک واحساس و سایر فه احراری و رؤ  ،شاج یر شفیقه کب

ش فعالیتتقویت و  همچنان د. نتقدیرمیباش منو ) موسسه نسوان  گسیی ابی   (ولنهټمیر وارگان نرسر

ات آن موسسه و چنانچه ،درکشورمهیا نمود را زنان پیشتاز  زمینه فعالیت آن ،   نقش  نرسر

 همیر  منوال سایر به  .های شان ایفا کردومسئولیتآزادی  ،حقوقآگایه زنان از در  ارزشمندی را 

ات درمرکز ووالیات کشور.   نرسر

 



ات جریده رسیم وزارت عدلیه قرار  ی  مرحله اولیط نرسر دوران زمامداری ظاهرشاه که رهیی

تیب کاکاهایش وپرس کاکایش به عهده داشتند  راجهت   قوانیر  متعدد )اصولنامه(دولت بالیی

   ،ثبات ونظم دربخشهای مختلف جامعه تصویب نمودند که در ایجاد ادارات،رشد، انکشاف

رسید. (  ۱۴۳)   شماره جریده رسیم جهت معلومات هموطنانما به نرسر

نمیتوان ازفعالیتهای نظام درجهت تقویت نسنی اقتصادی،ارتقاء سطح دانش ، آزادی  لذا  

چشم  و والیات کشور آزادی نسنی زنان،امنیت نسنی درمرکز ت بصورت مقطیع،نسنی مطبوعا

 پویسر نمود. 

و شدارویل  کاکا شاه ویل خان داخل خانواده سلطننی وبه ویژه مخالفت شدار  اختالفات 

استعفا کرد و با   هجری شمیس( ۱۳۴۲ )حوت ماهشانجام  در ،خاند حمد داو میش با کاکاپرس 

 .دگردیآغاز  ی درحیات سیایس افغانستانا تازهدور  ،رفیی  او کنار 

  با نظرداشت دالیل ذیل ،ادامه یافت که ده سال و چند ماه زمامداری ظاهرشاه دوم دوره  

اراده خویش را  و  را قبول نمودند وتحقق قانون دموکرایس زیر رعایت آزادی ، مردان ناگدولت

 : عوامل  ند. چنانچهدرزمینه ابراز کرد

ترویــــج   نیمه مستعمره، تحت مستعمره،کشورهای  مبارزات آزادی خوایه دراکی  خارخی )ـ 

 . (وسایرافکارسیایس سقوط دولتهای مطلقه ،سوسیالسنی افکار ناسیونالیسنی و 

  های مختلف سیایس ومبارزات منسجم و  تشکل سازماناحزاب و )ایجادجمله از  داخیل  ـ 

حقوق   تا حدودی سایرکشورها  مانند  داران افغانستان،زمام تا مردم از سبب شد  (پراگنده آنان

تاسیس   مطبوعات،ازجمله آزادیهای بیان، مستفید گردند. را حصول و سلب شده شانآزادی و 

آ زاد جراید  باردیگر  تسجیل گردید. هجری شمیس(  ۱۳۴۳ )قانون اسایس در که احزاب و... 

ات اقدام نمود. درمر  دولنی  غیر   کز ووالیات به نرسر

 . دهه دموکرایس برجسته یم دانند مورخیر  نقش ظاهر شاه را در اکی   

محمد صدیق فرهنگ مو  که  یجوانان،دورهآن نتیجه اختناق که در   ین عقیده بود د رخ افغان بمیر

وسلطنت از این  ،زمین  رو آوردند فعالیت زیر  نوب  مایوس شده بودند.بهمبارزه قا  امکاناز 

 .دگردیدرهراس   ها فعالیت

 

 



نسنی در   آزادی ی، دوره هامشهورکشور  اعظم رهنورد زریاب روزنامه نگار و نویسنده

شاه  دوره نخست وزیری ـی اماب  )شاه امان هللا( دوره  ـ د: کر ستان را به چهاردوره تقسیم  افغان

نجیب هللا. اما  دوره ریاست جمهوری دکتور  و دوره دوره دهه قانون اسایس  . ـمحمود خان

بلکه دولت به  ، نبوده اثر فشار از پائیر  این دوره ها آزادی های نسنی در ر که د  بود اوبه این باور 

