
بعد ازنشرقانون اساسی نظام شاهی افغانستان ی رویدادها سیرحوادث و

  ۱۳۴۳سال  مشروطه

بروزاختالفات راه بردی بین محمد ظاهرشاه پاد شاه افغانستان و پسران کاکایش سردار محمد داود 

خان و سردار محمد نعیم خان باالی قدرت دولتی و وراثت سلطنت، خاندان سلطنتی را به چالش 

مواجه ساخته بود. محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان با مشاورین کهنه کارش حل این موضوع  بزرگی

را به مشوره گذاشت. بعد از بررسی های دقیق به این نتیجه رسیدند که لویه جرگه دعوت شود، قانون 

 اساسی افغانستان از نظام شاهی مطلقه به نظام شاهی مشروطه تعدیل شود. سرانجام همین نظرو

و به  گردید .مسوده قانون اساسی جدید در لویه جرگه ارائهشدلویه جرگه دعوت  مشوره عملی شد.

جریده رسمی  درامضاء پادشاه  از به تصویب رسید و بعد ءرای گیری گذاشته شد که به اکثریت آرأ

آگاهی مردم رسانیده شد. بهبه نشر رسید و  

   :بود مطالب آتی قانون اساسی نظام شاهی مشروطه افغانستان شامل  موادبعضی 

ت.شاه غیر مسئول و واجب الحترام اسپادکه بود تذکر داده شده  اساسی در ماده پانزدهم قانون     ۱.  

شهید شاهر اعلیحضرت پادشاهی افغانستان در خانواده در ماده شانزدهم قانون اساسی ذکر شده بود که  

 ۲  .   محمد ناد

قانون انتقال میابد.طبق احکام این   .  

پسران کاکای پادشاه جزء خاندان شاهی را  کهبود گفته شده  در ماده بیست و چهارم قانون اساسی. ۳

 تشکیل میدهند.

د و وظایف آتی را اجراء کرده ن. اعضای خانواده پادشاهی در احزاب سیاسی شمولیت نمی ورز۴

 نمیتوانند.

ی یا وزارتعظمالف: صدارت      

      ب: عضویت شورا   

ج: عضویت سنا      

د:  عضویت ستره محکمه     

به منظورمقا صد  دارندحق  افغانستان تباعکه ابود در ماده  سی و دوم قانون اساسی چنین ذکر شده 

بمنظور  حق دارند افغانستان را تآسیس نمایند. اتباع  عنوی مطابق احکام قانون جمعیت هامادی، م

  :بر اینکه را تآسیس نمایند مشروط احکام قانون احزاب سیاسی تأمین مقاصد مادی، معنوی مطابق 

عالیت های حزب و مفکوره های که تشکیالت احزاب سیاسی روی آن بنأ شده باشد مناقض ف ،اهداف

  ارزشهای مندرج این قانون نباشد.

 تشکیالت و منابع مالی حزب علنی باشد.

م ستره محکمه منحل وحکحزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل میابد بدون موجبات قانونی  

 .نمیشود



در نظام شاهی مشروطه بر اساس قانون های دموکراتیک مردم افغانستان و آزادی  مدنیحقوق 

بنابرآمار سازمان ملل متحد هفت  ما محسوب میشد.که مناسب ترین نظام برای کشوربود  تضمین شده

.میشوند با حکومت مشروطه اداره که دارای بهترین شرایط زندگی دردنیا هستند کشوریکشور از ده   

حزاب هرج ومرج وتظاهرات بال وقفه او با  باقی میماندپایدار ما طه درکشورواگرنظام شاهی مشر

احتمال قوی ترس وهراس رادر خاندان سلطنتی ایجاد نمی کرد به و کم تجربه، سیاسی نوتشکیل 

با  محمد داود خانکودتای سفید سردارنظام شاهی مشرورطه اش دفاع میکرد و با پادشاه از پروژه 

