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 ۱۸/۰۳/۲۰۱۸          احسان لمر

 دکتور عبدالرحمن محمودی

 (1ابر مردی در ردیف کاوه آهنگر )

 غالم عمردکتور حسین بهروز ــ دکتور اکرم عثمان ــ نسیم اسیرــ  اناز روشنگری و نوشته های جنابقبل از آغاز کالم 

و دیگران ممنون باشم هرین جناب نصیر م ی(، استاد پوهاند کاظم آهنگ،محمودبا  زنداندر مخلص  ارانیاز )شاکر، 

 من هم از آنها استفاده نمودم. واره های را در باره شادروان دکتور محمودی روی کاغذ آوردند وکه یاد

در مورد شادروان  ضمناً افتخار دارم که در طول زندگی از بزرگان فامیلم 

مطالبی نهایت جالب شنیده و تا اندازۀ بیاد و دوستی شان با وی محمودی 

 آن را به شما دوستداران تاریخ کشور پیشکش می نمایم.دارم  و 

از خانوادۀ بزرگ و شریف دکتور محمودی فقید تمنا دارم که اگر کمبود 

 و کاستی در این سطور مالحظه می نمایند برایم بنویسند تا اصالح گردد. 

 تضمناً آغاز سال نو و بهار نو را به تمامی هموطنان عزیز، تمامی هیئ

تحریر و گردانندگان و نویسندگان سایت وزین افغان جرمن و خوانندگان 

   عزیز که یک میلون بار به سایت ما نگاه نمودند مبارک باد می گویم 

 من است نییو جان  باختن آ   من  فداکارم

  من است نیو توان د تابیب یده اتو خدمت 

 «دکتور محمودی»

ستاره های درخشان رهاهی بر دکتور عبدالرحمن محمودی از ردیف ا

خود جلب   یبسو از دل و جانمرا  ی، وطن و مردم دوستی و فداکاری و از خود گذری است کهخواه یآزادبخش و 

، مهرش چنان در دل من رفته که جان در که  . به این اصل می پردازم به یاد کرد از این بحر بیکرا ن خوبی هانموده

 بدنی.

. در سال شتدر کابل شهرت دا یاز اوالده مال محمود معروف است که مسجد گذر و یدوکتورعبد الرحمن محمود

دكان  کالنش و پدر هند پایین رتبه دولت بودشهر كابل زاده شد. پدرش کارم یدر كوچه تنورسازم(  1909)ش  ۱۲۸۸

 ،ی، در جواندیرسان انیگرفتار بود موفقانه به پا ادیز یرا با انکه با مشکالت اقتصاد میدوران تعل داشت. یكتاب فروش

رساند. در این ایام مادرش درگذشت و به گفتهٔ پوهاند محمدکاظم  ییار یتا پدر فقیر را در مخارج زندگ کردیتالش م

بدست آورد و به  یتا حبه و دینار زدیو به هركار مجاز دیگر دست م فروختیزغال م كرد،یم ی"چوب فروش :آهنگ

اش را با تکهٔ نان خشك زنده نگهدارد. تمام لوازم و وسایل قابل از مادر مرحومه دهوسیله آن کودکان خردسال بازمان
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گرسنه خانواده خود را در حد بخور نمیر سیر  یهاشكم یمدت یفروش خانهٔ پدر را بفروخت تا از پول آن بتواند، برا

  1« نماید.

دانشگاه بود كه تخلص پوهنتون ـ در سال دوم او طب كابل شد.  فاکولته وارد  ،یشکالت، فقر و تنگدستاین مهمۀ با وجود 

ند، اما در تمامی دورۀ خانوادۀ نادر خود برگزید كه بعدها، خانوادهٔ او با همین شهرت، بلندآوازه شد یرا برا یمحمود

سرکوب بودند، بیشتر در زندانها و پست های پائین رتبه  خان، با داشتن بهترین و عالی ترین استعداد ها محکوم و 

که دولت در دوران مریضی به وی هرگز  شادروان محمد رحیم محمودی)ساربان( یکی از آنها است .نگهداشته می شدند

 .کمکی نکرد

اول فاکولته  یدوره ها النیاز فارغ التحص یکیفراگرفت و  یرا طور معمول در مدارس محل یعلوم عرب» محمودی

خود را از دست داد. در  هیکل کی یسفر داشت در اثر جراح هیبه ترک یتداو یبنابر ماللت برا کهیهنگام . باشدیطب م

 تیها به عضو یکیافغانستان و عدم مراعات حقوق بشردرافغانستان که در همان نزد یاسیآن وقت از اوضاع ناگوار س

از  یزمان ملل ارسال کرد. پس از مراجعت به وطن به امور طبابت پرداخت.  وشده بود رساله نوشته به سا رفتهیآن پذ

 اکیتر نیمصاب یاندراب و دور ونواح آن پرداخت و درآنجا با بدبخت یمبارزه با اوبا یبود که داوطلبانه برا یدوکتوران

را به هرات  یبه کابل و تمشغول شد. پس از مراجع نیمصاب یو روح یکیبه معالجه فز یطوالن یبرخورد و مدت ها

مربوط نسبت به عدم مراعات  نیو زد و کند ها با مامور یطب ادیز یها تیفرستاندند و درآن شهر پس از پس از فعال

آنجا به مناطق دور دست هرات فرستاده شدو در در آن مناطق به  بیو سوء استفاده ها از طرف سرطب یفویامور وظ

 یها را به چشم سر مشاهده کرده کتاب تیمردم و محروم یو مشکالت زندگ یطب یاه یغورات هم سفر ها کرده بدبخت

حفظ الصحه  سیرئ ثی. پس از مراجعت از هرات به کابل بحشودینوشت که در بحث آثارش از آن صحبت م نهیدر زم

 هیصیآنها تخص یوبرا دیگردینم یماند و عمل یکاغذ م یبرو یو یاصالح یها و راه ها شنهادیچون پ یول دیمقرر گرد

 یپرداخت وپس از آن در امور رسم یو خصوص یصرف نظر کرده به طبابت شخص یاز کار رسم شدیو بودجه داده نم

خاص  تیو به موفق بردیبکار م یو عصب یخاص خودش را داشت که در ساحه عقل ستمیهم س یکارنکرد. در امور طب

آنها را  گذردیتوانست آنچه در مملکت م یداشت نم هنیمردم و م هکه نسبت ب یآمده بود. با احساس پاک لیرشته نا نیدر

گشت مضمون  یم نیجمع و تدو انیزلم شیکه کتاب و یقدم گذاشت، موقع استی. بناء در صحنه سانگاردیب دهیناد

 ر) بار اول د دیبار دوم به وزارت معارف رس ایمحمد خان ذکر ضیدرآن زمان که ف د،یدر آن کتاب بطبع رس یمبسوط

