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دست نویس اولین بیانیه محمد داؤد خان دربارۀ اعالم جمهوریت به  
 خط خودش 

 

ظاهراً یک شب آرام به نظر میرسید، اما در دل تاریکیها یک تحول  مهم در کشور درحال  1352سرطان  26شب 

زودی طنین افگند که بشهر کابل فضای وقوع بود. نیمه های آن شب صدای غرش چند تانک و بعد آواز چند فیر ثقیل در 
تغییری به وجود آمده است. تنها چیزی که توجه  خاموش گردید. تا صبح زود کمتر کسی میدانست که در طول شب چه

بود که متواتر از رادیو استقالل را جلب میکرد، همانا نغمه های اتن ملی و مارش های عسکری مثل روزهای جشن 
مردم بیصبرانه انتظار آنرا داشتند تا بدانند چه  .افغانستان پخش می شد و اینکار در روزهای عادی کامالً غیرعادی بود

شد و مهدی ظفرـ نطاق رادیو اعالن کرد:  دقیقه صبح پخش موسیقی دفعتاً قطع 20بجه و  7دثه رخ داده است. ساعت حا

 «اکنون سردار محمد داؤد بیانیه میدهد!»
برادر دیگر مرا و هیچکس را سردار خطاب نکنید؛ سرداری برای همیش از »: که محمد داؤد در حالیکه به نطاق گفت

عالم اانیۀ "بیرشته سخن را بدست گرفت و اولین بیانیۀ خود را که بعداً در بین مردم به  ،«سته استافغانستان رخت ب
 مسمی گردید، از روی دست نویس خودش که قبالً تهیه کرده بود، ایراد کرد.جمهوریت" 

ماه می( ضمن  20دوست دانشمندم استاد محمد اعظم سیستانی درپایان مقالۀ خویش منتشرۀ  این پورتال وزین )مورخ 

نشر متن این بیانیۀ تاریخی با اقتباس از کتاب "تأسیس و تخریب اولین جمهوری افغانستان"، تألیف داکتر محمدحسن 

سرطان متن بیانیۀ خطاب به مردم داؤد خان در روزنامه  26درهمان روزهای اول حدوث کودتای »شرق چنین نوشتند: 

توکاپی )افسیت( به نشر رسیده است. هرگاه انتقاد برمتن همین بیانیه های دولتی بخصوص انیس و اصالح بطور فو
باشد، از آقای داکتر صاحب سیدعبدهللا کاظم احتراماً تقاضا میشود تا لطف بکنند و متن بیانیۀ خطاب به مردم را از روی 

 ک باردیگر با کتابت آن شهیدی دولتی که نزد شان موجود خواهد بود، سکن کرده مجدداً به نشر برسانند تا یها روزنامه
آن بیانیه را از نظر بگذرانیم. هرگاه کسی متن دیگری از این بیانیه را در اختیار داشته باشد که با این متن مغایرت 

 «.دلچسپی خواهد بود ۀداشته باشد و به نشر برساند، مای
خط خودش از کتاب "اسناد و نامه های نویس آن شهید را به  تاکنون به تأسی از تقاضای این دوست دانشمند متن دس

به وسیلۀ کتابخانه دانش در پشاور به چاپ  1377تاریخی افغانستان" که توسط محترم شهرت ننگیال گردآوری و درسال 

 خدمت تقدیم میدارم.سکن کرده  رسیده است، 
ی کمی ظر نوشتاری با متن اصلناگفته نباید گذاشت که متن منتشره داکتر شرق از نظر محتوی تغییر ندارد ، ولی از ن

ارائه دارد، طور مثال شهید داؤد خان به  نوشتاریبه این زعم که آقای شرق خواسته آنرا باشیوۀ جدیدتر متفاوت است،
 و«  خصوصاً »را به « خاصه»، «به این»را « باین»و یا « به خرچ»نوشته و داکتر شرق آنرا « بخرج»سبک قدیم 

 از این قبیل و بعضی دیگر ازهمچو تغییرات درمتن ایشان بسیار دیده میشود. تغییر داده است کهامثالهم 
  :اینک متن دست نویس این بیانیه به خط خود شهید محمد داؤد خان 
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