 .تعویض نمیشد فردی  و دکتاتوریجمهوری تک حزبی 

مانند دوره حاکمیت بین قدرت های منطقوی و ابر قدرت های جهانی  متوازن خارجیسیاست  اگر 

 بامردم افغانستان  حفظ میشد نیز در دوران ریاست جمهوری سردار محمد داود خانمحمد ظاهر شاه  

عظیم  تلفات ،مهاجرت های تحمیلی، ی نیابتی دو ابر قدرت جنگ سردچهاردهه ناآرامیها، جنگها

 .ندنمیشد دچارخسارات عظیم  وبدبختی ها ، انسانی

وافغانستان  بین نمی رفتمادی و معنوی ما هم تخریب و از ،فرهنگی ،یدست آوردهای تاریخ

رانده نمیشد.عقب به ترقی پیشرفت و خود کفایی،ازمسیر  
 ما باید علل اشتباهات و شکستهای گذشته خود را پیدا نماییم تا درآینده ها عین اشتباهات را تکرارنکنیم

. 

قهرمان نظام  د داود خان بود که خود رایکی ازعلل شکست نظام شاهی مشروطه کودتای سردارمحم

.جمهوریت ثبت تاریخ مینمود  

دموکراسی نو  رهبری شده عدمسالم ونا اداره ، علت دیگری که باعث سقوط نظام شاهی مشروطه شد

. ه رفتل شدیبدتبنیاد ازجا نب دولت بود که  به انارشی   

ذکرشده بود که اتباع افغانستان  دیگردراین امرنهفته بود که درقانون اساسی نظام شاهی مشروطهعلت 

نمایند. تأسیس جمعیت ها غیرازقانون اساسی به  سیس أهارا ت تیعمطابق احکام قانون جم حق دارند

 هیچ قانون دیگری منوط و مربوط ساخته نشده بود.

شان آغازکردند و هیچ حزبی به اتکاء قانون اساسی، احزاب سیاسی تحت نام جمعیت به فعالیت های 

بنابران احزاب سیاسی  گذاشته نشده بود.در قانون اساسی  درایجاد جمعیت ها و مسئولیت  کلفیتنوع م

درعین زمان کردند و هیچ نظارتی باالی شان وجود نداشت.  عملهرچه خواستند مطابق آرزوی شان 

به  گاه شان درجامعهبخاطرتثبیت جایها را هم کسب کردند. و ماهنامه نامه هفته بعضی شان جوازنشر

 کنترول دولت خارج شده میرفت و به انارشیدیگراقدام کردند که از همرقابت با رات خیابانی درتظاه

 تبدیل شده رفت.

نخواست که قانون احزاب را توشیح و نافذ بسازد و احزاب سیاسی را رسمی دولت تا آخرین لحظه  

نماید و نظام نظارت  رول وکنتراجستر نماید و فعالیت های احزاب را مطابق مواد قانون احزاب 

 شاهی مشروطه را قانون مند رهبری و به پیروزی برساند.

مبادرت ورزند و در بین ارگانهای  و علنی خفی ه ممنینتیجه آن شد که احزاب سیاسی به فعالیت های 

نفوذ کنند. و پولیسبخصوص اردو تییامن  

حزبی تمام احزاب  کمحمد داود خان و استقرارجمهوریت تبا کودتای سفید سردار 

به و علنی شان را از طریق مبارزات پارلمانی و مسالمت آمیز وآرزوهای سیاسی امید ها

و در ارگانهای امنیتی  رو آوردندبه فعالیت های زیرزمینی ند وه رفتکلی ازدست داد

ند و در انتظار کردمیعین برنامه را تعقیب اردوو پولیس نفوذ کردند. همه احزاب عمده 

ساعد بودند. فرصت م  



دموکراتیک خلق  و سیاسی حزب کدر برجسته علمی  خیبربا ترور و شهادت میر اکبر

افغانستان این فرصت برای حزب دموکراتیک خلق حه مکروریان شهر کابل، ادر س

حزب، هر دو جناح عظیم اعضای  مارش  فردای آنکه تمثیل قدرت نماید. مساعد شد 

هوا خواهان، عالقه مندان و دوستان مرحومی در مشایعت بزرگ صلح آمیز جنازه 

بعد از ختم مراسم تدفین و کردند. بدرقه از مکروریان الی شهدای صالحینرا  مرحومی

مراسم مذکور صلح آمیز خاتمه رهبران هردو جناح حزب، و تهدید آمیز ه های پرشوربیان

 یافت.