کنفرانس  دنیشن یکابل برا ینمایدعوت کرد تا در س نهیکاب یمعرف شد ( از صدراعظم و اعضا ریزمان امان هللا خان وز

محمد خان،  ضی. هنگام کنفرانس فندیتماشا فرما بود دهیرا که نو به کابل رس یفلم جالب کیو هم  اورندیب فیتشر یو

کرد که مجلس برهم خورد و فلم تماشا نشد و داکتر  رادیا یستم اداریدر انتقاد از دولت و س یخطابه ا یداکتر محمود

مذاکراه با روشنفکران  یبرا«. خواند یدر قصر صدارت م یمهمان» را  آن یکه و دیگرد یدو هفته زندان یبرا یمحمود

تبادل  و  اکرهذخواهان و روشنفکران م یمسافرت کرده با همه آزاد تیبه آن دو وال یخواهان قندهار و مشرق یو آزاد

در  یخصوص یبرعالوه صحبت ها دیافت یمل یشدن به شورا دینظر داشت. پس از مراجعت به کابل در فکر کاند

 یو هیو عالقه مردم را نسبت  تیمحاضر عام روشن نگره ها و جوانان و مساجد خطابه ها داد که روز تا روز محبوب

    2«.نمودیم شتریو ب شتریرا ب

هر سه زبان بدون اشکال  اتیداشت و از ادب یکاف یمهارت و دسترس یسیو انگل ی، ترک یعرب یبه زبانها یمحمود

همین باعث شد که با آثار آزادیخواهان برون مرزی هم تا جائی که در دسترس قرار می گرفت  و کردیاستفاده و افاده م

 .استفاده نماید

( 1936شمسی) 1315در سال .شورا ادامه داشت نبیوان و ترستیژ و خیابسنگر مبارزۀ محمودی از منبر و قلم شروع  تا 

خواهان  یبا روشنفکران و آزاد مذاکرات یبرا  یرا با غالم حسن خان صاف ییمحمدرسول خان پشتون گفتگوهاکه 
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مذاکره  آن جا هم خواهان و روشنفکران  یمسافرت کرده با آزاد تیبه آن دو والمحمودی آغاز نمودند،  یقندهار و مشرق

 یخصوص یعالوه صحبت ها بر افتاد یمل یشدن به شورا دیتبادل نظر داشت. پس از مراجعت به کابل در فکر کاند و

و عالقه  تیخطابه ها داد که روز تا روز محبوبو خیابانها و پارک ها مساجد   نمود و در اگری هعام روشن  محضردر 

و  یواقع فیبار تعر نیاول یمنبر رفت و برا یخانه عموم هیدر تک یبار». دش یم شتریو ب شتریب یو سبت بهنمردم 

و  نهمید لیمسا یسوق الخلق عل استیکه گفت : الس دمیدر آنجا شن یرا از زبان داکتر محمود«  استیس»  کیکالس

 بیفر یمعنه ب استیشان، و س ییایو دن ینید ییو سوق کردن مردم است به کار ها راهنمایی استیس یعنی«. نهم  ایدن

  3« کرد حیدادن را تقب یو باز رنگیو ن

خانه  معاینه" :کند یم بیانچنین  یخود را با دکتر محمود یبعد یو همکار یآشنای نخستینمبارز، خاطرات  عبدالحمید

از لحاظ طبابت  یكابل بود، پدرم مریض احوال بود و چون در آن زمان داكتر عبدالرحمن محمود یایشان در اندراب

شان تمام شد همراه  كه كار بعد از آن یفرستاد. داكتر محمود یبسیار شهرت یافته بود، پدرم مرا به دنبال داكتر محمود

هللا  سپس با هم صحبت كردند پدرم چون طرفدار سرسخت اعلیحضرت امان د،كر آغاز  من به منزل آمده و به معاینه

 تبدیل شد. یآنها به دوست یو ... هم عالقه داشت؛ آشنایبود و به شعر  یخان و محمود طرز

خلق را  یكه ایشان مسئولیت اخبار ندا یو زمان رسید  فامیلیبه یك رابطه  یما با داكتر محمود یاز آن بود كه آشنای بعد

  4باهم نزدیك شدیم كه تخلص مرا هم او انتخاب كرد." ی. ما به حدكردم یم یبه عهده گرفت من به حیث خبرنگار همكار

 یانتخابات یها هیانیب رادیا با گو و تندروک رو  خواه یآزادمبارز  یمحمودعبدالرحمن در بحبوحه انتخابات دکتر 

از انتخابات  شیمناسبت محاکمه و محکوم به زندان شد اما پ نیبا ا یحکومت را گرفتار خوف و هراس ساخت هرچند و

  .افتی رهائی شورای ملی دورهٔ هفتم

صدراعظم هاشم خان که در زمان شاه محمود  و خان نادر یکی از همدستان رژیمانتخابات محمد گل خان مومند همین در 

 یافتاده بود م نیپائ انیاعمجلس  استیر و تیو عضو هیمیتنظ استیبزرگ مانند وزارت داخله ، ر یها یخان از کرس

صورت گرفت  نهیدر زم یداکتر محمود یو نی. در مذاکره که بدینما دیخود را از کابل کاند یمل یشورا یاخواست بر

 :که  کرد یحاک یبه صراحت به و دیداکتر فق

 شیعظمت طلبانه خو تیکه با ذهن یو بوده اند و یو یضیو تبع یقوم یکه شاهد برخورد ها یهنوز زنده اند مردم» 

نه  یگریمردم شمال کار د حدیو جز کشتار ب اوردهیبه ارمغان ن یگرید زیجامعه چ ختلفاقشار م یبرا یجز از بدبخت

 اورد،یبه حساب ب یخود را کابل تواندیو به کدام حق و حقوق م دینما دیخود را از کابل کاند کندینموده چطور جرئت م

 کهیموضوع را در صورت نیا دیاوکالت هم نصب نم یکه به زور دولت خود را مانند گذشته به کرس دوارستیاگر ام

  5 «.کند نه از کابل یتواند از مهمند عمل یم ندیقوم مهمند قبول فرما

مرکب از اشخاص « جبهه متحد ملی»وکیل به  50برای دور هفتم شورای ملی، حدود در انتخابات کابل  تیپس از موفق

 شد چون. عبدالرحمن محمودی ــ خال محمد خسته ــ نور علم مظلوممستقل و آزاد و یک دسته نمایندگان احزاب تشکیل 

یار از)حزب خلق( ــ میر غالم محمد غبار ــ سید محمد دهقان ــ سخی امین خان دوشی ــ محمد طاهر خان غزنوی 

