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  2از  1 :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد.  شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آن�ين
  . بما ارسال بداريد خود را بعد ازغور کاملخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  

٢٠٠٩ /١١ / ١۵: تاريخ                                                                                                خالدحفيظ هللا   

 

 
 

        پاسخ مرحوم داود خان به يک خبرنگار خارجی
 

 
  مھمیحادثه ای خبر سازی داود خان  از طرف مرحوم و اع1م نظام جمھوری١٣۵٢ان سال  سرط٢۶کودتای 

 قبل از آن داد، قراد جھانی محراق توجه رسانه ھای نخستين بار در بود که افغانستان را بعد از چندين دھه آرامش برای
 چون کشور نيپال و  بعلت ثبات نسبی سياسیھمودر جھان نظامی  افغانستان بعلت دور بودن از گروه بندی ھایحادثه 
ويا   جديدحکومت معرفیا زمان درمطبوعات بين المللی عمدت ،قرارداشت ھای بين المللی رسانهمورد توجه  کمتر برما

آن سالھا که در  به نشر ميرسيد ،  در مورد کشور ماخبری  آن و برعکس افغانستانسافرت شخصيت ھای خارجی بهم
و افغانستان موتررانی از  مسابقات موترھای عبوردراثنایرجی بود بعضا  جھانگردان خا برایمناسبیکشور ما محلی 

 چنانچه به نشر ميرسيد  در مورد کشور ماجھان مطبوعات در مطالبی جنائی نيز وقوع بعضی حوادث  ھنگامحتیيا 
گادی به دورجھان مسافرت اسپ و بوسيله ند ميخواست  در اوائل دھه پنجاه شمسیی که جھانگردی از دوحادثه قتل يک

بطور وسيع در  خبر آن حادثهاز آن دو جھانگرد در ولسوالی سروبی بوسيله دوزدان بقتل رسيد د و زمانيکه يکی ننماي
 دستگير  کشور بوسيله مقامات امنيتی قاتل آن جھانگرد نيز بزودی( رسانه ھای جمعی امريکا و اروپا انعکاس يافت

.)گرديد  
 

  بطرف افغانستان  بطور دوامدارلی را سرطان نخستين بار توجه مطبوعات و رسانه ھای بين المل٢۶بھر حال حادثه 
روزی از تاسيس نظام جمھوری در افغانستان سپری نگرديده بود که دھا خبرنگار و ژورناليست از  و ھنوز چند کشانيد

 برای  سرطان٢۶ کودتایزيرا پيدا نمايند  پاسخ برای پرسشھای شان تا راھی کابل گرديدهکشور ھای مختلف جھان 
 که توانست رژيم چھل ساله شاھی را ی کودتاان ميخواستند در موردخبرنگارمترقبه بود و 1 غيرجھان يک حادثه کام
در مورد تلفات جانی در جريان کودتا نيز ، معلومات حاصل نمايند بزانو درآورد  بيدون خونريزیدر ظرف چند ساعت

در عاتی کنفرانس مطبو در ھمان نخستين روز ھا  برای پاسخ به اين ھمه پرسشھا بناء، وجود داشت ھاتی گوناگونافوا
.گرديدآرگ رياست جمھوری داير   

 
ی از خبرنگاران داخلی و خارجی اشتراک دزيادر آن تعدادی   بود که کودتاوقوعبعد از  مطبوعاتینخستين کنفرانساين 

با لباس ساده  مرحوم داود خان در اين کنفرانس  ودر ھوای آزاد داير  در محوطه ارگ رياست جمھوریکنفرانس داشت،
 در برابرنظام جمھوری در کشور  بعد از اع1م  اول بارنک ھای آفتابی ظاھر و برای بيدون نکتائی و کرتی با عي

. قرار گرفتاخلی و خارجی رنگاران دخب  
 
 
 
 



 

 

  2از  2 :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

 
 

به در پاسخ  تلفات ناشی از آن و وضع امنيتی کشور بود ، مرحوم داود خان ،جريان وقوع کودتااکثر پرسشھا در مورد 
 سرطان ٢۶حادثه در اوايل از  (يک کودتای سفيد و بيدون خونريزی ناميد سرطان را ٢۶  حادثه،سوا=ت خبرنگاران

.)مسمی گرديد  سرطان٢۶ انق�ب بعنوان  ولی بعد ھا در نشرات رسمی  نام گرفته ميشدبعنوان کودتا  
 