دانی بازداشت وزنارگانهای امنیتی کشوردرشب هنگام رهبران و کدرهای حزب را    

اش اعضای رابط  طریقدا نیمه روز بازداشت نشده بود ازرامین که الی فحفیظاله  .دکردن

وزی رسید. دولت تیپ با اردو فرمان کودتای انقالبی را صادرکرد که تا فردا صبح به پیر

در اوا یل پیروزی کودتای  در جامعه سنتی افغانستان قدرت را بدست گرفت. انقالبی

حزب و  ،زقرم. با نمایش رنگها و پرچمهای مردم  ازدولت جدید حمایت کردند انقالبی 

مردم تا  تبا آزارواذی تمثیل کردند که دولت خود را دنباله رو حزب و دولت شوروی

موشی اختیار کردند. اخ را هم رد نکردند، اتهامات و  سرحد زندان و کشتار دست زدند

 مرامنا ،کنگره حزبشده ب یحالیکه حزب دموکراتیک خلق بر مبنای  مرامنامه تصو در

 ،آرزوپر جوانان مسلمان،ه ملی و دموکراتیک داشت. اکثریت مطلق اعضای حزب م

عدم انسالک سیاست ز و ابودند  دوستملی، دموکرات، صادق و وطنشخصیت های 

  .دفاع و حمایت میکردند  افغانستان که در مرا منامه حزب تسجیل گردیده بود

دموکراتیک خلق تر و خشک سوخته رفت. امروز هم و دولت در جنگ قدرت در حزب 

وای به حال مردم افغانستان که سر و مال  میرود. ک سوختهو خشتر  در جنگ قدرت

مفسدین و دن گران بهای افغانستان، اچپاولگران معشان را قربانی میدهند تا دزدان، 

.دست باز داشته باشتددر زر اندوزی ها ، ترورستان و ستون پنجم مخدرمافیای مواد   

نقالبی  در سراسر ا لت کودتای داخلی، منطقوی و فرا منطقوی علیه دوبازیگران 

 را براه انداختند.وسیع کمپاین تبلیغاتی   کشورهای اسالمی، کشور های غربی و شرقی

از  مردم را به مهاجرت به خارج که  دشبراه انداخته در داخل افغانستان هم تحریکاتی 

مردم سیل آسا به مهاجرت  وادار ساختند که وتشویق بخصوص به پاکستان و ایران کشور

در همین جریان سفیرکبیرایاالت متحده امریکا در یک عمل ترورستی . اقدام کردند

ور اختتاف شد و درهوتل کابل ترور شد که زمینه ساز مداخالت بیشتر امریکا در ام

روی مجبوریت های مهاجرت در دام شبکات داخلی افغانستان گردید. یکعده افغانها 

یک عده دیگر مردم افغانستان در شبکات   .شدندشکار منطقه و فرامنطقه استخباراتی

دولت صف آرائی علیه حزب ومونستی کهویت به اتهام وارد کردن جهادی تنظیم شدند و 

فتوای جهاد  مجددی استخاره گرقرن جناب عالیقدر حضرت صاحب صبغت اله  .کردند

 ه شدداخلی صبغه دینی و مذهبی داد هایاسالمی را صادرکرد که به مخاصمات و جنگ

ید.م افغانستان را به خاک و خون کشانکه مرد  

Met opmerkingen [MAA1]:  



