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های ویژه در کشور ما که از فرهنگ نوشتن یادداشتو به  دنبارز دار یر بازتاب رویدادها سهمامها در روزنامه

های چندان خبری نیست، منبعی با ارزش برای کار های مستندنویسی، عکس و فیلمروزانه، ثبت رویدادها، خاطره

 ی ندای خلق است.ی )کلکسیون( نشریهی اساسی این پژوهش مجموعهپژوهشی و دانشگاهی اند. پایه

به صاحب امتیازی دوکتور عبدالرحمن ،  م۱۹٥۱اپریل  ۲/خ۱۳۳٠حمل  ۱۲، در (Nida-yi khalq) ندای خلق

  در کابل آغاز به نشر کرد. 1احمد عطاییانجنیر ولی مسوول محمودی و مدیریت

در حقیقت مرام نشراتی روزنامه را بازتاب  و ی محمودی نوشته شدهی ندای خلق، به خامهی نخستین شمارهمقالهسر

. متکی دهدندای خلق، حکومت خلق توسط خلق و برای خلق را به مردم وعده می ی"... نامه خوانیم:در آن می دهد.می

ی ما برای بر اساسات دموکراسی، نامه

...انتخابات آزاد، تامین کار آوردن روی

تعادل اساسی در بین قوای ثالثه سعی و 

مبارزه با استثمار و نشرات نموده، ... 

 ... ]با[ دانددشمنان منافع خلق را هدف خود می

پابندی و عشق به قانون و نظم و دشمنی با 

توان ... می نظمیتشدد و اغتشاش و بی

 2"...شاهد سعادت و خوشبختی را با اغوش کشید

های سیاسی یعنی حزب و یا مطابق قوانین دموکراسی مردم حق دارند جمعیت ..." نوشت:همین شماره ی، در یعطا

 هب)پارلمان( ای ملی لس مشوره و شورابرای مجرا خود  یصورت علنی تشکیل داده ... در انتخابات وکاله پارتی ب

ای ملی جمع شدند باید مطابق قانون به امر ذات شاهانه که وکالی شان در شوراساس حزبی مجاهده کرده ... پس از آن

ماند وکالی دست چپ و یا مخالفـین ... در شورای ملی اقلیتی که باقی میداده[ و یا] تشکیل رئیس حزب غالب کابینه را

 3دهند...."را تشکیل می

اندرکاران و های بعدی دستشمارهبیان شده و در  روشنیندای خلق با  و نیت اماج ،ی باالبدین ترتیب در دو نوشته

  پردازند.بیشتر به توضیح مفاهیم باال مینشریه همکاران 

گـردیـد،  ندای خلقاری زگی پایهزمینهو سیاسی کـه پیش ی اوضاع اجـتماعـینوشته را در آغاز، بـه اختصار در باره

  کنم.آغاز می



 

 ی نشر ندای خلقزمينهپيش

ی ی در سطح جهان و کشورهای همسایهیهام(، دگرگونی۱۹٤٥ -۱۹۳۹خ/۱۳۲٤ -۱۳۱۹)با پایان جنگ جهانی دوم 

و ملی گسترش یافت،  مترقیدر ایران جنبش اتفاق افتاد. هند  یقاره شبهو  ، چینپیشین ایران، اتحاد شوروی افعانستان،

. گذاری شدندپایهه ایران محمد مصدق و حزب تود دوکتورملی  یو احزاب سیاسی از جمله جبههآزاد های روزنامه

ی مردم برخوردار شد. محمد مصدق جنبش ملی شدن صنعت نفت از پشتیبانی گسترده دوکتورتحت رهبری حکومت 

کشورهای سوسیالیستی تشکیل شد. در ازشماری  پیروز شد و اردوگاهبر المان نازی اتحادشوری در جنگ جهانی دوم 

میالدی از استعمار بریتانیا ۱۹٤٧ رمنجر به کسب استقالل هند دیافت و  هند جنبش آزادیخواهی گسترش یقارهشبه 

 میالدی رقم زد. ۱۹٤۹ن را در ـانقالب چیدر چـین، بخش جنبش رهاییگیری گسترش و اوجکردید. 

عضویت آن را داشت.  درخواستملل در دستور کار قرار گرفت که افغانستان  سازمان یزیرپی، در سطح جهانی

 . طلبیدمیه پذیرفتن عضویت سازمان ملل رعایت احکام آن را و اصول حقوق بشر را روشن بود ک

طی تلگرامی از منشی عمومی سازمان ملل  م۱۹۴۶جوالی  ۲ /خ۱۳۲۵سرطان  ۱٠حکومت افغانستان به تاریخ 

کند." به درخواست عضویت کرد و در آن تذکر داد که: "این مملکت حاضر است تعهدات مندرجه در پیمان را قبول 

 4افغانستان به عضویت سازمان ملل پذیرفته شد.م ۴۶۱۹نوامبر ۱۹خ/۲۵۱۳عقرب ٧۲تاریخ 

ها به زبان ها و جزوهها، کتابها، مجلهکردند. روزنامهروشنفکران افغانستان این رویدادها را با دلچسبی پیگیری می

گشت. مزید برآن رادیوهای و دست به دست میرسید قاره هند به کشور میفارسی از ایران، اتحاد شوروی و شبه 

شد. مردم و روشنفکران کشور این رادیوها را های افغانستان پخش میزیادی نیز به زبان فارسی و سایر زبان

سهم با اهمیت  ما کشورمردمان سیاسی  فکری و در تحول رویدادها ی اینخواندند. همهت را میو نشریا شنیدندمی

 را منطقهکـه سراسر ای حرکت عمومی اصالح طلبانه از افغانستان سیاسی در نوين جنبشترتیب،  بدین داشتند.

 پذيزفت.تاثیر میفراگـرفته بـود، 

خوبی آگاه بودند، المللی دولت افغانستان بههای سیاسی و تعهدات بینخواهان افغانستان از مجبوریتروشنفکران و ترقی

م که دولت علیه افغانستان نظر به مجبوریت سیاسی یگو"... ما بارها گفیم و باز هم میچنانکه دوکتور محمودی نوشت: 

رات اساسی و قوانین مدنی گذاشته و ... مقر ساسات دموکراسیا مشی خویش را باالمللی مجبور است خطو تعهدات بین

کنیم ... از همه ما به خلق اعالم می ه...حقوق بشر را احترام نماید.... دولت افغانستان در پای این اعالمیه امضاء کرد

 5...".از آن برخوردار بوده و حق دارند ی برخوردار گردند که سایر مللیهاآزادیوحقوق 

م( به ستوه آمده ۱۹٤٦-۱۹۲۹در درون کشور مردم و روشنفکران از استبداد کبیر، ظلم و بیداد حکومت محمد هاشم )

 یافت.ام گسترش میو پیوسته نارضایتی مردم از نظ بودند

م استعفا داد و از طرف محمد ١٩٤٦ یخ/م١٣٢٥در چنین اوضاع و احوال محمد هاشم، کاکای شاه در جوزای 

 کاربا روی .عنوان صدراعظم تعیـین شدظاهرشاه، کاکای ديگرش شاه محمود، وزير حرب در حکومت محمدهاشم به

وی زندانیان سیاسی دوران  ی سیاسی کشور اتفاق افتاد.نهم(، برخی تغیـیرات در صح۱۹٥۳-۱۹٤٦آمدن شاه محمود )

 حکومت شاهخود از دموکراسی سخن گفت و اصالحات را به مردم وعده داد.  یمحمد هاشم را رها کرد و در بیانیه

و ی امتحانی را آغاز و آزادی انتخابات بلدیه )شهرداری( " ... یک دوره و محمود، دموکراسی را به آزمایش گرفت

کرد، بینی میبلدیه" که انتخابات ِسری را پیش اصولنامهمیالدی، "۱۹٤٧در سال . 6شورای ملی را اعالم نمود"



نفس این امر اقدام با اهمیتی بود. به سخن صدیق فرهنگ "اقدام مهمی دیکری که در این وقت صورت  تصویب شد.

 7د مجدد زبان دری در مکاتب بود ..."گرفت، پایان یافتِن تسلط انحصاری زبان پشتو در معارف و ورو

گیری ِسری و کتبی" صورت براساس "رای ،حدی نسبی ، درمیالدی در کابل۱۹٤۹ارلمان( در انتخابات شورا )پ

و میرغالم محمد غبار از شهر کابل به عضویت شورای ملی انتخاب شدند.  محمودی دوکتور عبدالرحمن گرفت.

و تعداد  راه یافتندی مردم در شورای ملی های کشور به عنوان نمایندهوالیت خواهانشماری از روشنفکران و ترقی

 رسید. سی نفر می به فرهنگصدیق شان به سخن 

ی ادی انتشار و آزد غیردولتی اجازهمطبوعات را که برای جراي قانون م١٩٥٠خ/۱۳۲۹موفق شد که در سال  ،شورا 

بـه منظور آگاه ساختن  وجود آمده،با استفاده از فضای به  نوانديشان ،ورهدر همین د داد، به تصويب رساند.محدود را می

هـای خود در میان انديشه و هاو تحقق اصـالحـات، بـه نشر و تبلـیغ منـظم ديـدگاه کشور و مردم از اوضاع جهان، منطقه

 . يازيدند دست ...از جمله ندای خلق، وطن، انگار، های آزاد،نشريه گزاریپايهبه  پرداختند ومردم 

 ند وصـالحـات بـه خوبی آگاه بـودو تشکل جـوانان و پـیشبرد ا ، اگاهیدر امر بیداری نشریهبـه نقش  نواندیشان کشور

یک تعداد  ،آزاد و یا اندک پیش از آن هاینشریه گذاریپایههمزمان با اقدام کردند.  هانشریهدست آوردن  برای به

توسط  محصالن" دانشگاه کابل ی چنین "اتحادیهو همنظر و سیاست توسط اهل های احزابسیاسی به شکل هسته محافل

 ندای خلق بود. ینشریه"حزب خلق" بر محور یکی هم  ،هاهسته این یاز جمله .ریزی شدیپ کشور دانشجویان

 

 ی دوکتور عبدالرحمن محمودی نامهزندگی

شهر قدیم در نفس  ،"ارانهب"خورشیدی در گذر  ۱۲٨٧عبدالرحمن محمودی در 

خورشیدی زندگی ۱۳٠٤پدرش کارمند دولت بود. پدر و مادرش در  کابل زاده شد.

را پدرود گفتند و سرپرستی خانواده به دوش عبدالرحمن محمودی افتاد. وی 

او آموزش ابتدایی و عالی را در لیسه  روزهای دشوار و ناگوار را تجربه کرد.