 .نگهداشتندفضا را کیم باز   ،دالیل سیایس 

دموکرایس نسنی  درایجاد مهم نقش اسایس  هجری شمیس( ۱۳۴۳ )سال قانون اسایس 

 درجامعه داشت : وتحقق قانون 

ـــخ  ظاهر شاه( م  ۱۹۶۲سوم مارچ  ) مطابق هجری شمیس ( ۱۳۴۱حوت  ۱۱ ) بتاریـ

ود راازحصارخانواده  خ ،با این اقدام . را به حیث صدراعظم تعییر  نمود یوسف  محمد داکیی 

ون   پس از بود، با نفوذ و تحصیلکرده شخصیتهای وسف مرکب از ی محمد  داکیی کابینه . کرد بیر

یوسف، معرق   ین اقدام تارییح  داکیی طرح  جهت تهیه ینفر  هفتتعییر  هیأت کابینه،مهمیی

اولیر  جلسه  که بود. هجری شمیس(  ۱۳۴۲حمل  )درماهکشور جدید قانون اسایس  مسوده

ـــخکارتسوید قانون کمیته    وحقوقدان کارشناس  یباهمکار  ، همان سال( حمل  ۱۱ ) بتاریـ

  طرح متذکره ، فراوان بحثجرو از بعد،گردید دروزارت عدلیه دایر  (لوی فوزیر )به نام فرانسوی 

ده شد.  مربوطهبه کمیته و  تهیه هجری   ۱۳۴۳سنبله  ۱۸ ) بتاریــــخشانجام لویه جرگه  سیر

  ، آن مواد  بعض  تصیح علن  و  مباحثاتروز  ده پس از و  الم خانه ارگ دایر عمارت سدر شمیس( 

ـــخب به  و ،به تصویب نفراعضای لویه جرگه (۴۵۴ )ذریعه هجری شمیس(۱۳۴۳سنبله ۲۹ )تاریـ

ـــخ ان  ۹ )تاریـ  به مرحلۀ اجرا   و  ،ح یظاهر شاه توش توسط هجری شمیس(  ۱۳۴۳میر 
ً
رسما

 . گذاشته شد 

وطه اعالن قانون اسایس جدید ،رژیم دولت افغان طبق   تعریق  از  گردید،و ستان شایه مرسر

 ارائه گردیده ، )تمام افرادیکه تابیعت افغانستان رادارد افغان نامیده میشود.( : ملت افغان

بق ماده  ط گرفت.   شکل رسیم رابخود ،دین اسالم مذهب حنق  دین  ازطرف دولت طبق شعایر 

پانزده   گردید.وظایف وصالحیتهای وسیع شاه در آزادی سایرادیان تضمیر   ه ر ذکتدوم قانون م

ام دانسته شد.  مسئول وواجب االحیی امیل  بااینکه حقوق ف ماده توضیح گردید،وعالوتا شاه غیر

که   تسجیل گردید اسایس افغانستان برای اولیر  مرتبه درقانون ، شاه مادام العمرتضمیر  گردید 

 وزارت، سیایس گردند.ودرپستهای صدارت،شامل احزاب  د نتواناعضای خاندان شایه نمی

ه محکمه تقررحاصل نماید. عضو  عضویت شورا و   یت سیی

 



  ـ             : درفصل سوم حقوق وآزادی مردم پیشبین  شده که بصورت مختصعبارت انداز  

   . قانون،حقوق و وظايف مساوى دارند امتيازدربرابر تمام مردم افغانستان بدون تبعيض و 

منافع عامه كه توسط قانون  آزادى ديگران و ن حق جز اي است آزادى حق طبيیع انسان ـ 

 . آزادى وكرامت انسان ازتعرض مصون است . گردد حدودى ندارد تنظيم یم 

ام  مکلف دولتـ   . باشد یم كرامت انسانحمايت آزادى و ،به احیی

  د. ارتكاب آن نافذ گرديده باشكه قبل از   موجب قانوب  مگرب ود شیهيچ عمیل جرم شمرده نمـ  

مورد   عملحكام قانوب  كه قبل از ارتكاب مطابق به اتوان مجازات نمود مگر كس را نمى  هيچـ 