ای کاش حضرت صاحب همینقدر عقل، فراست و احساس میداشت که در قدم اول فتوای 

و رهبری آنرا اعالم میکرد  مانند علمای تاجکستان خوت، برادری و مصالحه راصلح، ا

و اسالم  ، وطن مابه مخروبه تبدیل نمیشدندکشته نمیشد ما خود به عهده میگرفت تا مردم

اما حقیقت در  جه نمیداد بعدن فتوای جهاد را صادر میکرد.یتگر نا هم بدنام نمیشد.ما ناب 

ضرات افغانستان اعالم صدور فتوای جهاد را ازحقوق و این امر نهفته است که ح

بنیان گذار استقالل غازی خان له ا امیر امانصالحیت های خاندانی شان میدانند که 

و دولت اش را  را هم با فتوای جهاد شان از پادشاهی با خشونت عزل کردند.افغانستان 

 سقوط دادند.

 

تناقض از لحاظ ماهیت با هم درکودتای انقالبی مورد تائید نیست زیرا کودتا وانقالب  

کسب قدرت از طریق کودتا هم متناقض با اصول و احکام مرامنامه حزب  قرار دارند.

، این اشخاصیکه مرامنامه حزب دموکراتیک خلق را خوانده باشندبود.دموکراتیک خلق 

حزبی و دولتی با حدودی ازرهبران و کدرهای یک عده م د.میدارن دحقیقت را آگاهانه تائی

جلب که حمایت و توجه  دولت شورا ها را در حمایت شان  شعارهای قرمز تظاهر کردند

درجنگ نیابتی دو ابر قدرت جنگ سرد تلفات و خسارات را افغانها بحیث ابزار . نمایند

شدند. متحملجنگ درهردوطرف   

در  اش راعساکرپیروزی را امریکا و پاکستان بدست آوردند. شوروی شکست خورد و 

از افغانستان خارج ساخت.  دراین تفاهم نامه تحت سالمت آمیز میک تفاهمنامه پنج جانبه 

اجتماعی برای سیاسی ومتحد پذیرفته شده بود که دولت با پایه های وسیع  ملل نظارت

تا همه بازیگران در قدرت سهیم ساخته شوند و از جنگ و آینده افغانستان تشکیل گردد 

برای میکانیزم این هدف کمسیون طرح مقرره دولت با پایه  خشونت دست بردار شوند.

نمایندگان کشورهای امریکا، شوروی، افغانستان و شش  موافقه شد که ازهای وسیع 

ن ایدرمجاهدین  گردید.تشکیل کشور همسایه افغانستان  تحت نظارت نماینده ملل متحد 

مجاهدین افغان نمایندگی میکرد.کمسیون شرکت نداشتند. پاکستان از  

امروزهم طالبان درمذاکرات شرکت ندارند پاکستان از طالبان نمایندگی میکند.   

درهمین علت آن معلوم نیست که چرا کار این کمسیون بیش از چهار سال ادامه پیدا کرد.

اسارت بسر میبرد.نظارت خانه ملل متحد در کابل در  در نجیب الهچهارسال دکتور  

سر انجام آفتاب از شرق ظهور کرد و آخرین جلسه کمسیون طرح دولت با پایه های 

 ،در چند جلسهپاکستان در شهر کویته بلوچستان دایر گردید که  وسیع در هوتل آی اس آی

تصویب و  م بودفرصت هکه آخرین روزمیبایست در د ووب هنهایی شدمذکورمسوده طرح 

بروز آینده موکول گردید. موضوعامضاء میشد که نشد.   

