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سلطنت محمد ظاهر شاه:
محمد ظاهر در  15اکتبر سال  1914در کابل تولد یافت .وی پس از ترور پدرش محمد نادرشاه در سال ۱۹۳۳
در سن  ۱۹سالگی به سلطنت رسید .چند ساعت پس از آن به تاریخ روز ۱۶ ،عقرب سال  ۱۳۱۲خورشیدی که
محمد نادر شاه به قتل رسید ،برادر وی سپهساالر سردار شاه محمود خان وزیرحربیه ،محمد ظاهر یگانه فرزند
ذکور شاه مقتول را به حیث پادشاه معرفی کرد .هنگام انتخاب محمد ظاهر به مقام پادشاهی ،مرد قدرتمند دربار،
صدراعظم سردار محمد هاشم خان در مسافرتی که به سوی صفحات شمال داشت ،به مزار شریف رسیده بود.

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه
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پس از مرگ نادرشاه تا صدارت دکتور محمد یوسف خان ،قدرت اصلی حکومت در دست صــدراعظم هــا
بود .در زمان زمامداری  ۴۰سالۀ ظاهر شاه سه صدراعظم خاندانی و شـش صــدراعظم غیــرخاندانی،
مجمــوعا ً نه صدراعظم به وظیفۀ صدرات پرداختند.
محمد ظاهر دومین فرزند نادرشاه ،روز دوشنبه  ۲۲میزان سال  ۱۲۹۳خورشیدی در کابل تولد شد .در شش
سالگی به مکتب رفت .سه سال نخستین را در مکتب حبیبه درس خواند ( .)۱۲۹۹-۱۳۰۱با بنیانگذاری مکتب
استقالل ،تا سال  ۱۳۰۳در آن مکتب به آموزش ادامه داد .هنگامی که پدرش محمد نادر به حیث سفیر افغانستان
در پاریس تعیین شد ،با او روانۀ فرانسه شد ( ۱۹سرطان  .)۱۳۰۳درفرانسه نیز در چندین مکتب درس خواند.
دو سال در مکتب "اینه ژانسون ده سالی" شاگرد بود .پس از آن که محمد نادر خان از عهده داری سفارت
افغانستان در فرانسه /پاریس ،کناره گرفت و به جنوب فرانسه رفت ،مدت یک سال و شش ماه همراه با او بود.
متعاقب آن به پاریس برگشت ،در مکتبی به نام "باستور" به فراگیری درس ادامه داد .مدتی هم در مکتب" کولیژ
دومون پی نی" شامل شد .در آن هنگام که محمد نادرخان و برادرانش هنوز در جنوب فرانسه بودند ،محمد ظاهر
با یک خانوادۀ فرانسوی ،موسوم به " دانیه لو" زندگی می نمود.
محمد ظاهر چندی پس از تصاحب قدرت به وسیلۀ نادرخان ،در حالی که  ۱۶ساله بود ،به تاریخ  ۲۰میزان سال
 ۱۳۰۹خورشیدی به افغانستان برگشت .در تعلیم گاه پیادۀ عسکری که تازه تأسیس شده بود ،یک سال آموزش
نظامی دید .با فراغت از آن تعلیم گاه در هفده سالگی کفالت وزارت حربیه به او سپرده شد .وزیر حربیه عمش
شاه محمود خان بود ،افزون بر آن وکالت وزارت معارف افغانستان را نیز عهده دار بود.
شهزاده محمد ظاهر ۱۷ساله بود که با حمیرا ،دختر وزیر دربار وقت سردار احمدشاه خان ازدواج نمود ،وی
یک برادر و دو خواهر داشت .برادرش محمد طاهر در زمان امارت امیر حبیب هللا کلکانی در کابل فوت نمود.
دو خواهرش با سردار محمد داوود خان و سردار محمد نعیم خان فرزندان سردار محمد عزیز خان ،ازدواج
نموده بودند.
شایان یادآوری است که محمد ظاهر بیشتر زبان فرانسوی را می دانست تا زبان دری .با زبان پشتو آشنایی
نداشت .هنوز شهزادۀ جوان مشق الزم را برای حکومت کردن فرا نگرفته بود که او را بر تخت نشاندند .این بود
که بار دیگر آن سنت دیرینۀ اعالن پادشاهی خوردساالن و جوانان که قدرت اصلی در دست شخص دیگری می
بود ،به نمایش رسید.
نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان  ،دوره  ۴۰ساله سلطنت محمد ظاهر را "دوره صلح و آرامش
افغانستان» نامیده است .ادرین ادوارزد ،سخنگوی نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید:
«محمد ظاهر هدایت یکی از دوره های باثبات و امن در تاریخ معاصر افغانستان را داشته است .او در سال های
اخیر این نقش مثبتش را ادامه داد .نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان از نقشی که ظاهرشاه در پروسه
بن بازی کرده ،ستایش می کند".
دورۀ فرمانروایی ظاهر شاه بر افغانستان ،دورۀ آرامش بود و در این مدت ،برخالف دوره های قبل و بعد از
ظاهرشاه ،افغانستان درگیر هیچ جنگی نشد و هم چنین در جنگ جهانی دوم ( )1945-1939اعالم بی طرفی کرد.
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ظاهرشاه در سال 1963م قانون اساسی جدید کشور را انتشار داد .این قانون ،بعد ها در سال  2001م با سقوط
طالبان بهعنوان قانون اساسی موقت (با حذف مواد مربوط به سلطنت) پذیرفته شد .کلمهٔ "افغان" برای نخستین بار
در سال 1964م و در قانون اساسی تصویبی محمد ظاهرشاه با تعریفی جدید و به معنی همه اتباع کشور افغانستان
به کار رفت.
وی به قصد مدرنیزه کردن افغانستان ،به اصالحات سیاسی و اقتصادی ،احداث زیربنا های مواصالتی و بند های
برق ،تأسیس سیستم قانون گزاری دموکراتیک ،ترویج نظام تحصیالت و معارف مدرن ،تأسیس پوهنتونها و
آموزش برای زنان اقدام کرد.
محمد ظاهر تا سال  ۱۹۷۳پادشاه افغانستان بود .او در جریان  ۴۰سال سلطنت خود قانون اساسي دموکراتیک
کشور را تسوید نمود ،یک پارلمان مستقل را تأسیس کرد و رهبري مساعي ترویج حقوق زن را بعهده داشت .
در سال  1973زمانی که محمد ظاهر شاه در ایتالیا به سر می برد ،سردار محمد داود خان یکی از صدراعظمان
سابق و پسر کاکای شاه ،با انجام یک کودتای نظامی ،شاه را خلع کرد و با پایان دادم به نظام شاهی ،در افغانستان
نظام جمهوری را اعالم کرد .پادشاه سابق افغانستان پس از کودتا در ایتالیا در تبعید زندگی می کرد و این دوره
زندگی او  ۲۹سال را در بر می گیرد.
محمد ظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان ،به ساعت  ۵:۴۵عصر تاریخ  23جوالی سال 2007م ( ۱۳۸۶ه ش) پس
از یک بیماری طوالنی ،در کابل وفات نمود.
ظاهر شاه پس از سقوط طالبان "پدر ملت" لقب گرفت.