مبارزه که  ــ عبدالحی حبیبی ــ محمد کریم نزیهی و ...  (لمیانځ ښ)حزب وطن( گل پاچا الفت ــ نور محمد پنجوائی)وی

واقعاً راه تغیرات عمده ئی را در زندگی داخلی و سیاسی افغانستان »مودند و بر ضد بی عدالتی آغاز نرا  یمل یدر شورا

  6«گشودند

 یمردم شهر به نرخ کاه ماش و فروش آن بر ییو روستا شهیغله از طبقه زراعت پ یداریخر هیدر آن دوره مبارزه عل

قلم، زبان ، اعتقادات ، قانون مطبوعات ، قانون انتخابات، قانون احزاب و شمول  یآزاد گار،یب هیبار گرانتر، عل چند
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و باالخره  رمندیه یمصارف واد شیبودجه دولت مخصوصا وزارت دربار، تفت یآن در حکومت ، بازرس یاعضا یرسم

 تو یا از طرف هیئ شدیرد م یریگ یدر را نیمخالف طرفاز  ایگرفت که اکثر آنها  یصورت م یقانون اساس ضیتعو

چند بار آنها را مورد حمله قرار داده و با هم عّمال دولت  رئیسه عمداً شامل اجندا و بحث در ولسی جرگه نه می گردید.

 آمدند. دانیها به م یچاقو کش

 نیشهرت و آوازه ا  د،یرا به چاپ رسان« خلق یندا»  هینشری به مسیر دیگر روشنگری هم روی آورد، او محمود

 شدیافزوده م وستهیآن پ یبا آنکه به تعداد نسخه ها رسدیآن به فروش م یفرصت شماره ها یبود که به کم یبه حد هینشر

 یگران به فروش م متیو چون ورق زر به ق دندی نموم ریکرده تکث سیرا دست نو آن ینسخه ها اتیوال باز هم در

 این خود نمایانگر این است که محمودی و مبارزین دیگر تا چه پیمانه در قلوب مردم جا داشتند.  .رساندند

 : در مضامین و مقاالت دکتور محمودی می خوانیم که

 یمکراسساله، اداره خود را د نیتجارب تلخ چند و یاسیس یها تیو مجبور یتیگ حوادث ریاکنون که دولت در اثر س»

 ... دیه نمارزمبا شیآزاد خو یحکومت توسط  رأ لیتشک یهم حق دارد برا خلق خواند،یم

 با ناموس و واالی ،یما به اساس حزب اگر

 نیخود را انتخاب و به ا یقیحق ندهینما

را بدست  نهیکاب و  یمل یصورت شورا

مسئول  و حیحکومت صح کی خود گرفته و

پس همه  میینما لیدر مقابل خلق تشک

نجات  یقیما عالج شده و راه حق یدردها

  نمود..." میخواه دایخود را پ

، طرز  میچند بار متذکر شده ا کهی" طور

ممکن  یحکومت خلق به صورت لیتشک

 کیما بدور  تیاکثر ای است که ما همه و

پروگرام را  کیجمع شده ،  هینظر فکر و

بدست  )نموده( و یرویرا پ ینژاد و ی، قوم یلویما افکار قب دیحزب نبا لیتشک . اما در میینما لیرا تشک یحزب قبول و

 7 ."میزن شهیخود ت یتهس ادیبن خود بر

با  یو محمود دندیمرامنامه آنرا دزد یدولت یها یو نفوذ سیرسماً اعالن نشده بود که جواس« حزب خلق» تیهنوز علن 

 یمحمود «خلق یندا» که  دانمیقابل تذکار م .تا مردم از آن آگاه شوند دیبه نشر رسان« خلق یندا» دهیرا در جر عجله آن

آنها ندارد  تره کی خان صاحب امتیازی نور محمد  به لقخ موکراتیکد ریانج« خلق» دهیبه جر یو ربط وندیپ چیه

  استفاده نمودند. دهیجرحزب و انتها آن  یب تیصرف از محبوب

سپتمبر   08ــ  ش1330سرطان  16خلق )سال اول شماره بیست و نهم ، دو شنبه  یجریده ندا یاز روکه مرامنامه هم این 

  بود یاحمد عطائ یآن انجنیر ول لمسؤور یو مد یعبدالرحمن محمود آن شاد روان دکتور امتیاز( که صاحب م 1951

 که چنین می باشد:

 چیست؟چاره درد خلق 
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و  ییک مملکت فقط و فقط جمع شدن مردم بدور یک مفکوره سیاس چاره درد خلق مخصوصا" در زمان بحران در

 یاحزاب قانون تشکیلبه  یسیاس یبحرانها موجودیتبا  یاگر حکومت -باشد و بس مي یسنجیدن راه عالج آالم اجتماع

امروز ما درد ها و آالم  -رسما جواز میدهد اشها و اغتش یداره ماره گویا ب -ه میدهد اجازه ن یدیموکراس قوانینمطابق 

 یو علت یخلق را به طبقه ا یو بد بخت یروز سیاههر کس عوامل  -دارند یهر دسته مردم شکایات -داریم یزیاد اجتماع

احتیاجات  -نرخها بلند رفته -و طمانیت وجود نداشته ضمیرآرامش  -برهم خورده ینظم و نسق زندگ -میکندمنسوب 

ضعف انحطاط  ،یدر اخالق و رسوم و آداب اجتماع -میرودباال رفته و  عایداتتناسب  یجهت و ب بي ردمم یزندگ

ما در هر رشته به تزلزل دچار شده، اشخاص استفاده جو و منفعت  یمعدوم و خالصه اساسات زندگ یزندگ ۀموجود

سر تا سر مملکت را  یبزرگ اجتماعگویا یک بحران  -پردازند شمرده و به تاخت و تاز ها مي غنیمتپرست موقع را 

را  یاین مرحله زندگ یهمه ملل گیت -نیست ۀاین امر داستان تاز -بکار دارد یو جذر یو آن یاستیال نموده و چاره جد

اما یگانه چاره درد خلق  -گذرانیم نموده و حتما این بحران را مي یط بایداین مرحله را  ینخواه ی. ما هم خواه پیموده

و یا  جمعیتکه زمانی بوده و البته  یاساس سنجیده یجمع شدن مردم بدور یک مفکوره و خط مشه نجات مملکت ب اهو ر

 تدوین یدرست قوانینو  تشکیلاساس مرامنامه خویش ه ب یحکومت معقول -در انتخابات قانوناً  -حزب مذکور قوت گرفت

 حیاتیو  یادار یهاناکامی تذبذب و  -یگردانفرقه سرت یافته و ب یخویش درمان یهاسرگردانی ها و بدبختی  یو برا

همین  یبر رو اینک -سازند و دست منفعت جویان و آشوب طلبان را از دامان پاک جامعه کوتاه مي بخشیدهخود خاتمه 