 

 اندازشدحاضر بودند یک خبر ناهنجار درجلسه طنین در جاسه  ءکه همه اعضاروز فردا

ملیشه های طالبان که در حقیقت  افغانستان توسط که شهرک سرحدی سپین بولدک 

قدرت تخریب این خبر آنقدر قوی بود که  .اشغال گردیدنظامی پاکستان بودندخبارات تاس



ترک کردند و جلسه برای  سر افگنده همه اعضای جلسه را مدهوش ساخت که جلسه را

ملل متحد جلسه را بار دیگر دعوت امریکا وهمیش سقوط کرد و هیچ کس به شمول 

گان نمایندان یا تاین شکست بدوش کیست؟ ملل متحد، امریکا، پاکس مسئولیت .ندنکرد

سه بازیگر.هر  

متحد، طالبان دراولین روز تولد اش جلسه صلح آمیز افغانستان را به اشتراک ملل 

 و شش کشورهمسایه افغانستان برای همیش متالشی ساخت.امریکا، شوروی، چین 

ادامه دادند و والیات افغانستان را یکی پی دیگری را در داخل افغانستان  سوقیات شان 

  های پنجابی شان در روز افشاء نشود تا که چهره کرده رفتنداشغال در تاریکی شبها 

 هم مواضع شان را بدون کدام مقاومت به طالبان سر به کف . مجاهدین کابل رسیدند

به عمارت  ،انجام دادند بعد از اشغال کابل اولین کاری که طالبان گذارشدند. ه واداوطلبان

منیتی یورش بردند، دکتورنجیب اله بدون دفاع پولیس و محافظین ا دفتر ملل متحد 

  وبرادرش را اختطاف کردند و وحشیانه به قتل رسانیدند و اجساد شان را به دارآویختند.

که با دکتورنجیب اله   میداندملل متحد را برادرش قاتل اصلی دکتورنجیب اله و ، مردم   

تعهد سپرده بود که بعد ازتسلیمی مسالمت آمیز قدرت به مجاهدین زمینه سفر اش را به 

هندوستان نزد فامیل اش فراهم میسازد. ملل متحد با عدم ایفای تعهد اش دکتور نجیب اله 

ملل  نامسازدردفتر وده شد روی اعتماد به دفتر ملل متحد در کابل پناهن که کرد را اغواء

بدام طالبان  سرانجامو ه شدسال به اسارت گرفتحد در کابل برای مدت بیش ازچهارمت

قتل معمرالقضافی رئیس  وله  ا قتل دکتور نجیب .شهید شدندوحشیانه افتید و با برادرش 

ی اهداف و مقاصد خاص استعمار منطقوی و جهانی صورت گرفته است ورجمهور لبیا 

نمیتوانستند اهداف شوم شان را در کشورهای شان بر آورده که در موجودیت شان 

افغانستان را در در صد آرای مردم  دبسازند. اگر امروز دکتور نجیب اله زنده میبود ص

.کسب میکردانتخابات   

تجارب تاریخ بیانگر این حقیقت است که استعمار شرق وغرب رهبران و شخصیت های 

آنها را به اشکال و انواع مختلف از بین برده اند و میدانند و ملی را دشمن اصلی خود 

 میبرند.

شخصیت ملی و کرزمای محروم دکتور نجیب اله در بین خاص اواخرمحبوبیت این در

به اوج  و خارج کشور آگاه افغانستان در داخل ن وبخصوص نسل جواومردم افغانستان 

نجیب اله را در زمین در حالیکه وجود فزیکی دکتور گسترش یافته است. حمایت شان 

 دفن کردند. اما زعامت، شهامت، کرزما و آرمانهای واالی شکست ناپذیراش

تجلی تر شده است. مجاودانی شده است که بعد از بیست سال   

این جنایت کشانیده شدند؟ربوجود آمدند و چطور بقدرت رسیدند ودرچطوطالبان    

عرض سپین بولدک والیت قندهاربعد از اشغال شهرک سر حدی امارت اسالمی طالبان 

امارت ارات متحده عربی صرف سه کشور پاکستان، عربستان صعودی و امکرد وجود 

را به شمول ملل متحد رژیم طالبان جهان  کشورهای سایر .طالبان را به رسمیت شناختند

با طالبان تماسها جهانی و منطقوی  برسمیت نشناختند. اما درعمل کشورهای استعمار



علنی و پنهانی بر قرار کرده بودند که امارت طالبان مدت پنج سال در افغانستان  وروابط