 . اتهام نافذ گرديده باشد 

 . طبق احكام قانونوان تعقيب يا گرفتار نمود مگر بر تهيچ كس را نمىـ 

مطابق به احكام  صالحيت و مگرطبق حكم محكمه با ،توان توقيف نمود  س را نیمكهيچ ـ

 . قانون

 محكوم عليه قرار ،كه به حكم قطیع محكمه یذمه حالت اصیل است،متهم تا وقتالبرائت  ـ

د ب  . شود یگناه شناخته میبگیر

به شخص ديگرى او  توقيف متهم وتطبيق جزا ارى يا شخض است.تعقيب،گرفتجرم يك امر ـ   

 . كند یشايت نم

ديگرى  تواند حنی به مقصد كشف حقايق ازشخص كس نیم هيچجوازندارد،تعذيب انسان ـ 

آن شخص تحت تعقيب،گرفتارى يا توقيف و يا محكوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام  اگر 

 . كند يا امر بدهد 

 جزابی كه مخالف كرامت انسا ـ
اظهارى كه ازمتهم يا شخص ديگر   ب  باشد جواز ندارد. تعيیر 

اف به جرم عبارت ا ست از  ارد. د اعتبار ندگرفته شو بوسيله اكراه   اق  كه متهم به رضاى  اعیی اعیی

به او نسبت داده شده درحضور   حت عقل به ارتكاب جریم كه قانونا كامل در حالت ص

به او متوجه شده  دارد براى دفع اتهایم كه قانونا  نمايد.هر شخص حقمحكمه با صالحيت یم 

ا محدود شخص ديگر موجب سلب يمديون بودن يك شخص دربرابر  وكيل مدافع تعيیر  كند 

 تواند. یشدن آزادى مديون شده نم

د طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم یم  ـ  . گیر



  نمايد ومسكن اختياركند مگر در ساحه دولت خود سفر طه از نقهر افغان حق دارد درهر ـ 

ه  قانون بمطابق به احكام  هرافغان حق دارد  همچنیر  و قی كه قانون ممنوع قرارداده است مناط

 . وعودت كند  نمايد  خارج افغانستان سفر 

 . شود یارج ازافغانستان محكوم نمخهيچ افغان به تبعيد درداخل افغانستان و ـ 

ده  :  ۲۷ماده   . شود نیم هيچ افغان به علت اتهام به يك جرم به دولت خارخی سیر

ــ قوه  ،ملکیت ،مخابرات ومراسالت ،بیان تضمیر  شده بود. مسكنهای آزادی ۳۱ ایل ۲۸درمواد 

انوجر   ارتباط  و  وظایف، صالحیت ،تعریف گه مقننه دردومجلس که بنام ولیس جرکه ومرسر

ایل  ۴۰مواد وحاالت انحالل شورای که ازصالحیت شاه دانسته شده بود در  ها رگاناسایر با ای قو 

 د. گردیقانون تسجیل   ۷۷

  ۸۵درمواد  قانون اسایس ،و  ۸۴ایل  ۷۸درمواد تشکیل،طرزفعالیت وصالحیتهای لویه جرگه  ــ

 . شد  تهای حگومت توضیحوصالحی قانون طرزتشکیل ۸۹ایل 

ه م منحیث یک رکن مستقل دولتقوه قضا ئیه ــ  حکمه درراس قوه قضائیه  شناخته شده ،سیی

ایط که درقانون پیشبین  شده   قرارگرفت  ،که اعضای ورئیس آن ازطرف شاه با نظرداشت شر

ایل  ۹۷م مرکز ووالیات کشورطبق مواد ،صالحیت ووطایف محاکید.تشکیالتتعیر  میگرد

  اضطرار،  حالتاداره ، ،  شکل درفصول هشتم ایل یازدهمبه همیر  قانون پیشبین  شد.  ۱۰۷

  قانون اسایس توضیح گردیده بود.  ۱۲۸ایل  ۱۰۸مواد احکام انتقایل از تعدیل و 

ایجاد ن اسایس،شاه را بانظرداشت تصویب وتطبیق نسنی قانو دوره دوم حکومت ظاهر 

 تصویب قوانیر  ونظارت برعملکرد نقش ارگان مقننه در  ،سیایسمختلف های  سازمان

دموکرایس یاد وموجودیت امنیت درکشور را بنام دهه رعایت نسنی آزادی بیان ،حکومت

  ینمایند. م

نقش عمده  هجری شمیس(۱۳۴۴ )سالتصویب قانون مطبوعات ،درجنب قانون اسایس

قانون   ۳۱موجب حکم ماده آزادی فکروبیان ب  وطبق ماده اول آن: داشت،درایجاد دموکرایس 