نجات و  یبرا یتوانا تا قدم یخدا ی)حزب خلق( و مردم را دعوت عام داده و بیار مرامنامهاساس ما مرامنامه ذیل را 

 پردازیم: یعدیده خود م یها درد چاره

 بسم هللا رحمن الرحیم

 حزب خلق ءمرام نامه

 بنا یافته است. یاست که بر اساسات معلومه دیموکراس یحزب خلق یک حزب مل -اول

 .میداندخود  پیشرفتو  کامیابیاساس اسالم یگانه عامل ه خلق و اصالح اعمال را به دین مبین اسالم را ب تبلیغو  تفهیم -۲

حکومت خلق توسط  ییعن یدیموکراس یغایه حقیق تامین یذا براهااست فل یحقیق یچون حزب یک حزب دیموکراس -۳

 کند. خلق مبارزه مي یخلق و برا

و آزاد و محترم و انتخابات  یاساس یمستند بر یک شورا یبر اصوالت دیموکراس یحزب خلق اساس حکومت را متک -۴

 کند. مي عیس مقدس و مشروع  ینیل باین آرزو یثالثه دانست و برا یدر بین قوا ین تعادل اساستامی -آزاد

نشر  -و مصون مأمون یاجتماع حیاتتامین یک  -رفع مظالم از خلق -در حقوق و محاکم یتامین عدالت اجتماع -۵

از  یدر کار و ارتقأ و حقوق سیاس یتولید عدالت و اجتماع -بیان و نشرات -فکر یتامین اساسات آزاد -یمعارف عموم

 و اولیه حزب است. یوظائف اساس

از  یو ناش یدیموکراس یاساس قوانینخویش را که در ماده پنج متذکر است با نشر  یحزب خلق تمام وظائف اجتماع -۶

و  یاوات قانونو مس یو اصالح قوانین و تامین عدالت اجتماع تعدیل -ایزاد -خلق تامین کرده و لذا نشر یافکار عموم

 -شمارد یخود م ۀمهم فوظائرا توسط قانون از و  یسیاس

که این هدف مقدس  یحزب خلق بوده و با تمام عوامل ۀفرض اولی در راه حفظ تمامیت خاک و ناموس وطن یفداکار ۷

 شمارد. یرا فرض خود م یکند مبارزه و جان نثار تهدیدرا 
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 زیستافغانستان  یرا که در حدود سیاس یخود قرار داده و لذا تمام افراد فرائضرا اساس  یزب خلق وحدت ملح – ۸

 یحقوق مساو یزبان و رنگ و پوست همه را یک وجود واحد شناخته و در مقابل قانون دارا -بال تفریق نژاد نمایند مي

 میداند. یو اساسات دیموکراس یعدالت اجتماع یرا مناف یو تفوق جوئ یدانسته و هر گونه امتیاز خواه

کار در سر  یها هدستگاتولید  یرا ننگ و عار شمرده و لذا برا یزب خلق کار را یگانه عامل سعادت دانسته بیکارح ۹

 -تامین حقوق کارگر -در کار یتامین عدالت اجتماع -یو تربیه عصر تعلیمخلق بکار توسط  راهنمائی -تا سر مملکت

در کار توسط  یاجتماع تضمیناتو  یدر زمان کار و بیکار رتامین حقوق کارگ -کار ساحۀ رفع اسارت و استثمار در 

ندانسته و بلکه  قومیتو  شخصیتیچ نوع امتیاز ه در کار و اخذ مقام را مربوط به پیشرفتقانون فرض خود دانسته و 

 کند. صب قبول ميو احراز مقامات و منا پیشرفتو استمداد در کار را اساس  یفقط مهارت و فداکار فقط و

 یرا که بنام دفاع از حقوق و آزاد یکسان ینبوده ول یفرد یدفاع فرد و آزاد یحزب خلق بر خالف تامین منافع فرد ۱۰

اساس ه منفعت جو شناخته و ب نمایند مي تهدیدرا  جمعیتنموده و سعادت فرد و  فعالیتصورت غیر مشروع ه ب یفرد

 نماید. بآنها مبارزه و معامله مي یقوانین دیموکراس

تحکم بر خلق سازد و عمدا بر خالف  وسیلهعمال و رفتار نا مشروع کسب جاه و مال کرده و آن را ا که با کساني – ۱۱

حزب خلق فرض  -ین مواردا و استرداد حق را در یشناخته و تامین عدالت اجتماع یخائن مل -کار کند یمصالح عموم

 د.شناس یخود م یاساس

خود دانسته و لذا تامین  فرائضاز  یو مشروطیت اسالم یخویش را باساسات دیموکراس یدار حزب خلق وفا - ۱۲

وظائف دولت و ملت را  تشریحرا در اجتماع و  یروشن ساختن حدود حقوق -ثالثه با تقنین یرا در بین قوا یتعادل حقیق

 شمارد. وجیبه خود مي

 یها فعالیتو محصوالت و  مالیاتدر اخذ هر گونه  یتامین عدالت اجتماع -یامور اجتماع تعدیلاصالح و  – ۱۳

عامه  تکالیفو  مالیات -یدر امور اجتماع امتیازاتگونه  یچه عدم قائل شدن به -قوانین تطبیقتامین عدالت در  -یاجتماع

 است. زبنفع خلق از وجایب اولیه حه امور ب جریاناصالح  ،یاجتماع

و اتخاذ  صنایعدر تجارت و کسب  یاساس و فرض اولیه حزب بوده و لذا آزاد یاجتماع یها فعالیتدر  یآزاد – ۱۴

که منافع خلق  یو فرد یقبول نموده و مبارزه با هر گونه انحصارات شخص یاساس دیموکراس -مسلک را در هر رشته

 کند فرض اولیه حزب است. مي تهدیدرا 

نباشد( اطاعت به قوانین عامه  یو ناموس مل یکه مخالف حقوق و آزاد جائیا ) ت همسایگانحفظ روابط حسنه با  – ۱۵

در  یکه با قوانین دین مبین اسالم مخالف نباشد( و همکار جائیتامین و اطاعت اساسات اولیه حقوق بشر )تا  -یبین الملل

ین راه دریغ نخواهد ا در یخود شمرده و از هر گونه همکار هاولی فرائضرا حزب خلق از  یراه صلح و سلم عموم

 نمود. 

