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 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۱۹/۰۳/۲۰۱۸          احسان لمر

 دکتور عبدالرحمن محمودی

 (2ابر مردی در ردیف کاوه آهنگر)

 من است نییو جان  باختن آ   من  فداکارم

 من است نیو توان د تابیب یخدمت تو ده ا

 «دکتور محمودی»

ه فرمود، تر تیعنا یکه آورده به داکتر صاحب داد و او به تر یهزار افغان ندچ قهیامان هللا پس از چند دق اور،یصاحب ب

شد. در  دایپ یکه سرو کله تره ک میبود یخانه داکتر صاحب محمود نهیابعد طبق معمول در مع یرخصت شد. چند یک

از چه قرار  ها تیموفق دیپرس یبود. داکتر صاحب از تره ک نیمراجع بار و ریازدحام و ب شهیخانه هم مانند هم نهیمعا

دهندگان  یاست. را تیموفق نیو نشسته ام بزرگتر دهینزد شما رس نجایمن زنده ا که نیجواب داد . هم یاست ؟  تره ک

 هیعل ها دیکاند گریبرگردم و گرنه د نجایبه من گفت که هر چه زود تر از ا شانیاز ا یکیپس از چند روز خورد و نوش 

، من جان خود  یه کابل برگردب هیجا خف نای است هرچه زود تر از شد بهتر اهددارند که موجب قتل تو خو سهیتو دس

 یرفته بود فانیمبارزه با حر یبرا تو یرفته بوده ن یهواخور یگفت تو که برا یرا نجات داده برگشتم. داکتر محمود

دارم  نیقیداشتند گرچه من  یدر مرگ تو اقدام قتا  یاگر آنها حق ،یشکست و ناکام ایاست  یابیو کام تیموفق ایدر مبارزه 

کشد و بهتر بود که تو مانند مردان  یم ایشود  یکشته م ایمبارزه در آمد  دانیکه در م ینبوده باز هم مرد یزیچ نیکه چن

در جواب  ی. تره کیداد حیو فرار را بر قرار ترج یمردانه پشت گرداند نا که نینه ا یشد یمبارزه کشته م دانیدر م

  19« تواند. یمه شده ن یداکتر محمود چکسیو هم ه ستین یمحمود رگفت: هر کس داکت

پدرم قصه می کرد که دکتور محمودی به یک محصل عضو اتحادیه محصلین و اتحادیه آزادی پشتونستان  اجازه نشست 

به مجالس خود را نه می داد روزی که این محصل  زیاد تظاهر به بی طرفی و ضدیت با نظام حاکم را  می کرد برایش 

من  سالح برایت میدهم برو او را کشته می توانی. زمانی هم  منکر هستی اگر ،باشیمی  نفر داود خانمیدانم که گفت 

به کدام راه روان » بلخی که با دوستان راهی منزل بودند برخورد و با شوخی پرسید لاسماعیهمین محصل با عالمه سید 

  «. راهی که تو میروی ما با آن راه نه میرویم» عالمه بلخی به جوابش گفت« هستید؟

 نیا »کرد. سیتأس« گوند مردم » را به نام  یگریدر زندان سازمان د یکه دکتر محمود سدینو یم یریپنجش ریدستگ 

خاکستر ، هفت تن از ادامه دهندگان سنن  ریسازمان و آتش ز نیا یکرد . در رهبر یم تیفع ال یسازمان به صورت سر  

، ، دکتر مصلح ییبهروز، استاد محسن صحرا نی، دکتر حس یقرار گرفته بود. امان محمود یپر افتخار مبارزات محمود

حزب مردم (  بوده اند. دم )گوند مر یاز رهبران برجسته  نهمت یو موس یمحمود یدکتر هاد ،یمحمود میدکتر رح

حمندکتر  خود را با جامعه ، جنبش  وندیحلقه از هواخواهان ، همفکران و شاگردان ، پ نیهم قیاز طر یمحمود عبدالر 