  منظورتطبیق حکم ماده مذکور وبا رعایتب .  تعرض مصئون است انستان از اسایس افغ

رزاستفاده ازحق آزادی مطبوعات  احکام این قانون وط دیگرارزشهای مندرج قانون اسایس،

تعقیب آن درفقره اول اهداف قانون چنیر  توضیح شده  ه .بی اتباع افغانستان تنظیم کرد برارا

 خود را به وسیله گفتار،فکر  مناسنی که بروی آن همه افغانها بتوانند  که:  فراهم کردن زمینه

 برسانند. به طبع ونرسر  امثال آن اظهارکنند ومطالب را  تصویر و  ، نوشته



 فکری و که تحجر  سبب گردید  دموکرایسدهه در توسعه مطابع وافزایش درتعداد جراید لذا 

سازمانهای  . های جدیدی بمیان آمد ارزشو  محدود گردد  ،استیال داشتکشور در ایس که سیتحجر 

ایجاد وبه  مذهنی فوندامیتالست ،راست،مذهنی و ونالسنی ناسیچپ افرایط،،متعدد چپ

ات،براه  ده، اندازی اعتصابات ،فعالیتهای سازماب  خویش شامل نرسر درجهت  تظاهرات کسیی

  تحقق و  توضیح
ْ
  اهداف خویش،اقدام نمودند.باآنکه بعضا

ی
ییل تحص درامور  ها  تلفات وسکتیک

جامعه واشاعه دموکرایس خویش را درتنویرافراد  اما نقشروزمره جامعه بوجود، وکارهای

ـــخ چنانچه  داشت.  بارزات ییک از روزهای مهجری شمیس(  ۱۳۴۴سوم عقرب )تاریـ

  ثبت تاریــــخ کشورما  ودموکرایس افغانستان میباشد تحقق آزادی  درجهت روشنفکران افغان

 گردید. 

شدن وضع درکشور بعد ازحادثه سوم عقرب  شاه حکومت  شهرکابل،بخصوص جهت بهیی

جهت دلجوب    ظم صدراعیف نمود. توظ والمیوندمحمدهاشم  تحت ریاستجدید را

کت   درعزای شهدای سوم عقربرفت و  بالدرنگ به پوهنتونمحصلیر    ومورد استقبال د کر شر

رها  را تحت نظارت افراد یگر بااقدام د میوندوال اعتصابات خاموش شد. ، گرفت  قرار محصلیر  

 . بخود گرفترا کشورشکل عادی پرآشوب  فضاب  ،د نمو 

مان   تیب محیی موظف به تشکیل ظاهر ومویس شفیق محمد داکیی اعتمادی ،نورمحمد بالیی

  الت جوسیایس جنگ شد،معضحکومت گردیدند ووظایف خویش رادر 

  ثالثه ایمیان قو عدم همکاری مثبت  ،قتصادی،خشکسالیهای متواتر ا
ْ
باعث  که بعضا

 میگردید، انجام دادند. قانون دقیق رعایت  اجراات حکومت و  از وعدم نظارت  معضالتبروز 

نظربه دالیل فوق نمیتوان ازرعایت وتحقق کامل قانون وقانونیت  دردوره دوم نظام شایه 

،فرامیر  ، قراردادهای بیر  الملیل وسایر  قوانیر  یط دور دوم ، ظاهرشاه یادآورشد، باآنکه

ه امور  جهت ایجاد نظام،تنظیم ادارات،مفیددر الب حقوقی مط  از رشد وانکشاف جامعه وغیر

ابی (  ۲۴۲) ودرگردید مراجع حقوقی تصویب وصادر  وزارت  شماره جراید رسیم ارگان نرسر

دوره  ییک ازدالیل عدم موفقیتها . جامعه بود دامنگیر عدم موفقیتها اما نواقص و گردید،یه نرسر عدل

الیحه   ، قانون شوراهای والیات و قانون احزاب سیایسعدم توشیح حکومت ظاهرشاه، دوم

 . د میباش،شده بود  صویبکه توسط پارلمان تها بود  شورای شهری وبلدیه 

کت آنان در قانوب   ل احزابتقنین  میتوانست به تشک  اسناد  آن رعایت وتطبیق    ، پارلمان وشر

اک زمینه همچنان د. گردجامعه در ورعایت نظم وانظباط تقویه نظام پارلماب   یت  اشیی اکی 

ومند سلطنت اما. میساختهیامدربخشهای مختلف جامعه را مردم های   شدن سازمان ازنیر

 . وجود داشتمیانه و  راست ،احزاب چپ درعمل گرچه  چنر هراس داشت. 