با امارت طالبان را به بهانه حمایت طالبان ازبن الدن  ادامه پیدا کرد تا اینکه خود شان

و حضور نظامی امریکا ومتحدین با سقوط امارت طالبان  سقوط دادند.هجوم نظامی 

گشوده شد. امریکا و متحدین ابتکارعمل را بدست تان صفحه جدیدی در تاریخ افغانس

گرفتند و جلسه کنفرانس شهر بن در جرمنی را سازمان دادند که هدف شان انتصاب 

، اقبال حامد کرزی با تابعیت دوگانه دربین نامزدان قت افغانستان بود.رئیس دولت مو

غانستان شانس پیروزی افغانستان و امریکا بیشتر درخشید و به حیث رئیس دولت موقت اف

در باره روابط خاص امریکا با حامد کرزی مطالب زیادی در  را نصیب خود کرد.

این نوشته میباشد. آنچه  برنامهکه خارج ازنشرات تصویری و انترنتی به نشر رسیده 

 به دولت آقای کرزینظارت  بدون دالر را ها واقعیت است که امریکا و متحدین ملیارد

کمک کردند که اکثریت این پول ها از جانب داخلی ها بخاطر باز سازی افغانستان 

و دولت فاسد به مصرف  یک فیصدوخارجی ها حیف و میل شد و در ایجاد یک قشر

فاسد در جهت ضد منافع مردم و منافع ملی  یک فیصد و دولت قشر و طبقه همین .رسید

را وی و فرا به شبکات عنکبوتی استخبارات منطق فعالیت مینما یند که افغانستان افغانستان

  را به گروگان گرفته اند. و حاکمیت ملی مردم منطقوی تبدیل نموده
م در دو کمپاین انتخابات ریاست جمهوری آقای کرزی با شعار های ز قوم گرایی و شئونی

 لوی پکتیا، لوی ننگرهار

آقای کرزی به شمار می آید که با برادر خواندن  تیغاو لوی کندهار جزء برنامه های تبلی

 ،شان از یک قوم استندملیشه های طالبان این قاتلین مردم افغانستان که رهبری و اکثریت 

م لعل بدست آید و هم یار نرنجد که که ه بودزیرکانه از جانب آقای کرزی طراحی شده 

مه به شکل و این برنامه تا دیروزهم ادامه داشت. دردولت آقای اشرف غنی عین برنا

که قاتالن تاریخی مردم افغانستان را در دولت شریک ساخته شیوه دیگری ادامه دارد 

   که به فاشیزم در حال انکشاف است تقویت و حمایت نمایند. د که جبهه شئونیزم رانمیرو
جلب مینمایم:آتی  سایت انترنیتیخود را به گرامی توجه هموطنان   
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که  افغانستان وجود داردی باالی سرزمین ومردم که چه ادعاهای بلند باالی نژاد اسرائیل

افغانستان هم مانند فلسطین و اسرائیل به دو بیم آن میرود که اگر به موقع دفع نشود، 

 بخش تقسیم خواهد شد.

 

 دوامدار و افغانستان اهداف و برنامه هایدر عقب چهل سال جنگ و خون ریزی در  

با هم افغان بزرگتراستعماری و استثماری نهفته است که اگر هموطنان غیر نژاد اسرایلی 

همه حقوق شهروندی  متحد نشوند و از وطن، سرزمین و حاکمیت ملی خود دفاع نکنند

شان را ازدست خواهند داد.باید خود مردم راه حل این موضوع را پیدا کنند وفریب 

.نخورند  



من هللا توفیق.                                   ودر افغانستان و جهان  باد حق و عدالت ینده زنده و پا

۲۰۱۶جون  ۸مورخ   