  20کرد.  یم تیتقو یمبارزان انقالب نیو نسل نو

خلق بود، او  یندا دهیدر حزب خلق و از همکاران او در نشر جر یمحمود نزدیک یاراناز  یکیمبارز که  دیعبدالحم

 :سدینو یو م دارد یم یمعرف یسیو ضد انگل خواه یدلسوز، آزاد یتیرا شخص
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 9تر 2 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 برق یبود که تازه ول یگرید یها از چهره یکی ی"داکتر محمود

کابل، او را به  انیشهر کابل تبارز کرد و هم انیشهر نیآسا در ب

 هیانیکه ب نیبعد از ا یول شناختند یم قیدلسوز و ال بیطب کی ثیح

کابل قطع  نمایمعارف را در تاالر س ریوز ایزکر محمد ضیف یاسیس

تر در محافل شناخته  یشببه عمل آورد،  میرژ ازرا  دیکرد و انتقاد شد

 شد. 

سبب شد  نیو ا کرد یدفاع م شتریاز حقوق اصناف ب یمحمود داکتر

 یخلق و حزب مربوطه آن را به نام خلق مسم یرا ندا دهیکه نام جر

مردم خود برداشت  یازهایاز اوضاع و ن یسازد. داکتر محمود

حکومت از سلطنت جدا شود  یتا روز خواست یداشت و م یدرست

در کشور به طور  یارلمانپ یمشروطه و دموکراس یو نظام شاه

 برقرار گردد. یواقع

دلسوز بود و مردم خود را دوست  اریبس بیطب کی یمحمود داکتر

 یها تیاز شخص یکی یمحمود مخالف بود. ها سیداشت با انگل

 یکه اگر افکار و باشد یاول م یافغانستان در دموکراس یاسیس

و  آمد یجامعه عادالنه به وجود م کی افتی یم قیفرصت تطب

  21 ."افتی یدوم صورت گرفت هرگز تحقق نم یدوره دموکراس انیکه در پا یعیفجا

 

   :فقید سطوری از خامۀ دکتور محمودی

 

 برهان قاطع عذر معقول و

 نشده است. مدکه اکنون  تیاما استعفأ از ترس مسوول

   

تعفن  ، و، بندها، شهرهااسرک ه یخراب ،یضی، مریفاقه، گرسنگ که چرا در مملکت فقر، میبپرس یریوز کیاگر از 

؛ چرا ؟شوندیم تر نوایو ب خلق بدبخت تر تر و توان نا تر و ری؛  چرا مملکت روز بروز فقوجود دارد؟ یفساد ادار و

مقابل  خارج شده و چرا در سوادیب بایدوازده تقر نفطالب روز بروز پست ترشده  رفته است، از ص یمیتعل هیسو

 واناتیح هیبه سو و واناتیهزاران نفر در مملکت در مغاره ها با ح ؟ ؛ چرادیایعمل نمه مجادله ب یعموم یسوادیب

قابله  اتیبه جز در شهر کابل ، در وال چرا؟ شودیشفاخانه ها افزوده نم به تعداد داکتر ها ، قابله ها و چرا و  ستهیز

 ندینما یریفق و  ی، مجبور باشند که چند وقت را گلکار کنندیم صیعساکر را که ترخ چرا ؛وجود ندارد؟  هیترب با یها

 یفرنگ و  اماالری لکه دار، محرقه و یدر مقابل حمار چرا ؛؟ابندیب رفتن به خانه خود را لهیو وس موتر هیتا پول کرا

به  است ، قابل زراعت نساخته ، و شتریفرانسه ب که مساحه آن از را عیمملکت وس نیا چرا ؟ ندینما یمه مجادله ن
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 9تر 3 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

مردم  یزراعت داتیبه تول کلند، اصول زراعت نساخته و و لیب ،درعوض  چرا ؟ندیافزا یمنه مملکت  یزراعت داتیتول