 ۱۳۱٧شد و در سال  (پزشکی) آن شامل دانشکده طبحبیبیه کابل دید و پس از 

ی در شفاخانه دوکتوری عقلی و عصبی فارغ و به عنوان خورشیدی در رشته

خورشیدی به عنوان سرطبیب در  ۱۳۲۱در وی آباد" به کار آغاز کزد. "علی

عقلی  یی هرات تعیین شد و بعد از چند سال به عنوان آمر بخش شفاخانهشفاخانه

  و استاد در دانشکده طب مقرر شد.و عصبی 

ی علمی دوکتور محمودی که با عنوان "نظریات فروئید به صورت عمومی" در سال به نظر من، مقاله

 -۱۹۳۹کاوی زیگموند فروید )ی مطالعات وی در مکتب رواندهندهی کابل چاپ شد، نشاندر سالنامه خورشیدی۱۳۲٤

 8کاو معاصر بود.م(، روان۱٨٥٦

یکی از نویسندگان ندای خلق، "دوکتور عبدالرحمن محمودی، در راس یک هییت  9میراسمعیل مسرور نجیمی،به سخن 

ها ... دیدن کردند.... دیدار و مذاکره غیررسمی ... با دوکتور تقی ارانی، طبی ... به تهران رفتند، از بیمارستان

  11فرد ... کرده بودند."فرد  10پروفیسور ایرج اسکندری و استاد صادق هدایت و علی دشتی

سیاسی  یوارد صحنه ، فعاالنهخورشیدی۱۳۲٧کابل در  ی انتخابات بلدیه کارزار محمودی با شرکت در دوکتور

ی هفتم شورا در شهر کابل شرکت کرد و از سوی خورشیدی در کارزار انتخاباتی دوره۱۳۲٨وی در  کردید.

در بُرد مرام ندای خلق استفاده کرد. وی تربیون شورا برای پیششهروندان کابل به عضویت شورا انتخاب شد. وی از 



به همکاری و همیاری همرزمان خویش، ندای خلق و اندک پیش از  ،صاحب امتیاز عنوانخورشیدی به۱۳۳٠حمل  ۱۲

بار گزاری کرد. گزینش نام ندای خلق با رنگ سرخ برای لوحه نشریه که در آن روزگار ی حزب خلق را پایهآن هسته

 سیاسی انقالبی داشت، اندیشه و نظر دوکتور محمودی بود.

ی با پایان دوره عبدالرحمن محمودی

ی هشتم شورا هفتم شورا، برای دوره

از شهر کابل اعالم  نامزدی خویش را

ی داشت. دولت در روند انتخابات دوره

هشتم شورا دست به مداخله و تقلب زد 

و شهریان کابل دست به اعتراض و 

حمل  ۳۱پیمایی. شهریان کابل در اهر

پیمایی بزرگی را خورشیدی راه۱۳۳۱

به راه اندختند، مداخله و تقلب دولت را 

محکوم کردند. دولت دست به سرکوب 

با جمعی از  محمودی زد. دوکتور

پیشگامان جنبش دموکراسی زندانی شد 

"قلعه جدید" دهمزنک گذشتاند. دوکتور  قفلی )مجرد( زندان مخوفهای کوته باری را در اناقو روزهای غم

خورشیدی دیده از جهان فروبست و در کابل به خاک ۱۳٤٠میزان  ۲۹عبدالرحمن محمودی پس از ده سال زندان، در 

 سپرده شد.

 روانش شاد باد!

 

 روش ندای خلق

نگاه دارد و به ماضی  به امروز و آینده نشریهدارد که ی ما" به روشنی بیان میعنوان "روش نامه ندای خلق، زیر

"... در چند روز مقاالت بسیار به ما رسیده است با کمال ممنونیت ... روش خود را در نوشت:  ندای خلق پردازد.نمی

 رسانم.یاتی برای معلومات شان به عرض م

ین آن سروکاری لثهای ننگین و ممو نکردند. درامه نویسندگان عزیز! ما با ماضی سیاه و چه بود و نبود، چها کردند

ما کوچک و وقت ما تنگ است.... ما مامور تصفیه  ینداشته و نداریم. حال و آینده در نظر ما قیمت دارد، روزنامه

حقیقی ما آگاه ساختن مردم به طرز تشکیل  یما محکمه و دادگاه تشکیل ندادیم ... غایه .حساب ماضی نیستیم...

شان کابینه آزاد مردم انتخاب شده و توسط خلق یعنی بواسطه نمایندگان حکومت خلق یعنی حکومتی است که توسط رای

ل تشکیل گردیده و برای خلق ... کار کند. ما آرزو داریم که برای خلق مفهوم قانون، طرز انتخاب وکال، حقوق ومسو

ما آروزمندیم که به شورای ملی، آزادی بیان، نشرات، اجتماعات سیاسی و تشکیل احزاب را به مردم بیاموزیم.  یوکال

فقط از راه دموکراسی به سرمنزل نجات  ،مردم نشان دهیم که چگونه با صبر، ثبات و استقامت بدون زور و تشدد

  12رسند... حساب دیروز را به عدالت الهی و تاریخ و حکومت خلق بسپارند."می

های ننگین و درامهکه با نام بردن از "ل اینکند. اوزمان چند هدف را دنبال میمحمودی با این نوشته هم من، گمانبه 

کشد و بر آن ها میکند، بلکه آن را به رخ آنمحمد هاشم را تائید نمی -های دولت محمد نادرشاه..." کارکرد ممثلین آن



ه "، بررسی و داوری آن را "... بما کوچک و وقت ما تنگ است یروزنامهکه "... تازد و به سخن اینغیرمستقیم می

یاه به سی خونین و گذشته ادرگیرشدن ندای خلق بسپارد. دوم محمودی آگاه است که ..." می تاریخ و حکومت خلق

سوم  شد.، حساب میاستی آن محمد هاشم که حکومت شاه محمود ادامه -نادرشاه دولت محمد معنای درگیر شدن با 

با  رو برای ندای خلق امروز و فردا اولویت داشت.از این کننده است،که در سیاست نگاه به امروز و فردا تعییناین

خلق واگذار  حکومتبه تاریخ و  رابررسی گذشته که  دانستهندای خلق به مصلحت  درنظرداشت آن اوضاع و احوال

به  بایدیم نکه در سیاست اشتباه نکبرای این : ی معروف استا شود و به امروز بپردازد و به آینده نگاه کند. مقوله

  .نیمو به آینده نگاه ک بپردازیمامروز 

 

 های ندای خلق ويژگی

 دارای آنهای طور کل همه شمـاره. بـههنگاری را رعایت کردروزنـامـه یاصول شناخته شـدهندای خلق بخشی از 

 خبر به .است شـده درج نشریه اول یصفحه ،محمودی در ستون اولدوکتور بـه امضای که بیشترسرمقـالـه بـوده 

 بیشتر را کههـای خوانـندگان نامه ،روزنـامـه .دارد نشریهمهمی در  یعنوان یک عنصر ضروری و الزم، جایگاه

در  شنبهروزهای دوشنبه و پنج صفحه در در چهاربیشتر ، نشریه ، منتشر کرده است.اصالحی دارد روح انتقادی و

ملی سیاسی،  نامه»ی اول ندای خلق نوشته شده بود ه ی شمارهشده است در زیر لوحمنتشر  ی گستتنر ندای خلقمطبعه

، در حالیکه درین فاصله، بار «اجتماعی و سیاسی -نامه ملی ادبی»های بعدی آمده ، اما در شماره«اجتماعی و ادبی

 13ورو کاریکات لطیفه ،. از طنزبازتاب داردهای روزنـامـه در صفحه تر شده بود. شعرسیاسی ندای خلق پررنگ

زن در  جایگاهیی نقش و باره هایی درنوشتهنسخه چاپ شده است.  ۱٥٠٠ندای خلق در . است گیری شـدهبهره

 تر رعایت شده است.گزاری زبان کم از عکس خبری نیست. اشاره .خوردهای روزنـامـه اندک بـه چشم میصفحه

بوده  کردهمراعات  رابطه با شاه و روحانیون زبان نرم را در با وجود اینکه زبان روزنامه بیشتر تند و انتقادی بود، اما

ها های مستهجن خودداری کرده است. نوشتهها درنیافتد. ندای خلق عزت قلم را رعایت و از کاربُرد واژهآنتا با است 

 .نیستند ستون از یکبیش ها نوشته شماری از خورد.تر به چشم میهای تحلیلی کمبیشتر نظری و انتقادی بودند. نوشته

نگاری بـه ی روزنـامـهتجربـههای غیرحکومتی آن برهه، نخستین به گمان من، نشر ندای خلق با شماری از نشریه

تجربه، فضای استبدادزدگی، نبود فرهنگ دموکراتیک ی کمیوزنه هللا بود.از فروپاشی دولت امیرامانپس  فارسی زبان

نثر قابل . کابل است و معیاری ، فـارسی متعارفنشریهنثر کرد. ق سنگینی میهای ندای خلو نهادهای مدنی بر شانه

جامعه در آن را  اریزمیزان تأثیرگ و داد فزایشا سوادبا سواد و کمهای را در میان گروه ندای خلقی نفوذ ، زمینهفهم

 . باال برد

 

 های ندای خلقی مقالهمايهدرون

های ها و دیـدگـاهاست. اندیشه پرداختهمهم سیاسی، اقتصادی و اجـتماعـی  مسایل به بیشترندای خلق های مقاله

ندای هـای مقـالـه یمایهدرونرو، آشنا شـدن با ایـن . ازاندرکاران نشریه بودی دستهای اندیشهدهندهها بازتابسرمقاله

 کـند و از سوی دیگر درکمک میر روشنفکران کشو بخشی از هـایدگاهها و دیسو در شناخت اندیشهاز یک ،خلق

 ی باال برای پی بردن بـه اوضاع و احوال و مناسباتهر دو نکته نمسلم .برههشناخت مسایل جدی مطروحه در همان 

 . اهمیت استاجـتماعـی ـ سیاسی آن دوران با 



از قانون خبری نبـود و  ،کـردمی گری بیدادخواری و چپاول، رشوهو تبعیض استـبداد دولت افغانستان،در قلمرو 

ن بـود. وآمر و ماد میانرابطه بین دولت و مردم رابطه بین حاکم و رعایا و  بـود. در واقعحاکم  فعال مایشا یاداره

کرد تا تحول دموکراتیک را در نظام سیاسی کشور در راستای برپایی "حکومت چنین اوضاعی، تالش  در ندای خلق

  .سوق بدهد مداریرا بـه سوی قانونجامعه دموکراسی" رقم بزند و 

ترین ترین شخصیت قانونی و اساسیمهم ترین وملی یک مملکت بزرگی شورا ،نظر قانوناز نقطه"ندای خلق نوشت: 

؛ 14چون ملت تا کنون به حقوق خود ... آشنا نشده..." ،رکن دولت بوده ... بدبختی بزرگ در افغانستان موجود بوده

اکنون ما .... موکراسی ... هرکس در بیان نشرات، عقاید و آمال و تشکیالت سیاسی آزاد است،"... در یک حکومت د

لیت اجتماعی که در وجود ما توسط استبداد کشته شده است بیدار ساخت. ... ومجبوریم ... حس احترام به قانون و مسو

 در یک حکومت دموکراسی مبارزه برای دفاع از حق نیز فرض ماست.

مت دموکراسی مبارزه برای حق و مرام خود فقط از راه قانون و با مقاومت و ثبات ممکن بوده و هیچگاه در یک حکو

 15"نباید به زور و تشدد مراجعه کرد.