 یفکر و بیان و نشرات و آزاد یآزاد -مراودات -مسکن - حیات مصونیت یبشر یعن یو حقوق طبیع یتامین آزاد – ۱۶

 -.. بشر یحساب نموده و لذا هر گونه تجاوز را باین حقوق فطر یو فطر یرا اصل حقیق یاجتماع یها فعالیتدر 

 کند. حساب مي یاولیه و اساس فعالیت حزب ضو عمل را فر یبارزه با هر گونه رااستبداد و تجاوز شمرده و م

 -دولت یتشکیالت اساس یاصالح و تعدیل قانون اساس -نشر -یو والیات یو ظائف شعبات مرکز –تشکیالت حزب  – ۱۷

در هر  یساختن آنها و تامین عدالت اجتماع یقانون کار و کارگر و عمل -قانون تفریق وظائف مامورین -قانون انتخابات

 تامین میشود. یجریانات معلومه دیموکراس اساسه حزب خلق بوده و ب یساحه توسط قانون از وظائف اساس
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در راه تامین وظیفه، رشادت، ثبات  یفداکار ییعن یخالق حزباه ب یبندس پااساه اراکین حزب ب ۀدخول در زمر – ۱۸

نوع امتیاز  دیگرو تامین حقوق عامه حاصل شده و  یو دیموکراس یو حزب یاساسات اسالم متفهیدر راه نشر و  یاخالق

 کند. حساب مي یرا حزب مخالف عدالت اجتماع یو ترق

اراکین  تعین -اخراج از حزب یو حت تهدیداخطار و  -قبول در اراکین حزب شرایط -حزب یقانون وظائف داخل – ۱۹

 عمل آمده و اطاعت اساسات آن وظیفه هر فرد است.ه حزب ب یره مجلس عمومحزب و تشکیالت آن با استشا

نباشد .. امتیاز  چیزیکه در سوابق آن اساسات حقوق عامه  بوده باشد به شرطي یافغان تابعیت یکه دارا فردیهر  – ۲۰

 تواند. داخل حزب شده مي

 از هجده کم نباشد. بایدکه شامل حزب میشود  افرادیسن  – ۲۱

 -نماید تادیه یامور حزب پیشبردجهت تقویه و  یشوند بایست ماهوار مبلغ ده افغان که داخل حزب خلق مي اشخاصی ۲۲

 ت.سا یحتم ظرخلق ن ییک سهم از اسهام صحنه ا خریدکذا 

 خواهند بود. یمنتخبه مستثن هیئت صوابدیدو نادار به  فقیراشخاص  – تبصره

 یحزب مربوط است ) ول یمجلس عموم یمواد به مرام نامه هذا به کثرت ارا حذف و یا ایزاد –تعدیل  –اصالح  – ۲۳

افغانستان باشد  یحدود سیاسه ب تهدیداسالم و  دیانتو یا خالف  یعامه و یا وحدت مل یحقوق و آزاد یکه مناف ۀهیچ ماد

 تواند(. ميه طرح و قبول شده ن

 کنند: قسم یاد مي کلمات ذیله شوند ب که در حزب خلق داخل مي افرادی – ۲۴

امور  پیشبرد یتمام مواد اساسنامه حزب خلق صادق بوده و براه کنم که ب پاک و ناموس سوگند یاد مي یبنام خدا من

باهلل  -دریغ ننمایم و در صورت خروج از حزب نیز اسرار حزب را محفوظ نگاهدارم و هللا یگونه فداکار از هیچ یحزب

 طال. –

 ۀخلق در جاد یندا ۀمراسم تحلیف در اداره جرید یدخول در حزب خلق را داشته باشند هر روز برا یآرزو که کساني

 « بعد از ظهر مراجعه فرمایند ۷ یال ۳میوند از ساعت 

دو اقدام بدست دولت  نیا را به دست چاپ سپرد. مرامنامهء حزبنهاد و  ادیرا بن «حزب خلق» یدکتر محمودهمزمان 

 .دیمصادره گرد «خلق یندا» ۀدیبهانه داد و جر

تا از اوضاع  کردیاز هرگونه امکانات استفاده م یمحمود .....» شادروان دکتور اکرم عثمان طی مصاحبۀ گفته بود که:

است  هیدگرد تیحقوق بشر تثب هیکه در اعالم یمختلف یها یرا آگاه بسازد و از آزاد یالملل نیناگوار افغانستان مجامع ب

االجرا  یو مرع ردیرا بپذ نیها و قوان یتا آن آزاد دیبر دولت فشار آ یو در افغانستان وجود ندارد از راه جوامع حقوق

جوانان  یندگیداشتند و ضمنآ نما فیدر کابل تشر اتیادب خیتار یکنفرانس ها یبرا یسینف دیاستاد سع کهی موقع بدارد.

جوانان  ۀنیدر زم یمفصل ۀرسال یداکتر محمود آن مجمع را با خود آورده بودند. یجهان بدوش شان بود و کارت ها

که  یداد و در چند مجلس یسینف دیها محروم هستند نوشته به سع یکه از همه حقوق و آزاد انستانافغ نیجهان و محصل

جوانان جهان را  تیکارت عضوپوهنتون در آنجا اشتراک کردند  نیاز محصل یو عده ا میداشت یرحمان ۀما با او در خان

به انجمن جوانان  یسیهمدست استاد نف میبود هکرد یو ما جمع آور  یرا که داکتر محمود یو هم مقدار پول میامضا کرد

 8 «.میجهان ارسال کرد
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در یکی از نوشته هایش چنین  اد حزب اسالمی گلبدین حکمتیار در هالندت)البدر( دهه هشمحمد حلیم تنویر مسئول جریدۀ 

م 1328/1949اتحادیۀ محصالن  می خواست در رحمن محمودی که با اندیشه های چپ گرایانۀ خوددکتور عبدال»گفته: 

به عنوان قوۀ فشار و هم در شورای ملی موضع سیاسی خود را محکم نماید. نشر)ندای خلق( را وسیله، خوب در تحقق 

داده بود اما بعد از بین رفتن دومین قانون مطبوعات آزاد، محمود زندانی گردید و به  این ارمان منصۀ کار خود قرار

غانستان بود شناسائی اف که یکی از احزاب مائویستی در «شعله جاوید» این موسس و رهبر حزب سیاسی و چپ گرعنوا

  9« و متهم گردید

کتبی بنام م اول اندیشه و زیرا حکایت می نماید اریحکمتاین سطور از کمال بی معلوماتی عقده مندانه این نماینده 

ب و دولت مصروف جنگهای داخلی و در کشور چین تازه انقالب شده بود و آن حز یسم در آن زمان وجود نداشتئمائو

بدست  1347تاسیس و اجازۀ نشر اخباری بنام )شعلۀ جاوید( را در  1344 جریان دموکراتیک نوین در سالبعداً بودند. 