 ،  تا مملکت آباد و قوم راحت گردد ؟ دیینما یمه و چنان ن دیکن ینم  نیخالصه چرا چن ؟ ندیافزا ینم

عالم در عقب  یوزرا ریمشابه سا بایتقر اطاق لوکس و کیدر که ریوز ی، شاغل دیسواالت را وارد کن نیا که یمجرده ب

و  دهیدرد کش از دل پر یلوکس نشسته اند ، فورا آه سرد مچرخ و مدور و یچوک لوکس ، بر بزرگ مفشن و زیم کی

 :دیفرمایداده به شما م یبه چوک یدور

. ملل کند یمه ن تیمصارف آن کفا یمملکت برا داتیعا است. بیغر و ری. مملکت فق دیستیاز بودجه مملکت واقف ن

 یبودجه و و  یکس در خور توان مال کار هر دیدانیدارند ،م ادیضرورت ز و  یآن همه پالن ها بودجه کاف یبرا یتیگ

 است . 

، واقف هر روز مشغول کارندکه  یاز درد دل  کسان ، وتجربه بوده ی:  شما جوانها ب ندیفرما یشکر خدا نموده م باز

حکومت  دیمف یدر مقابل پالن ها بوده و سوادیملت ب همه بایکه تقر د،ینیب یکار کردن دشوار است، م . گفتن آسان ودیستین

 اند. یمانع بزرگ

 .! ندا طرفه همه حق ب شاتیفرما نیاندر ایآهمه معقول است.  گفته ها نیا

چرا  واعالن ننموده  دیمشکالت خود را علنا به جرا نیا که پس چرا بودجه مملکت را نشر نکرده و دیاگر بپرس حال

پالنها و  شرفتیپ ؟ ؛ چرا از دیینما یبه امداد دعوت نم آنها را شان واقف نساخته و یبدبخت یقیاز علت حق امردم ر

 ؟ رنجند یمه ن ای. آچه خواهند گفت دانمیمه جواب ن به ،شما روزنامه ها پر شده است اتیو هدا ناتییتع خدمات و

؛ آخر چرا از  دیینوا یب ، گرسنه و ضی، مر بیغر ر،یمملکت فق کی ریشما هم وز !  وونیکه آقا مییعرض نما اگر

سکوت  دی، شا دیگذر یمه مصارف لوکس ن لوکس و یلوکس ، موتر هامفروشات  و یبزرگ، اطاق ها و نیعمارات مز

 .ندینما یکارکرده اند ، کم است که بازهم فدا توده پسمانده نیقبول وزارت ا که در یکار که فداجواب دهند  ای کرده و

 نشده است  مدکه اکنون  تیاما استعفأ از ترس مسوول

 ست؟ینجات و چاره درد ما چ راه

 عامه و زراعت و دیمعارف و فوا یو پالنها نیمامور هی،از رو کشندیم یها دارند و مظالم تیاست مردم شکا درست 

ه ) حکومت خلق ( نیمکراسیو به مفهوم دند. کتله بزرگ خلق سواد نداشته ا و منزجر دهیند یدیمف جهیاقتصاد . . . نت

، خود آزاد آراء  شان توسط انتخابات و خود ،حق دارند مردماست که  نیآن ا یکه معن میی. اگر به آنها بگوفهمند یم

 نیکه ا نندیب یم رایتوانند که  ز یمه ده ن. باور کرترسندی م روزهید یروز ایهنوز هم از س ،کنند لیحکومت را تشک

نکته  یولمان خواهند بود. ،که ه ندیبگو دیشا بودند ،و دیهمان که شا دیریحکام فعال  صدا فقط  در مرکز بلند است ،و

 دیاعالن کرده است، مردم هم با یموکراساست که چون دولت طرز اداره خود را د نیملتفت شود ا دیکه خلق بدان با یی

دولت را از حکومت  دی. اما باندینما لیحکومت را تشک آزاد خود، ءباور کنند و بدانند که آنها حق دارند، خودشان با آرأ

را که  هییقوه قضا وزرا و ملحقات آن  و نهیکاب ،یمل ی؛ مثال در مملکت ما شورانهسه گا یمجموع قوافرق نمود. دولت 

آن  میضما وزرأ و نهیکاب ای و اجراییهقوه  ومت عبارت ازحک ی، بوده ولدارند قرار یونیهما حضرتیدر رأس آن اعل

 است .