وجاهت قانون اسایس وزنه و  قانون شوراهای والینی به صویب وتطبیقتهمچنان 

میبخشید  نفرازاعضای یک ی والینی شوراها ،قانون اسایس ۴۵فقره اول ماده بق ط زیرا  بیشیی

والیت   ۲۸ از  سنا مجلس اما یک ثلث ،نمود انتخاب می برای سه سال به مجلس سنا  را  خود 

                                مجلس سنا یا اعیان زیرسوال میباشد. تصامیم . لذا قانونیت بود  بود مجلس کم در کشور 

،افغانستان  نسبت عدم انکشاف به  که ازجمله کشورهای کم انکشاف وتاحدودی فقیر

ود، اقتصادی  های کمک  وبدونبود ومیباشد. آن مشکالت اقتصادی همیش دامنگیر  حساب میر

ند.  ایلخارخی   انکشاف کشور، هموطنانما دروضع رقتبار برسمییی

با اکمال   ،کمکهای اقتصادیشدن   محدود  دوم زمامداری ظاهرشاه برعالوه یط سالهای دور  

که اداری قاچاق وفسادی ازدیاد  بخصوص عواید،محدود ابعمن ،پروژه های زیربنابی  تعداد 

 محصوالت، محدود شدن داشت بود( منبع عمدۀ عاید دولت)اید گمریک و عاثرات منق  بر 

فاجعه    دولتو  هموطنانما برای  های متواتر خشکسالی نسبتوتولیدات مالداری،زراعنی 

معضالت اقتصادی  بر وعوامل دیگر  موعد بازپرداخت قرضه های خارخی  فرا رسیدن. باربود 

نمود. اثرات منق  افغانستان     بیشیی

به حیث مشاور وزارت  یک دهه که جوان تحصیل کردهمویس شفیق  شاه امیدوار بود که

افغانستان درمص، تواند ،مینمود  ظاهر ایفای وظیفهینه داکیی کابوزیرخارجه در خارجه،سفیر

 د. دررفع مشکالت فوق ازجمله ایجاد روابط  کاری مثبت میان قوای ثالثه مفیدواقع شو 

سازد، چندین سند با اهمیت  مویس شفیق توانست تاحدودی روابط میان قوای ثالثه را بهیی

دریافت    ن موافقتنامهچندی،قانون جدید خدمات ملیک ازجمله   را به تصویب رسانید. تقنین  

درجهت رفع معضالت مردم وکالی  مالقات با ،روابط پارلماب  دفیی ایجاد ،قروض خارخی 

مصاحبه ، روابط با مطبوعات آزاد ، وجامعه  کابینهو  نهاعضای کابینرسر
ی

  ، نتایج جلسات هفتیک

  ایش افز توانست  مویس شفیق وجراید را.همچنان روزنامه ها  مصارف چاپ قابل فیصدتادیه 

آن  ( ۸۲) جملهکه از   ،عنی موسسات صندوصد  ائه جواب مثبت به تاسیس،ار ت کشور درصادرا

  تاسیس، هند ک کشور کمب پارک صنعنی  کابلاعماروافتتاح وبفعالیت آغازنمودند. تصویب 

 اقتصاد کشوربود. ارتقای توجه درجهت ،  و... بانک انکشاف صنعنی 

بناء  دوره دوم زمامداری ظاهرشاه را نظربه حکومات قبیل با استثناب  دوره اماب  ،میتوان 

بصورت نسنی درجهت رعایت حقوق وآزادیهای مردم ،امنیت کشور،تصویب قوانیر  در جهت 

 قانون مثبت ارزیابی کرد. نسنی رشد نسنی کشور وتطبیق 
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