اساس مکتب دکتور . ندتخود نویسندگان )ندای خلق( اندیشه مائویستی داشهم نه مقاالت نویسندگان و نه  دوم وند آورد

محمودی نظام مشروطه، دموکراسی و آزادی و عدالت بود. این که برادران دکتور محمودی موسسین جریان دموکراتیک 

سید جمال الدین  اعتبار تاریخی ندارد زیر او قبالً نوشته هایسطور حلیم تنویر هیچ . است این مبحثنوین بودند جدا از 

 بود. نموده تحریفافغان را به جواب فیلسوف فرانسوی ارنست رنان هم 

شادروان دکتور عبدالرحمن  ینیب و جهان یاسیباور س ۀ"در بار:نویسد یم ی، درباره دکتر محموددکتر محمداکرم عثمان

نظر  سخن فراوان رفته است. ]اما[، آنچه در موردش اتفاق یمحمود

 راست ن،یتر صادق ن،یتر گذار ریاز تاث یکیاست که او  نیوجود دارد ا

  معاصر افغانستان است." یاسیس یها چهره نیتر ریو دل نیتر گو

 بزرگ بوده،  نیمحصل یۀوجود آوردن اتحاده در ب یداکتر محمود سهم

دکتور حمایت شادروان چنانچه  و جوانان در تماس بود. نیبا محصل وستهیپ

هللا خان اکرم عضو کمیته ادبی اتحادیه تذکر دادند که دکتور محمودی فقید 

به بیداری جوانان  هو سخنرانی نمودکثر کنفرانسهای اتحادیه شرکت در ا

 می پرداختند.

راه شد، هشتم سر ب ۀهفتم شورا، مقدمات انتخابات دور ۀدور انیاز پا پس

 یبود و اسم هر دو دهیو غبار در بازار ها پخش گرد یمحمود یعکسها

آنها  لینفر وک داشتند که دو نیقیکابل  یشان بر سر زبان ها بود و اهال

 ۀپالن و پروژ یو غبار بدون کدام مشکل انتخاب خواهند شد ول یمحمود

دولت از دموکراسی مستعجل  بود. گریکامآل به شکل د نهیزم نیا در دولت

     .خود پشیمان گشته بود

   کابل دهمزنگ محبس در محمودی 

 شانیها برا یباالئ نکهیدهند نه ا لیرا تشک یو نظام خود یمردم آگاهانه  دموکراس» چنانچه سید افغان معتقد بود که اگر

 یمعن نیدر ا دنیشیبدون اند یمبارزه با نظام استبداد« .رندیگیم شانینخواهند آنرا  دوباره از ا کهیزمان رایتحفه دهند ز

و شاگردانش  دینخواهد گشود. س یو داد گر ییبه رها یراه ،«استبداد را به چه بدل کنند که امور مختل نشود» که 

 یجا عنوانبه   یاثبات یو آماده کردن طرح  هیقدرت خود کامه، بدون ته یاستبداد تا مرز سرنگون یبودند که نف افتهیدر

 یبا رأ دیبا نیگزینظام جا دیرهروان س دگاهیحاصل است. از د یدشوار اما ب یتالش ،یاستبداد  یاسینظام س نیگز

فراهم نشود، فرجام کار مثبت  یکه توافق همگان یدر صورت رایز رد،یباالتر از سه چهارم شکل بگ یتیاکثر ایهمگان 
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و به صف استبداد گریزد  یم یشناسند، از دموکراس یکه نظام آزاد، برابر و قانونمند را نه م ینخواهد بود، و مردم

ضرورت گفتگو  نیمردم و همچن ییدر راهنما یاسیتازان اصالح س شیبه نقش پ نهیزم نیو در هم وندندیپ یگران م

و  ابدیمردم انتشار  انیم رد« مناسب یاسیس یقواعد اساس»آنان،  یشیکنند تا در پرتو هم اند یم دینخبگان تأک انیم

 «.باشد شیکه خود حاکم خو دینما نیقوان نیتا قبول ا دهیمستعد گرد عتیطب یملت از رو»

ً مداخله نماید.حکومت شاه محمود خان خواست  شادروان  پدرم یا مجبور ساخته شد تا در انتخابات دور هشتم مستقیما

در رای شماری محمودی  حکایت کرده بودند که حیات هللا یوسفی که نماینده دکتور محمودی در حوزه انتخاباتی بود

هزار رای نداشت ولی دفعتاً اعالن نمودند که محمودی شش هزار و جانب  6یا 5رای و حریف دولتی او بیش از  1400

ی باال شده و حقیقت را به مردم ابالغ و تقلب دولت را فاش ساخت هزار رای برده یوسفی مرحوم روی دیوار14مقابل 

متعاقبا تظاهرات بزرگ و بی سابقه ئی مرکب از »از همان جا تظاهرات ضد نظام آغاز شد. چنانچه غبار می نویسد: 

احزاب وطن  هزاران نفر دکاندار و پیشه وران، مامورین پائین رتبه، محصلین پوهنتون و شاگردان مکاتب  و طرفداران

» و خلق به شمول کاندیدان شان در شهر کابل به عمل آمد. اینها با بیرق های حرکت می کردند که در آنها شعار های

نوشته شده بود و در سر هر چهار راهی نطقهای شدیدی ضد مداخالت حکومت در « وکالی ملی ما غبار و محمودی

  10« امر انتخابات ایراد می کردند...

را هم در حبس  گرید یسالها ی محمد رسول پشتون و دهها تن دیگر زندانی شدندغالم محمد غبار و داکتر محمود ریم

از زندان رها  سال کیواقعآ با دولت همگام شده بودند پس از  ایکه ظاهرآ  یاسیس انیاز زندان یشمار کردند. یسپر

بدون تحقیق و  این خاندان نند هزاران هزار زندانی دورۀان ماالبته این زندانی مانند میر محمد صدیق قرهنگ. شدند

استنطاق و محکمه و حکم قضات و محکمه محض به امر شفائی واالحضرات گرفتار و به زندانها افتادند  چنانچه غبار 

وقتی قضیه به مجلس وزرای افغانستان مطرح شد این مجلس »نوشت: سنگ افغانستان در مسیر تاریخ  در کتاب گران

را رنجانیده اند آنقدر د محبس بمانند  )سردار داود خان(خاطر واالحضرت صدراعظم »تصویب کرد که چون محبوسین 

  11« حاصل شود.« تا رضایت واالحضرت

هفته در  کیاز  شتریب ییکه پس از رها د،گهداشته شندر حبس  یزندگ یروزها نیتا آخر یالرحمن محمودعبدداکتر 

 .دسپر آباد جان یعل ۀماند و در شفاخانه خانه ن

استعفا داد و دکتر  اش فهیزراعت از وظ ریشنسب وز خان نیامرالد ریانجن پلومیکه د یسور رهین، زمانیپروف ۀگفتبه  

و بعد از  شودی اجرا م لیفام نیکشور در ب ی"تمام کارهاگفت که  خان نیالد شخصاً با او مصاحبه کرد و امر یمحمود