کرده که بیشتر این نظریات در اروپا عام و مجرد مطرح  ،بیشتر در چارچوب نظریمحمودی مطالب باال را دوکتور 

ها خواندهویژه جوانان و درسیت محمودی در گام نخست بیشتر آگاه ساختن مردم و بهشکل گرفته بودند. به باور من ن

 امریست ممکن اما زمانگیر. به این اصول بوده است. پیاده کردن اصول باال و تحول در ساختار قدرت

ت از قوه حکومت عبار ...گانه باید دولت را از حکومت فرق نمود، دولت مجموعه قوای سه… "ندای خلق نوشت: 

اجرائیه ... خلق هم حق دارند برای تشکیل حکومت توسط رای آزاد خویش مبارزه کند... تشکیل حکومت خلق به 

صورت ممکن است که ما همه و یا اکثریت ما بدور یک فکر و نظریه جمع شده، یک پروگرام را قبول و حزبی را 

ال را اساس حزبی وک هومی و نژادی را پیروی کنیم ... بی، قوتشکیل نمایند. اما در تشکیل حزب نباید ما افکار قبیله

ل در مقابل خلق را ومسوملی و کابینه را بدست خود گرفته و یک حکومت صحیح و ی انتخاب و با این صورت شورا

 16...." ها بودهیم.... این امر حق اساسی و مشروع ملتیتشکیل نما

نشود و شاه را "مصئون و غیر مسوول" خواند، اما با شامل شدن ندای خلق کوشش کرده که با شاه مستقیم درگیر 

و دموکراسی  کومت مشروطهح"... شاه در یک "افراد خاندان شاهی ... در کابینه" مخالفت کرد. ندای خلق نوشت 

ل است ... خودش هم تابع قانون و مراقب اجرای قانون است.... افراد خاندان شاهی ووون و غیرمسئقانونا مص

  17یه را بدوش بگیرند..."یلیت اجراوکابینه شامل شوند و مسوتوانند در نمی

 به باور من دوکتور محمودی از یک سو باورهای خود را به اصول شاهی مشروطه بیان و تبلیغ کرده و از سوی دیگر

خلق که بخشی از نظریات ندای  کوشش نموده که با جداسازی حکومت از شاه از سنگینی فضای استبداد بکاهد.

 خورشیدی بازتاب یافت.۱۳۴۳در قانون اساسی سال  ی نظریات شماری از روشنفکران آن برهه بود،دهندهبازتاب

بود که درانجا دادگاه هیچ طرف در سرزمینی بی و علنی یاری دادگاهزگپایه تالش برای های ندای خلقهدفیکی از 

و انتخاب  دادگاهطرفی، استقالل و علنیت ت. بید قضایی استرین نهادادگاه مهمروشن است که،  .استقاللی نداشت

 های اساسی "حکومت دموکراسی" است. وکیل مدافع یکی از اصل یآزادانه

گانه دولت و استقالل قوای قوای سه جداسازیروی اهمیت این مساله را پیگیری کرده و در چندین سرمقاله  ندای خلق

: نوشت ندای خلق. ه استفشردپردازد، پا های سیاسی میاتهام که به بررسی ییهاگاهویژه دادعلنی بودن دادگاه به ،قضا

تا کنون مخصوصا در اتهامات سیاسی، که تر برای مصونیت زندگی افراد محاکمه آزاد و علنی را ... از همه مهم"

 18"وکراسی بوده...ن بزرگ آزادی و دمحتمی است... آزادی محاکمه یک رک ،اصال وجود نداشته دایر نمودن



 خوانیم:می ندای خلقدر بازهم 

ها بوده و در مملکتی که محاکمه آزاد و س و مبدا همه آزادیاآزاد و علنی یکی از حقوق اساسی خلق و ر ی"محاکمه

 19علنی وجود نداشته باشد، گویا بطور قطع آزادی وجود ندارد...."

دم به حقوق شان احترام رای عامه تقریبا وجود نداشته و چون در مملکت ما نظر به عدم آشنا بودن مر ..."امروز 

 20کارمندان مقدرات خود رامربوط رای عامه ندانسته... "

ها و افکار مزایای مطبوعات آزاد در بیان خواستهبارها از  روزنامه .به آزادی مطبوعات توجه جدی دارد ندای خلق

"... مطبوعات آزاد عبارت از یک . دهندمی بازتابقایق را وارونه مطبوعات دولتی ح یاد کرده و یاداور شده که مردم

 یما اعطا نموده، بلکه امتیازیست که با مبارزه متوالی بدست آوردیم.... گورکی، نویسندهه تحفه نیست که حکومت ب

ی و تکامل مطبوعات آزاد در سیر ترق؛ " 21نماید..."معروف روسیه مطبوعات آزاد را رهنما و معلم خلق حساب می

 22"....یک مملکت رول مهم بازی کرده و یگانه راز پیشرفت ممالک مترقی است

 دموکراتیک نبـود نظام ،های غیرحکومتی آن برههو سایر روزنامه ندای خلقترین دشواری عمدهبه باور من، 

 . بـود و سانسور اختناق فضای سنگین و حضور پا گیر بودن قانون مطبوعات، مطبوعاتی

کند و وطایف مطبوعات را از منظر نظری بیان می "وطیفه مطبوعات در یک مملکت"تور محمودی زیر عنوان دوک 

و وکال را همراه با انتقادهای شدید منتشر یران ها کاریکاتور رئیس دولت، وزدهد که در دنیای دیگر روزنامهتذکر می

ندای  23باشد.و قوانین دموکراسی ... می ه نص صریح قرآنها مطابق بکجرویعلیه ظلم، استبداد و تنقید بر...کنند.می

را در چندین شماره نشر کرده است که کاري بود ستودنی و  عالمیه حقوق بشرخلق برای آگاهی مردم، متن کامل ا

 نیکو. 

عدم رعایت اصول "ماندگی کشور را علت عقبمیرغالم محمد غبار به تحلیل وضع اقتصادی کشور پرداخته و 

 را نیز مطرح کرده. وی نوشت: "داریم علنکه ف ...خطر از دست دادن چیزی  دانسته و " "اسیدموکر

 "ما چه داریم؟

ظاهرا هرچیز! ... در حالیکه نه مملکت زراعتی شده و نه صنعتی، نه صادرات ترقی کرد و نه واردات تنزل و نه 

 حکومت قانونی شده و نه ملت با سواد...

ماست و بس و تا  یچیزی ما عدم رعایت اصول دموکراسی در طرز ادارهماندکی و بیعقب کنم که علتپس تکرار می

کوشش نکنیم، نه اینکه مالک چیزی نخواهیم شد، بلکه خطر  نقـفـوا متقما به تحکیم این مبانی از صمیم قلب و با تمام 

ملی همانا تبلیغ اصول دموکراسی و نخستین منورین و جراید  یداریم. پس وظیفه علناز دست دادن چیزی است که ف

 24مبارزه با بقایای مطلقیت و استبداد است و بس"

 نوشته و آرزومند است که، هانآها، آرزوهای ، دشواریها، نقش آناندهقان یدر باره، محمد ابراهیم عباسی

اعتی های زربا اتحادیه"برای تزئید محصوالت زراعتی و فالحتی مملکت خود بکوشید.... اگر همه اراضی مملکت... 

 25تواند برای بیست ملیون نفوس نان و همه چیز تهیه کند....."ردند ... این مملکت میگو تقاوی وغیره قابل زراعت 

ها بـه غیر از کمبـود وسایل داشته و دارد. دهقانان در آن سال نقش کلـیدی ،ما مردم زندگیزمین و آب در به باور من، 

باشی کمتر از نقش میرآب ند. از همین جاست کـه نقشسته با کمبـود جدی آب مواجه بـود، پیویتخـم بذر کشاورزی و

بوده و نیست. حل مساله ی آب، تخم بذری و وسایل کشاورزی ن یانی، رباخوار و مالی ده در زندگی روستادارقریه

 دارد.های زراعتی سهم کلیدی در "تزئید محصوالت زراعتی" همراه با تشکیل کوپراتیف



های آتیه این سرزمین بوده و اکنون که تازه به جوانان منبع قوت و قدرت و امیدجدی دارد. " جوانان توجه ندای خلق به

روز هخود کشتی میهن را با سرنشینان سیحرکت و جنبش آغاز کردند، امید است که فردا بتوانند با توان دست و دماغ 

ی جوانان یاکنون فرض منورین و نویسندگان مقتتدر است ... برای رهنمو"...  "؛آن به ساحل امن و نجات برسانند...

های ازدواج جوانان دشوارندای خلق، از  26که مردان فردا و مبارزین آتیه جمعیت اند دروازه امیدی را باز نمایند."

ف تهذیب و دین که در راه الها اتحادیه تشکیل دهند، در مقابل موانع خ: "... جوانکرده استپیشنهاد  گفته وسخن 

آقای میراسمعیل از نقش جوانان در آبادی کشور نوشته است.  وریفرحیم غ 27"یند...یشوئی استوار شده، مبارزه نمازنا

ند که امبارز خلق دانسته و امیدوار وپاکی ها را دشمن استبداد، جاسوسی، تملق و بوتنجیمی جوانان را ستوده و آن

داکاری شان ترقی روزی مملکت در سایه ف

 28نماید."

 ٦به مناسبت  شماره هفدهم ندای خلق

روز استقالل افغانستان در هشت  29جوزا،

ها به صفحه نشر کردید. بیشتر مقاله

اند و بر موضوع استقالل و آزادی پرداخته

عنوان اخرین طبل شعار "از آمو تا سند به

سرحد طبیعی ماست"، کوبیدند و یاداور 

ز بدست آوردن استقالل شدند که ما پس ا

 ها کردیم.خطاها و اشتباه

ی این شماره را دوکتور محمودی سرمقاله

فردی از شعر معروف ابوالقاسم با شاه

 آغاز کرده. 30الهوتی

 زنـدگی آخـر سرآیـد، بنـدگـی در کـار نیست

 بندگی گر شرط باشد، زندگـی در کـار نیست

بُرده است و این در عر الهوتی را چاپ کرده، اما نام از گوینده شعر نهی خویش متن کامل شمحمودی در پایان نوشته

بُرده شده است. الهوتی، انقالبی پرشور و  حالی است که درتمام شعرهایی که در ندای خلق چاپ شدند، نام از گوینده

شده در میان ای شناختههرهبلشویک دو آتشه و شاعر پرآوازه که بارها علیه رژیم شاهی ایران دست به قیام زده است، چ

 کرد. ها در اتحاد شوروی زندگی میزبانان بود و در آن سالفارسی

 

 ندای خلق و تجدد

ی ششم ندای خلق چاپ شده که به مطلبی در شماره سید احمدشاه هاشمیی "، به خامهمجادله ارتجاع و تجددی "مقاله

 آورم. را می بسیار مهم پرداخته است. من در زیر فرازهایی از آن

ا ین سنت سر بتابد.... جامعه نیز با "تغییر و تحول ناموس جهان آفرینش است. هیچ چیزی در گیتی وجود ندارد که از

میرد. ت ... نمو کرده، جوان شده، پخته گشته، پیرشده و اخیرا میعحکم ناموس طبیه این تحوالت معروض بوده و ب