 یراسموک، اداره خود را دساله نیچند تلختجارب  و یاسیس یها تیمجبور و یتیحوادت گ ریاثر س اکنون که دولت در

، میشده ا چند بار متذکر کهی. طور دیمبارزه نما شیآزاد خو یحکومت توسط رأ لیتشک ی، حلق هم حق دارد براخواندیم
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 9تر 4 له :پاڼو شمیرهد 

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 کی، جمع شده هینظر فکر و کیما بدور  تیاکثر ای وهمه  ممکن است که ما یصورته حکومت خلق ب لیطرز تشک

 یرویپ را ینژاد و  ی، قوم یلویما افکار قب دیحزب نبا لیتشک . اما در میینما لیتشک را یحزب پروگرام را قبول و

  .میزن شهیخود ت یهست ادیو بدست خود بر بن ()کرده

خود را  نهیکاب و یمل یصورت شورا نیبه ا خود را انتخاب و یقیحق ندهیو کال ناموس و نما یپس اگر ما به اساس حزب

نجات  یقیعالج شده و راه حق ما یپس همه دردها م،یینما لیمسئول در مقابل خلق تشک و حیحکومت صح کی فته وگر

خود  یها ویشب از راد شما شواهد آن را هر ها بوده و لتمشروع م و شیحق آسا امر نی. انمود میخواه دایخود را پ

از  بایاعتماد  از مجلس شورا، تقر یاخذ رأ و یمل یوراش یاز وکال دیجد نهیکاب لیها و تشک نهیاز سقوط  کاب و  دهیشن

 . دیشنو یم یتیسراسر گ

 .ملت  یچاره همه درد ها است راه نجات و نیا

 

 خلق؟؟ حکومت در آزادی معنی

 .1330ثور  9شماره نهم « ندای خلق» جریدۀ 

 محمودی عبدالرحمن داکتر: نویسنده

 و{ قیود به} بقیود و قوانین متابعت از عبارت آزادی

 خود در را اجتماعی مسئولیت حس و بودن پابند مقررات

. نیست بربریت و وحشت معادل آزادی. است نمودن تربیه

 داشته، وجود سعادت و راحت موکراسید حکومت یک در

 آزاد تشکیالت و آمال و عقاید نشرات، بیان در کس هر

 آزادی مانع و مخل جائیکه تا ولی است آزاد سیاسی

 را خود مسئولیت است مجبور کس هر و نگردد، دیگران

 .کند احترام را آن مقررات و قیود و احساس جامعه در

 وجود استبدادی حکومت یک در حقیقت در وحشیانه آزادی

 با خود اراده و میل حسب که است آزاد حاکم زیرا دارد،

 و آزاد بتازد ها آن حقوق بر و کرده بازی مردم مقدرات

 را مردم چیز همه و ممات و حیات که است یرید ما فعال

 که است مختار و آزاد نماید، تعین خود لب دو حرکت با

ه ب را جاهش و مال کشته، کرده، حبس بخواهد راه هرک

. بزند بدار را گناهش بی و صغیر اطفال و برده تاراج

 یا کنند اطاعت که اند آزاد اداره طرز ینا در هم مردم

 آمرین احترامی، بی یا و نمایند احترام خلقه ب عصیان،

 کتاب که اند حقایقی ها این. قتل یا و کنند صیانت را خویش
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 .است کرده قید را آن درخشان امثله هزاران و داده نشان بما را آن وضاحت کمال با ماضی مثبت

 ما اقتصادی هدف ها، این تأمین برای حکومت تدوین و( ملت رنجبر تودۀ) خلق حکومت ساختن قایم ما سیاسی هدف»