 . بناکنندی مه خواستند به مجلس وزرا هم مطرح نه و اگر ن کنند یمذاکره م ءزرااگر خواستند به مجلس و یلیفام صلهیف

که دکتر شنسب  خان نیالد [ دهم و استعفا کردم". مصاحبه امرینخواستم ادامه ]همکار نهیاین، من به همچو کاب بر

 خانوادهبر روان مردم و حکومت  یادیز ریتأث د،یخلق به چاپ رسان یندا دهیو کاست در جر کمی آن را ب یحمودم

دو مرد صاحب  م،ینع داؤد و محمد (، سردار محمدیسلطنت ۀ)خانواد یلیآن، نظر به تصمیم فام کرد. پس از یسلطنت

 12 «او را اختطاف کردندها زدند و  دست به توطئه یبر ضد دکتر محمود نه،یقدرت کاب

را  ی"اتحادیه آزاد پشتونستان"، به نام حسن شرق، دكتور محمود ی... یك نفر از اعضا" :گفته صدیق فرهنگمیر محمد 

 یببرد؛ اما موفق نشد و محمود بیناز  خواستی خان سخن گفته بود، اختطاف كرده م داود علیه محمد یكه در شور

   13 نجات یافت"

ً صورت گرفت. من که  1330تابستان  یاز روز ها یکیدر »  می نویسد: داکتر بهروز  نهیطرف عصر به معا عادتا

 راصرا ا تیبا نها یبار ساعت دو بعد از ظهر کس نیبرد. ا یها م ضیمر دنیبودم داکتر اکثرا مرا با خود به د یخانه م
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برود. در  دیبا موترش به کارتهء شاه شه یو کهسازد  یم یدر حال مرگ است داکتر را راض ضشیو التجا که مر

پرسد  یم یافتد. داکتر از و یحرکت کند برخالف کول چمن راه م دیطرف شاه شهه ب دیبا کهیعرض راه راننده در حال

داکتر موضوع را درک  رم،یگ یاز دوستان را از راه م یکه بعض دیگو یبه جواب م یو یران یراه م نیکه چرا به ا

 گریخواهند به موتر داخل شوند داکتر از دروازه د یناخوانده م یها کند و مهمان یموتر توقف م کهی . موقعکندیم

با کش و کوک و  کاران تیافتد. جنا یچمن م یسبزه ها یبردارد و به رو یجست م یطرف چمن از جوه خارج شده ب

 یدر چمن مشغول فوتبال بودند حال کهی ها به جوان ادیرا دوباره به موتر ببرند. داکتر با فر یخواهند و یکتک زدن م

 تیدوند و جنا یطرف داکتر صاحب مه هستند، جوانها با عجله ب کاران تیجنا نهایاست و ا یداکتر محمود یکه و کندیم

 .ندینمایم عتیکرده داکتر صاحب را به خانه مشا هیکرا یگاد شانی. اندینما یبا موتر فرار م کاران

دارند..  فیخانه رفتم گفتند که بر داکتر سوء قصد صورت گرفته و به خانه تشر نهیطبق معمول طرف عصر به معا من

و  نهیائ وسفیبر چپرکت قرار داشت. سرو چهره اش پانسمان شده بود،  یبه خانه داکتر صاحب رفتم. و سکلیمن با با

 .کردندیم اداشتی یداکتر صاحب محمود کتهیرا از د« خلق  یندا»  یمبارز خبر سوء قصد و سرمقاله فردا دیحم

و اشعار بدارند  ندازندیطرح شده بود که داکتر را به قتل برسانند و در سرحد پاکستان ب نیشد پالن چن یم دهیها شن بعد

 شده است. دهینرسا قتل مرزبانان به لهیو بوس کردیفرار م یبیحب یخود عبدالح یطرف پاکستان نزد دوست پارلمانه که ب

نسبت دادند  محمد خان فرقه مشر ضیآنرا به ف یکیمختلف و رنگارنگ وجود داشت،  یصحبت ها نیمورد مرتکب در

محمد داود  را به حسن شرق به امر سردار آن یکار پرداخته است. کس نیاه ظاهر شاه ب محمد حضرتیاعل تیکه به هدا

در راس آن قرار داشتند.  یکه داود و زابل داندیم طمربو یو کلوب مل یخان زابل دیبه عبدالمج یبعض دهد،یخان ارتباط م

اند و  دهیکه موتر او را دزد ایمحمد خان فرقه مشر بود گو ضیکه موتر از ف یکیست دو موضوع است : ا آنچه مسلم

رفتن و  نیب از خار چشم دولت  و حکومت بود و یداکتر محمود نکهیا گریموتر خود بوده است و، د یدر جستجو یو

 ..… «شد. یآرام م ایشدند و گوش شان گو یهمه شادمان و مسرور م یو ینابود

مردم داشت شخصا مرد شکسته  نیب که در یو محبوب یمقام اجتماع استیدر طب و س یبا تمام توانائ یداکتر محمود»

 یرا مانع انشینبود و شهامت ب شیدر پ یو کبر و غرور بود. صراحت لهجه اش را سد یاز خود خواه ینفس، عار

آن مشتاق  رشیو در پذ دادیسرشار نشان م اضعاز خورد و بزرگ تو گرانینظر معقول د دنیدر شن ی. وشدیسراغ نم

 گذاشت. یمه ن یازیامت یگریرا بر د یکی داشت و رنگ کیبود و بر همه اعتماد کامل و 

و  یو گل آلودگ یپاک خاص نداشت از نا طیگونه طمع و توقع و شرا چیشان ه یها و رفتن به خانه ها ضیمر دنید در

با  ضینبودند، هر مر یو عصب یعقل یها ضیمحض مر یو نینبود. مراجع نیدر ب یمنزل حرف یکثافت راه و دور

کمک و استعانت برساند.  رمریض داو  ضیمر اکه باشد ب یبه هر نوع دیکوشیم کردیمراجعه م یکه نزد و یتیهر شکا

ه مراجعه ن یبه و نکهیا ایدر مورد غربا و ثروتمندان آگاه بودند پولدار ها  یمحمود شامدیکابل از طرز پ انیچون شهر

پرداختند.  یم یشکیباشد بپردازند و اکثر هم پ یو سیکه ف یمقدار هر کردندیاز اول مرحله قبول م نکهیا ایکردند  یم

مردم  یتداو یهمه برا نیا ستیمن ن یشخص بیج یبرا یپول و پرداخت اضاف نیگفت که ا یاول به آنها م کتر ازدا

هم استعانت  یها اضاف یو بعض کردندیگفته ها را به چشم سر مشاهده م نیمردم ا رسد،یبضاعت به مصرف م ینادار و ب