. جوامع بشری دایما ... محتاج به تجدد اند، زیرا در قانون امندندد میماهیت و شکل را تجپس این تحول رنگ و 

 یسیاسی و مفکوره یکه دین، مذهب یا عقیدهتیوق آفرینش و طبیعت سکون مطلق و جمود مطلق وجود ندارد.... هر

مواجه و مجبور  یآبایرستی و اطاعت کورکورانه اساطیر پپسندی و کهنهارتجاع هبا قو ،هور رسیدظعلمی جدیدی به 

 31گردد...."یبه مبارزه خونین م



یی از سازی توسط دستهی تجدد )مدرنیته( بیش از یک سده است که به عنوان الگوی اروپایی مدرنبه باورمن، اندیشه

های روزگار ماست. در روزگار ترین گفتمانگمان هنوز هم یکی از مهمروشنفکران کشور مطرح شده و بی

ی هفتم شورا به یک نوع کوشش نخبگان برای ما به یک نوع تجدد آمرانه مواجه هستیم، اما در دوره هللا،امیرامان

رساندن پیام تجدد از پایان سروکار داریم. اما در هردو حالت تالش کمی در فهم مدرنیته یعنی در فهم عقالنیت نقاد، 

ی آن را فردیت و مایهاست. مدرنیته که جانخودمختاری و فردیت و جستجوی راهی برای پذیرفتن آن صورت گرفته 

 گرایی پیوند دارد.دهد، با شهرنشینی، صنعتی شدن، آموزش و انساننقد خردگرایانه تشکیل می

سازی با رشد و گسترش تدریجی خردگرایی نقاد که مالزم تحقق تدریجی خودمختاری "در جامعه اروپایی فرایند مدرن

 اما در افغانستان وضع برعکس بود. 32نی همراه بود...."فردی بود با پیدایش جامعه مد

ترین برد. آموزش ُعرفی مهمهای بازدارنده و از خردستیزی و از انتـقادگریزی رنج میمدرنیته در افغانستان از سنت

وده پیچیده ی پسین، روندی بابزار گذار از سنت به مدرنیته است. روند گذار از سنت به مدرنیته در سرزمین ما در سده

 های زیاد.های فروان و رفت و برگشتو همراه با ابهام

ی ها در این صد سال پسین در افغانستان، در روشنایی شیوهبازبینی انتقادی روند مدرنیته از جمله این رفت و برگشت

 علمی، امریست نهایت ضروری. بررسی نقادانه ی این روند مواد ضروری را در کف دست هر پژوهشگر و

و  هاها و جلوگیری از تکرار بسیاری از اشتباههای واقعی به بسیار پرسشگذارد و برای یافتن پاسخنویس میتاریخ

 کند.بارورشدن اندیشه کمک می

  

 آموزشزبان ندای خلق و 

د گفتن، زبان فارسی را که بیش از نصف مردمان سرزمین ما به آن سخن میم۱۹۳۹خ/۱۳۱۹دولت افغانستان در سال 

از فارسی به پشتو زبان در مناطق فارسیرا  های مکتبزباِن آموزش همهگویند، از نصاب آموزشی کنار زد. و می

گرایی ِگره و زبان آموزش را با سیاست، تعصب و قوم آتش زدو آوری جمع راهای درسی فارسی کتاب و تبدیل کرد

التحصیل علیم و آموزش فلج گردید. زیرا متعلمین که فارغزبان تدر مناطق فارسی "... مسعود پوهنیاربه سخن  زد.

گفتند که بهتر است بردند و میی نمیادیدند که اطفال شان از معارف بهرهبودند... مردم میسواد میشدند، تقریبا بیمی

دروس را واپس که وزارت معارف در تجویز خود تجدید نظر نموده، وزارت معارف مکاتب را بسته نماید ... و یا این

  33به زباِن فارسی برگرداند."

از سیاست آموزشی حکومت انتقاد کرد و  خورشیدی شورای ملی به شدت۱۳۳٠سرطان ۲ی جلسهمحمودی در  دوکتور

 پشتوبه  فارسی .... ازتر شده و در اثر تبديل نصاب و پروگرام تعلیمی سويه تعلیمی روز به روز پائیناز جمله گفت: "

  34اند...." سواد ساختهیهوا محصلین را بعمدا و يا س

ها و تبديل پروگرام ...": زیر عنوان "توضیح" در ندای خلق نوشت خ۱۳۳٠سرطان  ۱۲دوکتور محمودی بار دیگر در 

وزارت معارف  ،طوريکه همه اطالع دارند ...تر ساخته است ینيفارسی به پشتو سويه تعلیمی را پااز  ....نصاب تعلیمی 

زبان پشتو را از سال چهارم و در پشتوزبان فارسی را نیز همین توصیه هیئت يونسکو در مناطق فارسی... اساس ه ب

  35"...اند طور در نصاب تعلیمی گرفته و به نقیصه مذکور خاتمه داد

دريس ناچار شد که ت پس از ده سال زبانی، اعتراضات عمومی مردم و ناکارآمد بودن سیاستبنابر ،محمود شاه حکومت

غبار، يکی از نتايج مهم دوره ی هفتم شورای ملی را  میرغالم محمد .بازگرداند زبانِن فارسی را به مناطق فارسیبه زبا

فرهنگ نوشت: "هرچند هیچ داند. صديق می 36"... الغای تعلیمات جبری به زبان پشتو در مناطق غیرپشتوزبان..."



ين بابت به گسترش علم و دانش در کشور وارد گرديد در دست نیست، اما ی برای تخمین اندازه و زيانی که از اوسیله

 37ها سال عقب افتاد...."توان گفت که در اثر آن معارف افغانستان برای دهبدون مبالغه می

 

 تعـصب نسبت به کابليان 

ریاست بلدیه به  های کارته بابر را که قبالخوانیم: "زمین(، میخ۱۳۳٠ثور ۲۳ی سیزدهم ندای خلق )در شماره

های شرعی )جریب ی میوند از بین رفته بود، طبق قبالهشان در عرض جادههای که منازلسرپناه و آناشخاص بی

کنی را کارسازی افغانی( فروخته و مردم بعضا مصالح تعمیر از قبیل ریک و سنگ و مصارف تهداب ۲٥٠٠٠

شدگی ... مسترد های فروختهآن معطل و امر شده است زمین اند، اخیرا برحسب فرمان مقام صدارت عظمی کارکرده

 38کنند که کارهای عمرانی ... بایستی تخریب شود و ..."گردد.... چرا ... امر می

برج و آسمایی در دو طرف های کوه شیردروازه، کاسهساله دارد و در دامنه ۳۵٠٠ یهپیشن کمدست کابل، شهر کهن

کابل، باشندگانی که  بومی وی خاور افتاده است. این شهر یادگار و نمادی است از باشندگانِ دریای کابل از باختر به س

زبان بود و تاریخ شهر فارسیاین شهر در درازنای  ند.امشهور دلیریپروری و خردورزی، عیاری و به فرهنگ

ندای خلق گیر بود. ما چشمخواهی، مشروطیت، دموکراسی و پیشرفت سرزمین های آزادیسهم کابلیان در جنبش ست.ه

در شهر قدیم کابل عالوه بر شد و اکثریت نویسندگان و خوانندگان ان شهروندان کابل بودند. در کابل منتشر می

 کرد. های کشور زندگی میو سایر ملیت 39ها، قزلباشانتاجیک

ها یش گرفت و در پی تضعیف آنآمیز را در برابر کابلیان در پمحمد نادرشاه، از آغاز سلطنت خود، برخورد تعصب

کردن کابلیان و  دانست، بنابرین در پی پراکندههللا میبرامد. محمد نادرشاه، کابلیان را بیشتر هواخوهان دولت امیرامان

ها برآمد. دولت، دو خیابان بزرگ را در قلب شهر قدیم کابل زیر ساختمان گرفت. خیابان اولی از کنار جا ساختن آنبی

ی شوربازار تا کوتوالی )فعلن وزارت کردهای چنداول )سینمای پامیر( تا ریکاخانه و خیابان دومی از دهنه یمحله

ها گذر و کوچه و گذاری کردند. دهمالیه( امتداد داشت. خیابان اولی را جاده میوند و دومی را جاده نادرپشتون نام

بار انتخاب شده خته شود. بلدیه کابل که رهبری آن برای نخستینها ویران شد تا این دو خیابان سای کابلیهزاران خانه

ی زمین" توزیع کرد. شان برای ساختن این خیابان ویران شده بود در کارته بابر"نمرههایهایی که خانهبود، برای کابلی

های دیه کابل "به ... آنیرغم اینکه بلاین منطقه در نزدیکی شهر قدیم کابل موقغیت داشت و آب وهوای ان گورا بود. به

ی زمین[ فروخته ... ]اما[ های شرعی ]نمرهی ... میوند از بین رفته بود طبق قبالهشان در عرض جادهکه منازل

شدگی ... مسترد های فروختهبرحسب فرمان مقام صدارت عظمی ]شاه محمود[ کار آن معطل و امر شده است زمین

خواست برای کابلیان در چنین موقعیت زمین توزیع شود و بار محمود نمیشاهگردد...." چرا؟ برای اینکه حکومت 

 ها در چنین موقعیت باشد. دیگر شاهد تجمع آن

و  آمیزآمیز، تعصبضیعتبنادرشاه پیوسته  محمدبعد از به قدرت رسیدن  های کابلکارتهها، نهادها و اری خیابانگذنام

سرشناس و اهل کسبه  هایچهرهبه نام عارفان بزرگ،  شهر کابل یگذرهابزرگ بخش  برانگیز بود.جنجال

ها گذر و کوچه که هر کدام آن تاریخ و با تخریب ده کرد.اری شده بود که سیمای شهر را ترسیم میگذنام

ر ها از هنر معماری زیبایی برخوردار بود، دو خیابان در قلب شهکرد و مزید بران برخی خانهداستانی را روایت می

و صدها دانشمند، مبارز، شاعر و نویسنده داشت و دارد. ی کابل ساخته شد، در قلب شهری که پایتخت کشور است کهنه

ها و نهادهای جدید در کابل ها، کارتهها نامی که بر خیابانآمیز دولت اجازه نداد که از جمله دهاما سیاست تعصب

گذاری شود و در امر پاسداری از هویت و های قدیمی کابل ناما گذرگذاشته شده است، یکی هم به نام بزرگان کابل ی



تاریخ کابل گامی برداشته شود. عجب روزگاریست نازنین! هیچ نامی از دانشمندان، عارفان، مبارزان، شاعران و 

 خورد. ای، هیچ نهادی ... درشهرشان به چشم نمی بزرگان شهر کابل بر هیچ خیابانی، هیج کارته

های شهرشان بخشی و نهاد گذاری بزرگان کابل بر گذر، خیابانها، جلوگیری از ناممان ساختن کابلیان و پراگنده ساختن آنخانبی

ی سیاسی، تبعیضی و تعصبی دودمان نادرشاه در راستای تضیعف کابلیان بود که هنوز ادامه دارد. من که زادگاهم شهر از پروژه

مهری دولت نسبت به کابل و کابلیان یک سینه سخن دارم کم از بیو دست از جفاها، تعـصب قدیم کابل )گذر درخت شنگ( است،

.... 