مشخصات حکومتداری محمد ظاهر شاه:
هنگام شروع پادشاهی محمد ظاهر ،مرد قدرتمند صدراعظم کشور سردار محمد هاشم خان بود .اجرای امور به گونۀ مطلق
العنانی در دست او بود .در سیزده سال اول سلطنت ظاهرشاه ،محمدهاشم خان ،کا کایش و صدراعظم ،قدرت واقعی را در
دست داشت .پیروی از قانون به یک نگرانی بزرگ تبدیل و حقوق تضمین شدۀ اشخاص در قانون اساسی پایمال شد.
بسیاری از دیگراندیشان سیاسی زندانی شدند که بیشتر شان بیش از یک دهه در کنج زندان بدون محاکمه رنج کشیدند .در
عین زمان ،طرح های نوسازی و گسترش تدریجی نظام آموزشی روی دست گرفته شد (دوپری ،۱۹۸۰ ،صص -۴۶۴
۴۹۸؛ گریگوریان ،ص .)۳۷۴-۳۴۲

مشروطیت اول :صدارت شاه محمود خان ( -)1953-1946دومین تجربۀ مطبوعات آزاد درافغانستان:
در  ،1946/۱۳۲۵محمدهاشم خان جایش را به برادرش شاه محمود خان به عنوان صدراعظم داد که در دوران