 به دیگر بار و... صنفی امتیازات بردن بین از و توزیع در عدالت تأمین و تولید وسایل و تولید هرگونه گرفتن دست به

 آن توسط و بدزدند را بینوایان و رنجبر هامیلیون کار و رنج حاصل که نشود داده موقع اجتماعی دزدان و فریبان عوام

 «.نمایند ظلم و تحکم مردم به و نمایند خلق استبدادی و ارتجاعی قوۀ

 یتحت فشارها یمحمود ادی زنده یوقتنوشته است که:  نابدل  دینواز قلم  1392دلو  29سایت وزین همبستگی در شماره 

ثور  ۲٦« )نداء خلق» ۱٤به رسم اعتراض در شماره  و به خرج دادهتازۀ  یابتکار ،گرفتندقرار  انیچ سانسور دیشد

 یرا نشر م لیو جمالت ذ گذارد یم دیاز صفحات را سف ییها بخش ده،یها را ناتمام به چاپ رسان ( اکثر مقاله۱۳۳۰

وطن ما  دیرش خواهان یآزاد گریو د یکه محمود یو زحمات ها یاز سخت یا به گوشه توان یم ها آن یکه از البال کند

 :برد یشان با آن مواجه بودند، پ یها دفاع از آرمان یبرا

 قانون مطبوعات نامه مصادره، ۱٤اساس ماده ه شده و ب ریتعب یو وحدت مل تیحق مخل امن یچون مبارزه برا »...

 «.....میخواهیمورد معذرت م نای در شتریب یزیپس از نوشتن چ شودیم مهیجر داتیپنج سال طرد و چهار ماه عا سندهینو

* * * 

خود  میو معتقد میقانون مطبوعات شد یاز بندها یکیمواجه ب میما در هر رشته عنان صحبت را بدست گرفت یوقت»... 

مبارزه پاک و مقدس ه باشند که ما ب قنیبازهم هموطنان ما مت یمعرف قانون مطبوعات باشد. ول نیشماره بهتر نیا

 .داد میخود مانند سابق دوام خواه ینشرات

* * * 

اساس ماده ه نوشته ما را ب میترس یم یول میدار یادیز یها یمورد اسناد و شهود و گفتن نیا : درهیسرما یب داران پول»

 را به شش سندهینموده و نو یتلق اتیشخصه تعرض ب ۲۰اساس ماده ه و ب داتیروز عا ۱٥آن را  یخرافات و جزا ۱٥

 «...اشتد معذرت وا میحرف ما را به تقد نیماه حبس محکوم سازند فلهذا ا

* * * 

 یو انفراد یشخص یقضاوت ها یول مینشر بدست دار یو اسناد موثق برا بیخاص و عج یمهم و مکتوب ها یخبرها»

و  خندندیما م یدارند رو لیم یداشته و اکنون خوانندگان گرام ما را اکنون از نشر آن باز ۱٧و  ۲٤و  ۲۰و خوف ماده 

 «...کنند یم هیبحال ما گر ای

* * * 

 یما را از نشر آن بازداشت.... پس از هموطنان گرام ۲۰خوف ماده  ینام داشت ول ونریمرتبه ما دزد مل کاتوریکار»

 «...ندیصفحه رسم نما نیا در یکاتوریکار شیو مطابق ذوق خو لیحسب م میکنیخود تقاضا م

دولت  یخاطر چاپ چند جمله در افشا به هیکه نشر دهیبه نشر رس ی( سند۱۳۳۰ثور  ۱٦« )نداء خلق» ازدهمیشماره  در

 یروشنگر یتا عرصه برا گرفت یو غبار صورت م یبار در مورد محمود که بار یزیقرار گرفته، چ ینقد مهیمورد جر

 کنم ینقل م نایرا ع دیفق یسند و جواب محمود نیگرانه آنان تنگ شود. ا و کار آگاه
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 :وارده بیمکات