 

 هاینسبت به کلکان تبعيض

هزار نفر نفوس  ۹داری کلکان در حالیکه خوانیم: "مسکونین عالقهخ(، می۱۳۳٠ثور ٥ی هشتم ندای خلق )در شماره

 40خواجه هم شامل شده بودند، اخراج گردیدند...."ر مکتب سرایی که دیدارند از مکتب محروم بوده و اوالدها

باشد و جمعیت آن فعلن در حدود خیز میهای حاصلها و زمینکلکان، در شمال کابل واقع است و دارای تاکستان

وایی محمد بار اول در زمان فرمانر کلکان پروراند.دوست و تاکها مردم دلیر، عیار، میهـن. کلکانینفر است هزارسی

 نادرشاه و بار دوم در زمان حکومت طالبان به "زمین سوخته" تبدیل شد. 

و در  تافکنانه را در پیش گرفو نفاق آمیزضیبه قدرت رسید، سیاست تبعم ۱۹۲۹خ/۱۳٠٨پس از انکه محمد نادر در 

د. به سخن میرغالم محمد شمالی، از کوتل خیرخانه تا کاپیسا برام وادی پی افزایش فشار نظامی و سرکوب مردمان

خان مهمند م مردم کلکان در برابر فشار حکومت نظامی قیام ... کردند.... محمد گل۱۹۳٠خ/۱۳٠۹غبار، "در تابستان 

ی دولتی در پروان و کاپیسا دست خانه... با اتکا به قوای بیست وپنج هزاری حشری و یک فرقه عسکر منظم و توب

ها، خانه اجی خارجی هم مجاز نیست.... او قوای حشری و نظامی را در تارشدهفتح به عملیاتی زد که در یک کشور

بگماشت و ... ]بدین ترتیب[ مردم دلیر این والیت که در تاریخ قرن نزدهم افغانستان  هاها، احراق قلعهانهدام دیوارباغ

شد، سرکوب محسوب می یو با افتخاردر راه دفاع از استقالل کشور به مقابل امپراتوری بریتانیا، کانون بزرگ 

  41گردید...."

خورشیدی، جناب دوکتور محمد عزیز نعیم )پسر ۱۳٤٧یاد دارم که در یکی از روزهای بهاری سال من، خوب به

کردند، در ساعت درسی در تخنیک کابل تدریس میپولی محمد نعیم و داماد شاه(، که تاریخ معاصر افغانستان را در

در رابطه با استعمار و امپریالیسم از  تخنیک کابل در جریان جر و بحث با شماری از دانشجویانی پولیلکچرها تاالر

جمله گفتـ که: "امپریالیسم کوهدامن، خطرناک و قابل ترس است". دوکتور محمد عزیز نغیم که فرد آگاه و خاندانی بود، 

 داد.سلطنت را نسبت به مردم شمالی بارتاب می نی دیدگاهبا بیان سخن باال و کاربُرد "امپریالیسم کوهدامن" با روش

از  ییک ، اخراج و محروم ساختن فرزندان مخالفان دودمان نادرشاه از مکتب، کار دولتی و ...افگنیتبعیض و نفاق

م سرکوب خونین مرد د.نپردازی آن را تا اکنون مردم ما مینادرشاه بود که کقارهمحمد سیاست دولت مهم عناصر 

ی تلخی از شمالی از جمله مردم کلکان و بستن درب مکتب و محروم ساختن فرزندان کلکانی از آموزش، خاطره

 افگنی است.تبعیض و تفرقه

 

  بيگاری ندای خلق و مساله

های مستبد افغانستان، مردم را به بیگار یعنی کار اجباری بدون مزد برای دولت از طریق تهدید و زور وادار دولت

های جدی ندای خلق بیگار، یکی ار اماج منع کردنکند. بردگی را تداعی می یکردند. بیگار در هر شکل ان دورهمی



شد. در نقض می ی هفتم موفق شد که بیگار را منع کند، اما در عمل قانون از طرف حکومتشورای ملی دوره بود.

 قبال شورای ملی منع بیگار را اطالع داده بودند ..خوانیم: "ای را منتشر کرده که در آن می همین رابطه ندای خلق نامه

.. .اند بانان و ده خدایداد آمدهعسکر در زنده ٦٠مشر با  نفر بلوک بی مهرو یک. بیست روز قبل از طرف حکومت بی

تردد دارند و سرک قابل ترمیم است، نفر  که اعلیحضرت معظم همایونی جهت شکار بر سرک ده خدایدادعنوان اینه ب

د ده افغانی بدهد... چنانچه از شخص اینجانب و چند نفر دیگر پول شوکسی عذر دارد مجبور ساخته می ... اگر بدهید

 .نقطه نظر قانون ممنوع است بیگار از در پشتیبانی نامه نوشت که خلق یندا 42اخذ کردند...."

 

 کومتندای خلق و استعفای يک عضو ح

ی وی را نشر امیرالدین شنسب، رئیس مستقل زراعت از عضویت کابینه استعفا داد و ندای خلق متن کامل استعفانامه

 آورم:ی اساسی ان را میجا چند نکتهکرد. من این

 " جاللتمآبا! 

سبت به سیستم نتوانستم ن ...سال و چهار ماه شد که اینجانب به ریاست مستقل زراعت خدمت کرده  اینک پوره یک

وار این مقام باشد اجرا کنم.... در مجلس عالی ااداری و دفترداری و طرز اجراآت موجوده دولت کدام خدمت که سز

اتخاذ راجع به سیاست خارجه و داخله مملکت کدام مذاکره و مفاهمه شده باشد که نسبت به ... وزرا روزی هم نشد که 

توان کاری را پیش یاساس آن قایم کرد... با این وضعیت نمه مملکت را ب توان اموریاین و یا آن سیاست حکومت م

 یند...اعهده سنگین و مهم سبکدوش ... نمبرد ... عذر مرا پذیرفته، بنده را از این 

 43محل امضاء امیرالدین" ،باحترام

من چنین مصاحبه را  د کرد.نتشر خواهبا وی را م در شماره آینده مصاحبه این حرکت را ستود، وعده داد کهخلق  یندا

 ی ندای خلق نخواندم. به هرسببی که بود این مصاحبه نشر نشد.در مجموعه

خیلی بختیاریم که پس از عمری یکی از بزرگان ندای خلق از این تصمیم استقبال کرده و نوشت: " محمد نعیم شایان،

لیت وایه امیدواری است که اکنون از خوف مسونمردیم و خبر استعفای یک نفر از اعضای کابینه را شنیدم و خیلی م

 44.".بردارد..دهند. استعفانامه آقای امیرالدین خان پرده از روی بسیار اسرار میفردا اشخاص استعفا می

های اساسی در های کالن و تصمیمگزاریدهد که سیاستبه باور من، متن این استعفانامه به سادگی و روشنی نشان می

ی سلطنت بودند. شد، محلس وزیران، شورای ملی، قضا و ... زائیدهی خاندان شاهی" گرفته میجهارچوب "شورا

خواهی" ی همه امور اساسی کشور در دست خانواده سلطنتی است، ادعای "دموکراسیآگاهی مردم از این امر که رشته

 حکومت شاه محمود را زیر پرسش بُرد و بر روان جامعه تاثیر گذاشت.

 

 شميم نفاق قومی، هاینام

 کی، داوی ویا فامیلی یکدسته ازرفقای ما مثل مهمــندی، صافی، تره تخلص وا، اسمخوانیم: "... در ندای خلق می

طور کلی ترک هشود، بها احساس میتفرقه از آن که شمیم نفاق و را امقدم از همه این اسم امثال آن است که باید

 45."مواسمای فامیلی خالص انتخاب نمایی

ویژه تخلص یک موضوع مهم اجتماعی و تاریخی است که از یک سو بازتابگر به باور من، گزینش نام خانوادکی و به

ها. گزینش نام زیبا، گیرا و پرمعنای خانوادگی شخصیت و هویت فردی است و از سوی دیگر بیانگر باورها و اندیشه

یت و هویت ملی انسان است و در امر خودشناسی و دار و ممثل شخصو تخلص بازتابگر فرهنگ غنی و ریشه



گزاری در میان هر قوم و هر ملتی بیانگر روان آن قوم و ملت است که ریشه در تاریخ و خودباوری یار و مددگار. نام

جویی قومی و امتیازطلبی را نیز به دوش اي یدک برتریقهای و منط های قومی، قبیلهفرهنگ دارد. شماری از نام

های میانه، اگاهی و احساس تعلق یه یک ی روشنفکر و الیهکشد. مسلمن با رشد شهرنشینی و پیدایش قشر گشتردهمی

های خانوادگی و یابد. در هر صورت پایان دادن به نامتا حدودی افزایش می ی حق شهروندیواحد بزرگ ملی بر پایه

گردد، وحدت ملی به چه به وحدت ملی بر میاما آن ست مثبت.ای، قومی و نژادی دارد، امری ی که بار قبیلههایتخلص

ای برای سرکوب دادخواهی ملی، ي حقوق شهروندی امریست نیک اما به عنوان حربهعنوان یک آرمان و آماج بر پایه

 فرهنگی و هویتی امریست زشت.

 

 پسندیمبارزه عليه خرافه

 هایتپسند و عادهای نای از سنتا پارهاستبدادی، رشت نظام از همه س پیشماندگی جامعه، سطح پایین سواد و پس

به  . این باورهای خرافیو دارند های وسیعی از مردم بـه آن باور داشتندمضر را در جامعه ایجاد کرده کـه گروه

کـه کنند میو کردند می کوشش تعویذنویسان. هستندجامعه  مدرنـیزاسیون و رشـد یبازدارندهجان ی نیروی سختمثابـه

 کرده است.جلب پسندی خرافهتوجه مردم را بـه ترک  ندای خلق .پسندی نگهدارندعادی را در جهل و خرافه مردم

آیا  نام موی مبارک ساخته شده است ...ه "از چندی است که در سرخرود ننگرهار عمارتی ب :خوانیمدر ندای خلق می

د بوده و تا کنون این موی کجا و به کی منسوب است؟ ... از نقطه نظر اسناد و شهود و روایات تاریخی برای آن موجو

های جدید برای گمراه ساختن مردم؟ حالت امروزی ما ایجابات مدنی ما به تعمیر مکتب محتاجیم و یا به ساختن زیارت

 46آور است...."شرم

ت موی مبارک به تعویذنویسی، با تاسف هنوز که هنوز است هزاران بیکار، به نام خادم زیارت از جمله زیار

 دهند.طومارنویسی و در یک کلمه به فریب مردم در سراسر کشور مصروف اند و انحطاط را در جامعه گسترش می

 

 های واردهنامه

ی خواننده با سو بیانگر رابطهبه دفتر نشریه از یک فرستادن نامه د.نانتقادی دار وحرندای خلق های وارده به دفتر نامه

های گیرد. در بسیاری از شمارهریه است و از سوی دیگر از باور و اعتماد خواننده نسبت به نشریه سرچشمه مینش

 ندای خلق یک و دو نامه از خوانندگان نشریه بازتاب یافته است.