تصدی او دموکراسی نیم بندی به میان آمد .در ۱۳۲۶خ 1947/انتخاباتی برای شاروالیها برگزار شد .دو
سال بعد ،انتخابات مشابهی برای شورای ملی تدویر یافت .مجلس زیر نفوذ اکثریت دموکراتهای لیبرال قرار
داشت که برای سلطنت مشروطه ایستادگی کردند .احتماالً در  ۱۳۲۹خ ،1950/قانون رسانه های آزاد تصویب
شد و دوره ای از جوشش سیاسی به وجود آمد که تعدادی از هفته نامه های خصوصی کوشیدند رؤیاهای
روشنفکران لیبرال را به تصویر بکشند .با این حال ،این نشریه ها ،به میزان چشم گیری به عنوان انجمن های
تازه شکل گرفته و احزاب سیاسی کم وبیش سازمان یافته بودند ،تا ابزار های تبیلغات در میان جمعیت بیشتر بی
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سواد .اعضای اصالح طلب شورا از طریق رسانه ها به مبلغان آزاد واقعیتهای جامعه تبدیل شدند که شاه و
صدراءظم احساس کردند که با این وضعیت به ادامۀ پیشبرد حکومت ،آزادتر نیستند( .دوپری ،۱۹۸۰ ،ص .)۴۹۸-۴۹۴
دومین قانون مطبوعات به سال  1950درشرایطي در افغانستان نافذ گردید که کشور بار دیگر آبستن تحوالت
سیاسي -اجتماعي شده بود .انفاذ این قانون نه تنها زمینۀ فعالیت محدود نشریه هاي غیر دولتي را به وجودآورد؛
بلکه درجهت دیگر روشنفکران و رده هاي آموزش دیدۀ کشورعمالً آماده شده بودند تاهسته هاي سازمانهاي
سیاسي خود را پایه گذاري کنند.
نشریه هاي انگار ،نداي خلق ،وطن ،نیالب ،ولس ،و آیینه ،مطبوعات آزاد و غیر دولتي این دوره به شمار مي
آیند که در شهر کابل به نشر مي رسیدند .به همینگونه نشریۀ غیر دولتي اتوم درشهر میمنه مرکز والیت فاریاب
به چاپ مي رسید .نشریه هاي دولتي پامیر ،صداي ملت ،پیام افغان ،الفبا ،و ژوندون نیز در این دوره در مرکز
والیات کشور به نشرات آغاز کردند که بیانگر دیدگاه ها و سلیقه هاي سیاسي  -اجتماعي دولت بودند .در این
دوره در افغانستان تالش هایي نیز در جهت ایجاد احزاب و سازمانهاي سیاسي به وجود آمده بود .چنان که «ویش
زلمیان» یا جوانان بیدار نخستین حلقۀ سیاسي ای بود که در کابل پایه گذاري گردید .نشریۀ انگار به مدیریت
مسوول فیض محمد انگار و ولس به مدیریت مسوول گل پاچا الفت ارگان هاي نشراتي ویش زلمیان بودند.
حزب یا حلقۀ سیاسي وطن نشریۀ وطن را به مدیریت مسئول میر غالم محمد غبار انتشار مي داد و به همین
گونه نشریۀ نداي خلق ارگان نشراتي حزب خلق بود که به صاحب امتیازي دکتر محمودي به نشرات آغاز کرد.