 لیاز فام یاریبس یلیداکتر فام یآمدند، و یم یداوت یبرا یتر نزد و ادیز یبر سرکار دولت یها تی. شخصدندیورز یم

ی کرده بود که کسان هیتعداد بستر ها را ته کیمردم نادار  یبرا یسرشناس و شناخته شده و کاردار دولت بود. و یها

شدن درآن  یتداو انینادار را تا پا یها ضیداد و هم مر ینداشتند بستر م یشب گذران یآمدند و جا یاز اطراف م که

خانه قرار داشت  نهیخان که در جوار معا نیالعابد نیز یفروش هیاز ادو وستهیپ یساخت. داکتر محمود یم نیگزیاج

  14« .کردیم هیرا از حساب خود تاد شان ینادار پول دوا یها ضیمر یبرا یبدهکار بود چه و
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دکتر محمدحسن  یپرسش پیش آید که چرا آقاجا ممکن است این  در این» :می نویسدبعداً  فرهنگمیر محمد صدیق  

بتوان از کتاب خاطرات او  شاید؟! پاسخ را ورزید یمهری چنین ب یشرق نسبت به شادروان دکتر عبدالرحمن محمود

 : شود یآغاز م یو محمود بارحسن شرق با غ داری. این داستان از ددریافتبرهنه پا"  پوش هایتحت عنوان "کرباس 

در  ایذكر محمد ضیف معارف ریدر محضر وز (؟؟؟) یمعمول معروضه كی از قرائت پس كه كندی م تیحسن شرق حكا

. این امر سخت او را گردد یم اخراج طب فاکولتهشود، از  داده مستحقان به دیبا خارج لیتحص شانس كه نیا باره

 وکالی كه یمحمود ردكتوغبار و  دنید كند تا به یم هیاو توص به هم صنفانش از یكیسازد، از قضا  یم پریشان خاطر

  15«بودند، برود. شهر كابل

پروگرام نشده  هیانیبو به ستیژ خطابه می پرد  سردار فیض محمد خان ذكریا معارف ریوز بیانیهمحمد حسن شرق بعد از 

جاللتمآب » : ایراد و وزیر را مخاطب ساخته می گوید ،(؟؟یمعمول معروضه ) یعنی کنفرانسدر خود را و خارج اجندا 

 ناقص است.... تینها یمتاسفانه معلومات شما ب

آنها  یها دیام ورزو آاز تماس با مردم و درک  دیسفارت ها و وزارت ها که خود انتخاب کرد یها زیشما سالها پشت م

 و....  دیبرده اسر ه ب شیخو نوا بستگااز  یحلقه محدود کیب

 که  یآنان دیبود .دعا کن دیخداوند بزرگ سر افگنده شرمسار خواه شگاهیفردا به پ ستین یاگر امروز باز خواست گر

   16 «و نابود گردند... ستیگرفته اند ن یخو یمانند شما به ستمگر

به !!!  معمولی هعریض هم  (م 1943ش ــ  1321) طبی اردو مکتب ب آور هم این است که وی در ختم اولین سال تعج

و تقاضا نموده بود که : ( نوشت هاشم خان دشاه و برادر صدراعظموزیر حربیه وقت سردار شاه محمود خان)کاکای پا

را از سگ کرده خوبتر و زودتر از آب  هایدر وقت شکار مرغاب من دیبده می"معاش سگ وان و مصارف سگ را برا

 کیبلشو ی"ا: دیپرس یم یکار چوب انیاو را بزنند و در جرامر نمود  رئیس اردواحمد علی خان  "آورمیم رونیب

بعداً که "  یسیبنو هٔ ضیجرئت عر نیا کرده که به بادارم با کینوشته کرده که ترا تحر یرا ک هٔ ضیبگو عر کیبلشو

 شیمتنوع در شفاخانه برا ینرگس و پطنوس غذا هادسته گل  دارد فورا را همان دربار تیحما و کیتحر یدانست که و

خوشبخت و در قبر آرام  ی:" در زندگ!! و گفت؟؟ ستادیچپرکت اش بپا ا یپهلو آمد و  ادتشیفرستاد !!! و فردا به ع

 17."یمرا ببخش خواهم بود اگر 

 یستیبا . او گفتگذاشتم انیدر م یرا بو و موضوع رفتم یمحمود نزد داكتر صاحب» :می نویسد حسن شرق در ادامه

 نیوجود دارد هر روز چن نظام نیا كه ینمود و تا روز و مبارزه امیق افغانستان مردم یبدبخت علت اصل انداختن به

 مرا اخراج ظالمانه اکنوناما  دیفرمای یم شما خوب صاحب ر"داكت:[ ]گفتم دیانتظار كش دیرا با نشده نیب شیپ حوادث

 یزیچ]آیا او[  كه دمی. نفهمشما را انتظار دارم" یاز آنرو همكار مینما آنها اطاعت یقانون ریغ از عمل و چگونه كرده اند

از ]نداشتم[.  یدیام به ماندن و من هم دیبگو كه نداشت یزیاو چ]به هر حال[، نخواست بکند.  ایبکند و  توانست ینه م

و  غبار همدردانه یآقا جناب  م،محمد غبار رفتغالم  ریم شدم و از آنجا به خانهٔ محترم خارج تیاین رو، با عصبان

  18«شدم. خارج دهیخار گردنم را بکنم. پشت یبه شما کمک توانم ینم اما من دیهست بجانب شما حق گفت مهربانانه

 یکه محمد تر از انتخابات دورهء هشت نور شیدارم که پ ادیخوب به » در جائی دیگر می نویسد:دکتور حسین بهروز 

به داکتر صاحب گفت که  دنینوش یموقع چا یکه تر م،ینزد داکتر صاحب به خانه آمد و نان شام را با هم صرف کرد

او جواب  ،خواهم یترا م تیداکتر گفت که موفق. مینما دیبه وطن بروم و خود را کاند دیانتخابات است با یوقت رفتن برا

انتخاب  لیوک و دهندیم یو را ندیآ یروز همه م کیکه  ستیو ده و اطراف مانند شهر کابل ن  هیداد که انتخابات قر

 یو نسوار تعارف گردد، نان و آب یو مذاکره گردد و به آنها چا همشاوربا مردم  دیما چند روز قبل با یدر جا شود،یم
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و نان و آب را ندارم شما  یمن  پول مصرف نسوار و چا یول شوندیم اضرح یدادن را یده شود و بعدا مردم براخور

مسترد کنم و داکتر صاحب به امان هللا برادر خود  جیرا به تدر تا بعد از انتخابات من آن دیبه من چند هزار قرض بده

 ......  صاحبی  که تر یچه مقدار پول در خانه است برا نیگفت، بب

  ادامه دارد
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