یک ملت "...آیا : نوشت. وی کردهبرگزاری روز صحت از وضع بهداشتی کشور انتقاد  یبه بهانهبانو عابده فاروقی،  

... حق دارد  دارد بستر برای تمام امراض ٦٠٠الی  ٥٠٠ ...میلیون نفوس  ۱۲مریض که در تمام مملکت برای 

و این پرسش را پیش  ی دیگر از وزارت معارف انتقاد شدهدر نامه 47نام روز صحت بنازد و افتخار کند."ه روزی ب

کرده ی دیگر بر سیستم انتخابات شورا انتقاد نامه 48"موده...چرا وزارت معارف مکاتب مسلکی ... را لغو ن، "... هکشد

یم که برای انتخابات آینده یک قانون درست انتخابات تدوین و به ینماملی تقاضا میی از حکومت و شورا" ما  :نوشتو 

پیگیری  عدمی از نامه 49..."کند دسترسی مردم بگذارند تا خلق بتواند با آزادی نمایندگان حقیقی خود را انتخاب

تخصیص داده بود  پول 50برای ساختن موانع در برابر سیالب خواجه صفا حکومت انتقاد کرده و نوشته: "... حکومت

 51".سال سپری شده از موانع خبری نیستاما حاال دو 

از ندای خلق  .بودندهای مردم آگاه اهمیت نامه ازخلق  یاندرکاران ندادست شود کههای رسیده دیده میاز البالی نامه

  .است کردهدستگاه دولت را انتقاد  هاو از سوی دیگر از موضع نامه کردههای مشخص مردم را مطرح یکسو خواسته



های تعدادی از مخالفان دموکراسی پرده رانی از دسیسهترین خبرهای شب"، با نگان "تاریکندای خلق در زیر عنو

ها را که سیر دموکراسی در مملکت مفاد شخصی آن ایآزاد ملی ... عده یهدر اثر بوجود آمدن سه جرید. "... برداشت

هر نامی که باشد به گردن کارکنان هکند، در صدد اند افراد قبایل و یا بعضی از حضرات مال صاحبان را بتهدید می

را  اه آگاه است و آناز دسیسه دستگ ندای خلق به وجود آورند. 52ین صورت هرج و مرج..."ا روزنامه انداخته و با

و  ، آزادیقبایل و مالها بر ضد دموکراسی استفاده ابزاری از. کرده استجلوگیری افشا  آگاهی مردم و برای

 دامن درازی دارد. روشنگری

کاریکاتور، طنز و مناظره  های اجـتماعـینابسامانی ها وبرای اعتراض علیه دشواری شدههای شناختهیکی از شیوه

ی خان" و دیالوک و چاپ کاریکاتور از این شیوهخان و رجبعروف "عجباندازی طنز مبراه باخلق  است. ندای

های انتقادی نسبت به خاطر اعتراض به سانسور بخش پایانی بعضی از مقالهخلق به ندای اعتراض بهره برده است.

معنی پرمفهوم و پرکه خود دن نویسنده شود، تان موجب زندانی شدولت را سفید گذاشته و نوشته است: ممکن است انتقاد

 .است

 

 ندای خلق و تحوالت ايران 

های شود که ندای خلق، تحوالت ایران را با دقت دنبال کرده و رویدادهای ان را در صفحههای نشریه دیده میاز البالی صفحه

 روزنامه بازتاب داده است.

دارد و بر تحوالت افغانستان تاثیرگزار بوده، همان  ویژه یگاهدر تاریخ ایران جایخ، ۱۳۳۲ -۱۳۲٠های تحوالت سال

 و متفقین اشغال شد توسط خ۱۳۲٠در  ایران. است طوریکه تحوالت افغانستان بر رویدادهای ایران تاثیرگذار بوده

 اتی نوین سیاسی موجبآمدهشاوضاع پی کار آمد.روپاشید و پسرش محمد رضا شاه رویدولت رضا شاه پهلوی ف

ایران و تاسیس  مصدق و حزب تودهدوکتور محمد جبهه ملی به رهبری  از جمله اری چند جریان مهم سیاسیزگپایه

 ،وزیرینخست مصدق در مقامدوکتور  فعالد. حضور کررا فراهم طلب خواه و مشروطهی سیاسی ترقیها نشریهده

جب افزایش اختالفات میان دولت مصدق و دربار مو ،ملی کردن صنعت نفت گیریاوجمحدود کردن اختیارات دربار و 

خورشیدی سوءقصد به جان شاه ناکام شد و ١٣٢٧در  خواه با دربار شدت کسب کرد.شد. مبارزه میان نیروهای ترقی

 در پی آن حزب توده غیرقانونی اعالم شد، اما حضور سنگین آن در عرصه سیاست دست نخورده باقی ماند. 

 و صنعت نفت حکومت قانون، ملی کردن، برقراری دموکراسی پارلمانی ،اصول دموکراسی تالش برای پیاده کردن

زد  خواهخواه و مشروطهگسترش و شدت یافت. دربار دست به سرکوب خونین نیروهای ملی، ترقیاصالحات  اجرای

 خ را سازمان داد. ۱۳۳۲مرداد/اسد  ۲٨و در فرجام علیه حکومت دوکتور مصدق کودتای 

 یناپذیر ملت نجیب ایران در بارهخلل یاز ارداهمصدق  وکتوردآقای ، در رابطه به تحوالت ایران نوشت: "ندای خلق

رای اعتماد  ۹۱رای  ۲۹مصدق از  وکتورد ،نخست وزیر ایران؛ " 53."نفت اشعار داشته است... ]صنعت[ ملی ساختن

ها انگلیس از خارج؛ "54"رانی خود را طی کند... رود که مرحله بحیت مشده نفت ب]صنعت[ رده و مسآله ملی شدن بُ 

تیژ سیاسی شان در منبع تیل صدمه وارد نگردد، اما نفت ملی سمایند تا بر سر پرنیها را تهدید ملیغات ... ایرانیدر تب

 55"غالب است. هخواهد شد ... زیرا اتفاق آراء و نظر عزم باالخر

"سفارت شاهنشاهی ایران اعالمیه ذیل را برای نشر فرستاده ت که: ( نوش۱۳۳٠سرطان ۹) ۲٧ی ندای خلق در شماره

 کنیم. را برای آگاهی هموطنان خود نشر می و ما آن



اطالع ه ... سفارت کبرای شاهنشاهی ایران ... ب اساس اشاعه یافتهچون در بعضی از کشورهای خارجی خبرهای بی

یر نقاط کشور شاهنشاهی نیز آرام و در کمال نظم و امنیت است خیز و سارساند که وضع آبادان و کلیه نواحی نفتمی

نمایند فقط و فقط برای اعالن پشتیبانی از دولت ... جهت تسریع در احقاق و تظاهرات که قاطبه مردم ایران ... می

 56خویش است ..." یحقوق حقه

 ت:خویش را به تحوالت ایران اختصاص داده اس ۱۲ی ی شمارهندای خلق سرمقاله

 " هموطنان گرامی! 

 یان به دیدهه سازد که ما سخت محتاجیم بگان ما حقایق را روشن میمطالعه سیر حوداث گیتی مخصوصا حال همسایه

ه جوار و دوست ما ایران را بطرف سیاست شوم استعمار و استبداد ما و ملت همتحقیق بنگریم. از یک قرن به این

فصل  گیری از انتشار و رسوخ تزاری ... مقدرات ما را در میز مدور لندن حل وهای سیاست دروازه هند و جلونام

کار یکار آورده شده است. اما با رورویه ی اخیرا در ایران اغتشاشاتی بیجوقهروی همین سیاست تفره ب .نمایدمی

خواه است، امید است تمحمد مصدق که یکی از نمایندگان حقیقی قوم و یک فرد با ناموس و مل دوکتورآمدن حکومت 

عباره دیگر ه ها عملی شده نتواند.... ایران ملت دوست وهمسایه ما بوده و یا بدر ایران برای چندی دیگر این سیاست

 57وطن ثانوی عزیز است" یبرای یک افغان منور ایران به بمثابه

را با شاه ایران و دولت انگلیس و سرمقاله بسیار دوستانه است و پشتیبانی از حکومت دوکتور محمد مصدق که اشکا

کرد. گیر است. ندای خلق اشکارا از موضع اپوزیسیون شاه ایران حمایت میکرد، چشمامریکا دست و پنجه نرم می

کرد. اما نامیدن ایران، "وطن ثانوی عزیز" برای "یک افغان منور" نمایندگی از فضای دوستانه راهبردی ندای خلق می

و امید  دانستهنفت و تحریکات انگلیس  صنعت را ناشی از ملی شدن آنخلق  ینداگیرد، ران تعلق میچه به بحران ایآن

 ."عملی شده نتواند ی ]استعماری[هابرای چندی دیگر این سیاستو " شود رکه ایران ار این بحران کامیاب بد کرده

 

 د به جان دوکتور عبدالرحمن محمودیقصوء س

جا فرازهایی از های زیادی وجود دارد، من در اینان دوکتور عبدالرحمن محمودی، روایتدر رابطه به سوء قصد به ج

 آورم. ندای خلق نشر شده، می خ(۱۳۳٠سرطان ۱۲)۲٨ی روایتی را که در شماره

 قصد به صاحب امتیاز نامهوء"س

نامه ندای خلق را به ملی و صاحب امتیاز محمودی وکیل کابل در شوراي ...یازدهم سرطان  ۱۲و  ۱۱بین ساعت 

از مقابل عمارت فواید عامه سابق عبور و نزدیک کول  ،شهید بردهمریض ذریعه موتر طرف شاه  یمعاینه یبهانه

گفتار و ظواهر موتر را متوقف ساختند و گفتند که کدام جای موتر عیب پیدا نموده ... از پهلوها چند نفر اطرافی که از 

محمودی را احاطه نمودند ... اشتباهی اقای محمودی را در  ...به موتر داخل و اطراف  ی هستندیشان فهمیده شد کجا

های شانرا پیچانیده با نکتائی بگلوی اند از عقب دستاین حرکات از موتر پائین نموده و حینکه عقب موتر دور خورده

که با ضربتی به  گردیده محمودی سبب ...فشار و عینک شانرا که یگانه وسیله دیدن بودند برداشتند و مقاومت شان 

قت ندارد و خداوند بار حق است، چند طفل که در آن فش بسازند ... چون تقدیر با این تدابیر شوم مواایجگسر پشت

 نموده، حریفان از ترس فرار نمودند. دیکی مشغول بازی بودند، داد و فریادنز

 58."صدمات وارده جزوی و شاغلی محمودی صحیح و سالم هستند



دوکتور  ،59م ... حسن شرق۱۹٥۱میرمحمد صدیق فرهنگ، که یکی از فعاالن سیاسی ان برهه بود، نوشت: "در سال 

خواست از بین ببرد، اما موفق محمودی را که در شورا علیه محمد داود خان سخنرانی نموده بود، اختطاف کرده و می

60نشد و محمودی نجات یافت."
  