خصوصیات مطبوعات دورۀ شاه محمود خان:
در دوران شاه محمود خان نخستین بار نشریه هاي حزبي درکشور به وجود آمد .میر محمد صدیق فرهنگ در
کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر مي نویسد :هرچند این هر سه جمعیت [ویش زلمیان ،حزب وطن و حزب خلق]
اصوالً از دموکراسي به شکل دولت شاهي مشروطه طرفداري مي کردند؛ اما ازنگاه اسلوب و نحوۀ تبلیغات
تفاوتهاي بارزي در بین ایشان به نظر مي رسید .به این معني که مضامین " وطن " و "ولس " معتدل و استدالي
و طرز بیان "نداي خلق " تند و جذباتي بود ،درحالي که " انگار" اسلوب خاصي نداشت».
این نشریه ها کانونهاي پرورش افکار سیاسي ،توانستند چنان یک نسل سیاسي در کشور را پرورش دهند که این
نسل سیاسي پرورش یافته بعدا ً در رویداد هاي سیاسي و اجتماعي دهۀ دموکراسي ( )1973-1963نیز نقش
برجسته یي داشتند .حتي مي توان گفت که مبارزات سیاسي و مطبوعات سیاسي دهۀ دموکراسي ادامۀ همان
تجارب سیاسي دوران شاه محمود خان است.
آگاهي و اطالعات مردم و نسل جوان افغانستان در ارتباط به مفاهیم حزب سیاسي و مبارزۀ سیاسي سازمان یافته
به وسیلۀ همین نشرات ،دست کم در میان اقشار آموزش دیدۀ کشور گسترش پیدا کرد.
دریغا که تجربۀ مطبوعات آزاد در این دوره عمر درازي نداشت و در سال  1951نه تنها دروازه هاي تمام این
نشریه ها بدون هیچگونه دالیل قانوني به وسیلۀ دولت بسته شد؛ بلکه احزاب و سازمانهاي سیاسي نیز منحل
گردیدند .دولت براین هم بسنده نکرد و شماري از اعضاي رهبري سازمانها و احزاب سیاسي وطن ،خلق و ویش
زلمیان را دستگیر و به زندان افگند .بدینگونه تا ده سال دیگر در دورۀ صدارت داودخان ،افغانستان از مطبوعات
آزاد ،احزاب و سازمانهاي سیاسي بي بهره باقي ماند.
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شاه در سال  ۱۳۳۲خ 1953/سردار محمد داوود ،پسر کاکایش را بهعنوان صدراعظم معرفی کرد .داوود خان
طرفدار نوسازی بود ،ولی او به قیمت دموکراسی و آزادی های فردی ،اقتدار و نظم داخلی را اولیت داد .وقتی
او به قدرت رسید ،انتشار هفته نامه های جدید متوقف شد و احزاب سیاسی فعالیت های عمومی شان را متوقف
کردند؛ هرچند انتخابات شورای ملی هنوز با دست کاری در نتایج آن برگزار می شد .در سال ۱۳۳۶

خ1957/

پولیس با اتهامهای بی اساس و واهی ،اول عبدالمالک عبدالرحیم زی و سپس تعدادی از دیگراندیشان دیگر را
بازداشت کرد .در نتیجه احساس امنیتی که در جریان دورۀ کوتاه دموکراسی به میان آمده بود ،نابود شد.
با این حال در دوران صدارت داود خان نیز نه تنها نشریه هاي دولتي گذشته به کار خود ادامه داند ؛ بلکه نشریه
هاي دولتي دیگري چون کابل تایمز ،هیواد ،ستوري ،سره میاشت ،افغانستان ،پیام حق ،تعلیم و تربیه ،الفالح ،آریانا،
کانو او صنایعو و مهري در کابل و بعضي از والیات کشور پایه گذاري شدند .باید یاد آوري کرد که داود
خان نیز به مانند هاشم خان به آزادي مطبوعات و آزادي بیان اعتقاد و باوري نداشت .ازهمین جهت مطبوعات
در دورۀ او متکي بر نظام استبدادي بود و دیدگاه هاي روشنفکران ونیاز هاي مردم در آن مجال بازتاب نداشت.
در حکومت محمد داوود که با تبلیغ و ترویج افکار دموکراتیک مخالف بود ،دموکرات ها سرکوب شده بودند و
عظیم ترین بخش هایی از مردم جامعه در نا آشنایی با آن به سر می بردند .آن بی عالقگی و ناآشنایی با انتخابات
و در واقع با یکی از ارکان مهم دموکراسی ،محصول چنان سیاست آسیب زای پیشینه یا یکی از عوامل مهم آن بود.
با وجود این ،پیشرفت های اقتصادی از طریق یک رشته پالنهای پنج سالۀ انکشافی اقتصادیی و اجتماعی در
داخل نظام اقتصاد دولتی به میان آمد .در عین زمان ،گسترش نظام آموزش جدید و کشف تدریجی حجاب به
افزایش صفوف روشنفکران نا امید کمک کرد.
پایان قسمت دوم
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