 گرديد پرسش يکی از خبرنگاران خارجی  بود که از وی عث  برافروختن مرحوم داود خان در اين کنفرانسآنچه با
 به اقمار شوروی   ستان اکنونغان آيا اين تحول را ميتوان بعنوان يک پيروزی برای مسکو تلقی کرد؟ و آيا اف: پرسيد
  است؟   پيوسته

و رد وابسته بودن افغانستان را به شوروی   با قاطعيترامش خويشرا حفظ نمايد در حاليکه سعی داشت آمرحوم داود خان
 می ويشخ بلکه قمريست که بر محور ناسيوناليزم نپيوسته ھيچ کشوراقمار  بهافغانستان ... (:اظھار داشت  چنيندر رابطه 

).چرخد  
 پاسخ  اھميت ، وسيع يافتآنزمان در بی بی سی و اکثر رسانه ھای بين المللی انعکاس در  پاسخ مرحوم داود خاناين

 که چپی ھا از قدرت کنار گذاشته ھار نظر خويشرا نه در سالھای بعدیدر آن بود که وی اين اظ مرحوم داود خان صريح 
 مرحوم  چنين به نظر ميرسد که لذاافغانستان ابراز داشته بود تاسيس نظام جمھوری در  بلکه در ھمان نخستين روزھایشد

ود بر مرحوم دا و برچسپ زدن ھای سرخ وزرد  لی گراه و ناسيوناليست بوده مبيشتر يک سياسیاز لحاظ افکار داود خان 
. که اتھام کيش شخصيت بر وی باشد به ھمان اندازه دور از انصاف شايدانخ  

 
 و الگو قرار دادن خود و اعضای ، تواضعمتمايز می نمايد تقواچه مرحوم داود خان را از ساير زمامداران کشور ما آن

کشور ديگر  است که نظير آن تا کنون در وجود ھيچ زمامدار  کشور مانند ھرتبعه عادیخانواده خويش برای تطبيق قانون
 منزل شخصی در ھمان داد بعوض حرم سرای ارگ  ترجيح گرفتن قدرتان بعد از، مرحوم داود خبم1حظه نرسيده است

 در مصرف نھای ذيربطارگااز طرف   محدوديتھایدر کشورحيوانات برای جلوگيری از محوه   و وقتی خويش باقی بماند
. آغازنمودرياست جمھوریفتر  داود خان تطبيق اين قانون را از د مرحومبرای دواير دولتی وضع گرديدگوشت   

 
  موجود  نيزداود خان در يک مصاحبه خويش که کليپ آن در يوتيوبشاروال دوره مرحوم سخی نور زاد محترم غ1م 

گرفته اظھار داشته که اکثر روزھای جمعه مرحوم داود خان وی را  آنوقتعمرانیا يادآوری ازپروژه ھای ببوده   
 از نقاط مختلف شھرکابلموتررانی می نمود  ه نشستاشترنگ موتر عقبدر کشور برحال رئيس جمھور حاليکه شخصدر  

 ع1قمندی مرحوم داود خان به  تواضع و، تقوا نمونه ،اين استند آوردمی  در شھر بازديد بعمل و اعمار سرکھای جديد
. سراغ نمودیدر وجود زمامدار ديگرکه کمتر ميتوان آنرا عمران کشور   

 
بود که قانون را نه تنھا مانند ساير اتباع کشور برخود تطبيق می نمود بلکه فرزندان ما  کشوراولين زعيممرحوم داود خان 

که ھيچکدام آن خود را مافوق قانون ندانسته و مثال ھای زيادی در  بود  طوری تربيه نموده  نيزو اعضای خانواده خويشرا
  .ر از قانون وجود دارد اتباع عادی کشو مرحوم داود خان مانند و اعضای خانوادهروی فرزندانمورد پي

 
 ترکيب اضافی به رئيس جمھورداده شده برع1وهالبته اين درست است که در قانون اساسی جمھوريت ص1حيت ھای 

 در  اين ص1حيت ھاتسجيل  استوار نبود اما  دموکراسی و آرای مردم ارکانھای دولتی نيز بر اصلجرگه ملی و ساير
 در قانون اساسی یافراد متملق در اثرفشاربلکه به قدرت  وی و عطشان  درخواست مرحوم داود خنه بهقانون اساسی 
ی رند و شايد يکبدست آبرای خود آينده  درمتيازاتی اخوش خدمتی  اين تا با اطراف ويرا احاطه نمودهکهبود  گنجانيده شده

  والس1م.اطراف وی بوددر  ھمچو افراد استفاده جووجودھم اشتباھات مرحوم داود خان از 
 

  
 
  