نافرجام در رابطه به ترور  هازب خلق را همراه با واکنشح یمرامنامهخ(، ۱۳۳٠رطان س۱٦ندای خلق ) ۲۹ یشماره

 است.  وجود نداشته نشر سایر مطالببرای جای و وقت  رسد کهشر کرده و به نظر مینمحمودی  عبدالرحمن دوکتور

ویژه در زیر فشار لت، بهی نشریه است، چون چند روز بعد از انتشار آن، دوندای خلق، اخرین شماره ۲۹ی شماره

 ی ندای خلق را توقیف کرد.محمد داود و محمد نعیم که در ارگ قدرت بیشتری به دست آورده بودند، نشریه

 

 های ندای خلقدر صفحه ملیی شوراهای بازتاب جريان

ه، مفاد های ندای خلق بازتاب گسترده داشت. در پایان این نوشتهای عمومی شورا در صفحههای نشستگزارش

های وکالی کردد. من آگاهانه سخنهای نویسنده به طور کل ارایه میها همراه با دیدگاههای اساسی این گزارشنکته

 های شورا بارتاب یابد.آورم، تا فضای عمومی نشستشورا را در گیمه می

عضو شورا  ۱٧۱س آن انتخاب شد. م(، به حیث رئی۱۹٨۲ -۱٨۹٤شورا افتتاح شد. عبدالهادی داوی ) خ،۱۳۲٨در دهم سرطان 

 ها.طرفبه سه دسته تقسیم شده بودند، اپوزیسیون دولت، هواداران دولت و بی

غبارنوشت که "... اپوزیسیون شورا مصمم شد که با پشتیبانی اکثریت مجلس، ادعای دموکراسی کاذب دولت را از طرف پایین و 

خواستند که شورا ها "میفرهنگ بر این باور بود که آن 61یک واقعی میدل کند."به نام ملت افغانستان، به استقرار رژیم دموکرات

ی پارلمان یک کشور مشروطه اجرا نموده و حکومت را در کارهای خالف قانون مورد سوال و انتقاد قرار اش را به شیوهوظایف

  62دهند."

داری اجباری غله از دهقانان برای دولت، اخذ مالیات از ی هفتم شورا، بیگار یعنی کار اجباری بدون مزد برای دولت؛ خریدوره

چه به مواشی شمار ناشده را منع قرار داد؛ قانون مطبوعات را تصویب کرد که براساس آن جراید غیردولتی تاسیس شد؛.... اما آن

به دور است. من در  ی حاضری نوشتهگردد، از حوصلهی دوره هفتم شورا و کارزار سیاسی آن دوره برمیبررسی کارنامه

 کنم.های ندای خلق بارتاب یافته است، بسنده میهای سال سوم دوره هفتم شورا که در شمارهجا به بررسی گزارشاین

تا ( ۱۳۳٠جوزا ۱۳نوزدهم ) یاز شمارهندای خلق،  افتتاح شد.خورشیدی، سال سوم شورا  ۱۳۳٠ یجوزا ۹ در 

ها کرده است. نشر این گزارششر ن را شورا های عمومیجلسه ریانج(، ۱۳۳٠سرطان ۱۲ی بیست وهشتم )شماره

ماند و در نتیجه نشر ی بیست ونهم، توسط حکومت از نشر باز یک ماه ادامه یافت زیرا ندای خلق پس از نشر شماره

بیانگر ود که خ گرفترا در بر می روزنامههای یش از نصف صفحهها بهای شورا نیز قطع گردید. این گزارشگزارش

های عمومی شورا در این یک ماه بر های جلسهبحث بود.پارلمانی  اش به اهمیت مبارزهباور دوکتور محمودی و یاران

 های اجندای شورا متمرکز بود.ترتیب ماده

اد پیشنه، وکیل تخار قریشی عبداالول( مواد اجندای شورا به بحث گذاشته شد. جوزا ۱۲در دومین جلسه عمومی شورا )

و مصادره اراضی، تعدیالت در مورد قانون قرعه عسکری، تطبیق  طخریداری غله، بیگار، ضب]منع[  ...."کرد: 

 شامل اجندا شود. 63".... خذ مواشی و وثایق و قضیه دیپوقانون در مورد ا

عبدالرحمن  د.نکردشورا توسط حکومت شکایت وانتقاد  هایاکثر وکال از عدم اجرای قوانین و فیصلهدر همان نشست 

و از عدم اجرای قانون  کردندصحبت  و ... نظرمحمد نوا، غالم محمد غبار، خستهموالنا  محمودی، سید محمد دهقان،

 در مملکت قانون اساسی تطبیق نشدهتا کنون  کردند. محمودی تاکید کرد، از حکومت انتقاد ،شمول قانون اساسی هب

است.  انونی بودهقبی یهای ما زادهتمام بدبختی .است ام و عملی نشدهمواد قانون اساسی از طرف وزرا احتراست. 



در ظرف دو سال یک ماده گفت  وکیل مزارشریف ،خستهموالنا  قوانین باید تطبیق شوند.:  و کیل بدخشان ،هقاند

کابینه ما به و  هسی قطعا در مملکت تطبیق نشدمن تا کنون قانون اسا یبه عقیدهگفت که غبار ه است. قانون تطبیق نشد

 ....که قانون در مملکت رواج یابد دهخواانون و دموکراسی اصال عقیده ندارد و نمیق

در رابطه به نقض قوانین توسط حکومت، شماری از وکال پیشنهاد کردند که مسآله رای اعتماد و عدم اعتماد به کابینه 

 64قانون ما تا کنون تدقیق نشده که است و یا نیست...." له رای اعتماد درآ: "مسشامل اجندا شود. عبدلهادی داوی گفت

دارد ت یلوملی مسوی کابینه بصورت عمومی در نزد شورا قانون اساسی ... ٧٦اساس ماده ه : "... بگفت محمودی

من در قانون رای اعتماد و عدم اعتماد ندیدم، اگر جناب شان دیده اند، " :محمد عثمان وکیل رودات 65...."

 66.."یند.مابفر

شماری از وکال رفتن نزد شاه را برای حل مسایل مطرح کردند. از جمله سید محمد دهقان، از رفتن نزد شاه پشتیبانی 

خواهیم بیشتر تخم محبت شاه را بدست خود بر قلوب ملت ... ما به پادشاه متبوع خود صادقیم و میکرد و گفت: "

به اعتراضات و انتقادهای شماری از  در رابطه خورشیدی۱۳۳٠ جوزا ٦۲جلسه عبدلهادی داوی، در  67بیفشانیم..."

شناخت، لذا ما باید حوصله مملکت قانون را نمی ،کار نیامده بودی... تا وقتیکه شاه محمود غازی رو" وکال گفت: 

ار انتخاب دو  امید است بر تجویز بنده که عبارت. داشته باشیم تا قوانین عمومیت پیدا کند و همه کس با آن آشنا شود...

 68"سه نفر وکال برای مفاهمه با رئیس کابینه است، بحث شود.

خواهند این مساله شامل برانگیز شورا منع خریداری غله از دهقانان است. شماری از وکال مییکی از مسایل بحث

غله خریداری اجندای شورا شود. حکومت افغانستان، هرسال از دهقانان براساس سهمیه به بهای نازل و به زور 

شدند که از بازار کرد که به زیان دهقانان بود. بسیاری اوقات دهقانان امکان پرداخت سهمیه را نداشتند، مجبور میمی

شدند. در برخی حاالت دهقانان آزاد غله خریداری کنند و به دولت بسپارند و در غیر ان به عذاب دولت دچار می

 پیوستند.ل بیکاران میفروختند و به خیهای خود را میزمین

ها به طور نمونه آن .دانستندخریداری غله را خالف قانون کردند و خریداری غله صحبت  یر بارهشماری از وکال د

 "؛بر مردم ظلم است غله خریداری"؛ "را منع قرار دهیم خریداری غله" است"؛خالف قانون  خریداریتاکید کردند که "

دوش ملت برطرف  زاین بار کمرشکن او  یل شده و ملت به ستوه آمدهمتح ملتخالف قانون بر "خریداری غله 

به همه اصرارهای وکال وقعی  خریداری غله از سه سال به اینطرف مورد بحث شورا است، ولی دولت"؛ "شودنمی

ثریت ". در فرجام منع خریداری غله بر اساس رای اکرفع خریداری غله از طرف شورا تصویب شود" "؛رداذگنمی

 69شامل اجندای شورا شد.

جانبه و سخنرانی انتقادی، همهخورشیدی شورا  ۱۳۳٠سرطان  ۲عمومی  یمحمودی در جلسهدوکتور عبدالرحمن 

محمودی از جمله  نشر شده است. خ(۱۳۳٠سرطان ٥کرد. متن این سخنرانی در شماره بیست وششم ندای خلق )مفصل 

 کالی قانونی خلق احترام قایل نبوده...وطعا به رای عامه و "... در مملکت ما کارمندان دولت ق :گفت

درست از  ی وزارت مالیه احصائیه ]یعنی از تاریخ به قدرت رسیدن محمد نادرشاه. از ن. ک[ ... در بیست سال

در تمام اراضی مزروعی مملکت  اراضی مزروع بدست نداشته ... هر کارمند بزرگ هزاران جریب زمین داشته ...

 ...]است[ ند نفر تمرکز کردهدست چ

سال ... برای تربیه جنگل، چراگاه، و زراعت کدام اقدام  ۲٠در رابطه به مسایل اقتصادی، معارف، زراعت ... در 

دار و مملکت خود خلق را برهنه و فقیر گردانیده، قلوب مردم را جریحه یعالمانههای با پالن ... موثر و مفیدی نشده

خواهید؟ اید، آیا بازهم از ملت اعتماد و برای آزمایش موقع میو در بیست سال ... ناکام مطلق بودهاید را جهنم ساخته



... از دست شما کاری ساخته نیست. ... آقای وزیر در راپور خویش از وضع  اید... شما اعتماد خود را نزد ملت باخته

توانستند از وضع مساعد سیاسی افغانستان مخصوصا کند، ما برعکس معتقدیم که وزرا نسیاسی افغانستان شکایت می

ناالیق بوده ... شما وزرای این ملت  . نمایندگان شما در خارج اشخاص نااهل و.]جهانی[ دوم استفاده نموده. در جنگ

های داخل و خارج مملکت و چه مقدار اراضی و چه مقدار اسهام در بانک فقیر ... بفرمائید دارای چند قصر و باغ

اید .... غله های مورثی را بکدام لیاقت گرفتهباشید؟ اینهمه ثروت و جاه و جالل را بکدام استحقاق و این چوکیمی

که طرف اعتماد ما و ملت نیستند حرف ی توانیم با وزراقانون اساسی است ... نمی ۲٦اساسا خالف ماده  شدهخریداری

نمائیم که عرایض ما را به ت بوده ... از رئیس شورا درخواست میو دوس ارا چون به شاه عزیر خود ... وفادبزنیم، ام

ل و طرف اعتماد وکال به ومسو یند یک کابینهییند، تا اعلیحضرت همایونی امر فرماهانه تقدیم فرماحضور شا

  70"...کار آید روی

میلیونی است و یا  ۱۲پارلمان جا مجلس یسا گفت: " ... ما نفهمیدیم اینپغالم حضرت وکیل کا ،با ختم بیانیه محمودی

کنند از روی اغراض شخصی است ... از که در پارلمان می ها غرض دارند و تبلیغاتياین..جای لکچر معلم است.

 71...".گیردمنابع خارجی ریشه می

نظام ی پارلمانی و محمودی جانبدار مبارزهعبدالرحمن شود که های پارلمانی به روشنی دیده میاز البالی گزارش

اما  ،ندارد ایپیشنه چندانی هفتم شورا در کشور ما پیش از دوره پارلمانتریزمرغم اینکه به شاهی مشروطه است.

فرکسیون  .آگاه اندسیاسی  ییكی از اشكال مبارزه به عنوانپارلمانی  یمبارزهش به خوبی از اهمیت محمودی و یاران

و  این شعارها گرد پیشبرد برنامه و شعارهای حزب خلق و بسیج مردم بهتربیون پارلمان برای  پارلمانی ندای خلق از

دن قانون انتخابات در برای شامل شفرکسیون پارلمانی ندای خلق  د.کردناستفاده پیاده کردن نطام شاهی مشروطه 

 ست.زیرا که مبارزه در راه انتخابات آزاد، مبارزه در راه دموکراسی ا 72هد.دفوریت میشورا  دستور کار

ل و طرف اعتماد وکال به وتا اعلیحضرت همایونی امر فرمایند یک کابینه مسواما این سخن دوکتور محمودی "... 

ما باید حوصله داشته باشیم تا قوانین عمومیت پیدا کند و همه کس با آن آشنا ... "  داوییا سخن  "....روی کار آید 

های درون شورا، فرصت و زمان را هدر داد و کراتیک، کشمکشیا اینکه در نبود فرهنگ و نهادهای دمو شود..."

 بنذ" را برچید، قابل تامل، دقت و بحث جداگانه است.تر بُرد و گلیم "ازادی نیمی محمد داود سود بیشدسته

زنی را در برابر محمودی و ندای خلق اما عمال حکومت در درون شورا و بیرون شورا سیاست تهدید، ارعاب، اتهام

 " استفاده کردند. گیردمنابع خارجی ریشه می ی اتهام "اغراض شخصی"، "ازی کهنهیش گرفتند، .... از همان حربهپ

کردند که چند فرد را برای خبرچینی در درون ندای خلق محمود را متهم میبرخی از فعاالن ندای خلق حکومت شاه

کردند. در هر صورت از طرف حکومت شاه محمود متهم مینفوذ دادند و از جمله عبدالحمید مبارز را به خبرچینی 

 های ندای خلق زیر نظر دولت بود.فعالیت

ها نظمی در کار شورا برجسته بود. بسیاری سخنرانیگی و بیتجربهشود، که کمهای شورا اشکار میاز البالی گزارش

ها عارگونه و غیرعملی بود. برخی سخنرانیها با زبان تند، هیجانی، شارتباط بود. بخش سخنرانیپراگنده و بی

تر به سخنرانی تحلیلی و ارایه پیشنهادهای سازنده ی سلطنت خارج بود. من کمامیز بود، که تحمل آن از حوصلهتحریک

های پارلمانی را در پی داشته باشد، گیری فرکسیونی احزاب سیاسی که شکلی برنامهشورا، بر پایه و بدیل برخوردم.

های های عمومی خود نشد. کشمکشهای اجندای جلسهود نیامده بود. شورا در طی یک ماه موفق به ترتیب مادهبوج

 غیرضروری وکال زمان را هدر داد و در بعضی موارد کارها را فلج کرد. 

 



 سخن فرجامين 

و  ای، خط اندیشهمن به باور

ندای خلق، بیشتر  ایبرنامه

 ئله یمس .طـلبانه بوداصالح

ی سیاسی آن، محوری اندیشه

تحول در نظام سیاسی، 

برپایی حکومت دموکراسی، 

برگزاری انتخابات آزاد در 

راستای تآسیس یک پارلمان 

گو و آزادی بیان بود. پاسخ

انتخابات، پارلمان و روزنامه 

عنوان ابزار مناسب و موثر های هستند که از آشنایی با غرب آمده است. ندای خلق، این پدیدها را بهدر نفس خود پدیده

کار بُرده است. اگر در دوران سازی بههای نوگرایانه و پیاده کردن روند عصریبرای آگاهی بخشیدن مردم از اندیشه

شد، اما در این برهه ساالر از باال پیش کشیده سازی بیشتر توسط نخبگان دیوانی نوگرایی و عصریهللا اندیشهامیرامان

 گرایی نیروهایهای ولو اندک در جهت همها توسط نخبگان جامعه از پایین مطرح شد. کوششیشهبیشتر این اند

ی آن قانون تحول طلب صورت گرفت. در این میان ندای خلق در رویارویی حاکمیت خودسر که هر مهره تجددخواه و

 .ح کردرا برای همه مطر مداریتایبد، قانونبود و تابعیت از قانون مملکت را بر نمی

های ندای خلق مطرح شده، با اتکا به روشی علمی ی سیاسی که در البالی صفحهبازبینی و بررسی انتقادی اندیشه

ی سیاسی مطرح، روشن هادهد که رویکرد جامعه در آن برهه با اندیشهکاریست با ارزش و ضرور. این امر امکان می

ن ما دامن آن بند"،... در میههای نیمیک دوره کوتاه و نسبی "آزادیشود و در یافتن پاسخ به این پرسش که چرا پس از 

شود...، هم تاریخ )چه تراژدی و چه کمیدی( تکرار میزشود؛ باهای کوچک روشنی بسته مینهشود، روزپرچیده می

  شود که زبان گفتگو را همه پذیرا شوند.کمک رساند. این امر زمانی ممکن می

 ، استبدادزده وی بستهکه بافت جامعه توان گرفت اینستمیندای خلق ی که از کارنامهی یهارسبه باور من، یکی از د

را  شماری از روشنفکران آن برهه هایبود )امروز نیز چنین است(، کوششجان ستان، بسیار سختنتک صدای افغا

در تحول  با باالترین آهنگ ممکن عنصر تدریج راو ناچار، بنا به اجبار برنتافت بنیادی هایدگرگونیدر آوردن 

 پذیرفت. بایستی  فکری، اجتماعی و فرهنگی جامعه

قلم زدند، از جمله: میرغالم  بدستانقلمهای ندای خلق، عالوه بر دوکتورعبدالرحمن محمودی، شماری از در صفحه

محمد  ،معمارزاده ،احمد عطاییلیو ،پاچا الفتگل ،محمد ابراهیم خلیل ،محمد نعیم شایان ،سید محمد دهقان ،محمد غبار

غالم حسن  ،ع. نیسان ،رحیم غفوری ،سید احمدشاه هاشمی ،حیدرعلی پیکار ،غالم حضرت کوشان ،حیدر ژوبل

میراسمعیل  ،علی پنجشیری غالم ،عبدالحمید یوسفزی ،محمد ابراهیم عباسی ،کبیرعرفان ،سعدالدین بهاء ،صافی

 ،لعل محمد احمدزی ،عبدالشکور الم ،ربی مولینا فضل ،لکریم سرکاتبعبدا ،انگارفیض محمد  ،مسرور نجیمی

سیداحمد فراق و دیگران. شماری هم  ،محمد یوسف آیینه ،محمد آصف محسنی ،عبدالرب حایل ،خانم قمر ،نظرمحمد نوا

سیاسی  هایجاریناهننامه. محمد نبی حریف نجیمی یا  شماری شعر فرستادند و و های مخفف و یا مستعار نوشتندبه نام



ی تالش جمعی همه ی ندای حلق ثمرهرو کارنامهو اجتماعی را در ترسیم کاریکاتورها بازتاب داده است. از این

 نشریه بود. و همکاران اندرکاراندست

اشنا شدن مردم با  اری ندای خلق را بـه حال خود، مضر تلقی کرد و اززو تأثیرگ دولت افغانستان، فزونی نقش

ویژه تحوالت ایران که محدود ها از وضع کشور و تحوالت کشورهای همسایه، بههای نوگرایی و آگاه شـدن آناندیشه

انتشار ندای خلق را همراه با  ران شد، بنابراین، تصمیم گرفت کـهگرا در پی داشت، نایران های شاه شدن صالحیت

شاه  و که به قدرت بیشتر دست یافته بود محمد داود راسایر جراید غیرحکومتی برای همیشه ببندد. در این میان نقش 

  یاد داشته باشیم.محمود را وادار کرد که از ادعای دموکراسی دست بکشد، به

و میرغالم محد  عبدالرحمن محمودی خ شهریان کابل، دوکتور۱۳۳۱حمل  ۳۱پیمایی دولت، چندی بعد با سرکوب راه

علی تاج، محمد نعیم شایان، عبدالحی کراسی از جمله سرور جویا، براتغبار را با جمعی از پیشگامان جنبش دمو
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دی، دوکتور نصرهللا یوسفی، دوکتور عبدالرحیم محمودی، علی محمد خروش، عبدالحلیم عاطفی، محمد امان محمو

احمد نعیمی، محمد انور خان، محمد انگار، محمد رسول پشتون، علیسلطان احمد لویناب، محمد عظیم محمودی، فیض

دوست خان را به زندان انداخت. قاضی بهرام خان، عیدالصمد خان، غالم جیالنی خان، عبدلهادی خان، حاجی خدای

 د ادامه داد.ی پیشین استبداچنین به چرخیدن روی همان پاشنهدرب هم

روند چه به اما آن. ی ندای خلق، منبع مهمی است برای کارهای پژوهشی و دانشگاهیشمـاره ۲۹به باور من، همین  

 ی ناتمام پا برجاست....اردد، کماکان به عنوان پروژهگافغانستان برمی)مدرنیزسیون( سازی و عصری )مدرنیته( تجدد
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 يادداشت:

اصل آن توسط دوکتور عبدالرحمن محمودی در زندان نوشته شده باشد. این  گمانبه اغلب ی را به دست آوردم که نوشتهدست ، منها پیشسال: الف
این مناظره که میان نویسنده )محمودی( و فرد  .خورشیدی در زندان در چهارچوپ مناظره میان دو فرد نوشته شده ۱۳۳۳نوشته در ماه دلو دست

با آن به درک  یرا در بر گرفته که آشنایو تاریخی علمی  ،سیاسی، فلسفی اجتماعی، است، بسیار طوالنی بوده و مطالب زیاد ناشناس روی داده
.  دارد. تی سی خورشیدی مطابقبیان مطالب در این جزوه به دهه یزبان و شیوه محتوی، رساند. به گمان من،های عبدالرحمن محمودی مدد میاندیشه

 ی بیستم کاربُرد زیادی داشت.ویژه در سدههای اجتماعی بههداف و برنامهار برای پیشبرد ازهای تاثیرگعنوان یکی از شیوهبهمناظره، 
 : در لوحه نشریه ندای خلق دوکتور عبدالرحمن ...  نوشته شده، این امر در تمام متن رعایت شده است. ب
 