 ۱۳۳۰ثور  ۹ -۳٦۰

 کابل شعبه مخصوص سیپول تیمامور سر

 

 نداء خلق، دهیمسئول جر ریمد یخان عطائ احمد یول یآقا

 یعموم تیریمد ۳۰/۲/٥-۱٦نمره  یاساس ارقامه ب شیخو ۳۰/۲/٥-۱٤٥وزارت داخله تحت مکتوب نمره  هیامن تیریمد

 یدر شماره هفتم نداء خلق تحت عنوان زمزمه خلق مضمون سانیع ن یشاغل -نگاردیمستقل مطبوعات م استینشرات ر

و  تی)حکومت حاضره ما اهل دیگویکه م التجم نیا قانون مطبوعات در ۲۰نوشته که در آن متاسفانه برخالف ماده 

ندارد  یحکومت امتحان خود را داده است و لزوم نیا رایما را ندارد ز یمصائب و دردها نیا صالیو است هاز الاستمداد 

ولو موجود هم باشد  کین تیمملکت تنها ن یترق یبرا رایز شودیم شیدور از مصلحت است که آزموده باز آزما یو حت

طبق  ستینموده است و لهذا با حیصر دتمر   اتیشخصه هم الزم است( ب یصداقت و کاردان ت،یو بلکه اهل دهنکر تیکفا

 .ماده فوق مجازات شود

که نامبرده منسوب  نیبه پاس ا کندیم نیتا ششماه حبس تع یمطبوعات میچه جرا اساس قانون همه مطبوعات ب استیر

 نیکه ا زین دهیمسئول جر ریشود و مد قیتطب شیاست، اصوال باال یکاف شیکه سه ماه حبس برا کندیمعارف است حکم م

شماره را از  نیشود و چون هم مهیجر داتی( پانزده روز عا۱۲جمالت را بدون اصالح نشر کرده است مطابق ماده )

شود. قرار  مهیجر زین گرید داتیماهه عا دو ۱۲مطبوعات نفرستاده بودند، مطابق ماده  استیره ب زیخوف سانسور ن

 قیآن ها عمال تطب یجزا یفصل چهاردهم اصولنامه مطبوعات ٤٦مطبوعات حسب ماده استیر اتیفوق نظر حاتیتشر

تا به  دیکن لیرا بما گس دشیو رس لیشما باشد زودتر تحو داتیماهه عا مین را که عبارت از دو ذکورم مهیشود، لذا جر

 .داده شود میمرجعش تقد

 مامور محل امضاء سر

 

 یقیاز جوانان و افراد حساس بما حقا یادیعده ز گذرد یم ینامه مل نیماه و چند روز از نشر ا کی! یگرام هموطنان

محمد آصف خان  یتا کنون نشر شده در اثر آن اوال آقا که یزیوارده چ نیو مضام بیرا نوشتند، اما از جمله مکات

حبس  نافیبدون محاکمه بدون حق است نسیمحصل صنف چهارم فاکولته سا سانین خان یغالم عل یآقا ایو ثان یمحسن

ست[ ... اوامر ا ... ]چند کلمه ناخوانا یط ندیگو یم کهیفراق )قرار اظهار خودش( طرد شده اند و طور یشده و آقا

برخالف اظهار مکتوب مذکوره ما  ند،ینما یهمکار یمل یبا روزنامه ها دیدولت نبا نیمامور گریصادر شده است که د

ه ب یرا با استعالم نامه ازیمطبوعات صاحب امت استیو ر میمطبوعات فرستاده بود استیه خود را برروز نام ماندر ه

 که با )ج( محمد یدر صحبت رایداشتند ز شیموصوف ندانست که مقصود شان چه بوده و چه فرما یخواسته ول استیر

 صاحب یموصوف گفته ها سیزدند رئ حرفمطبوعات نموده و از قصور قانون مطبوعات  سیرئ وندوالیهاشم خان م

 تیریمده مسئول نامه را ب ریشرفانه نمودند، کذا بار سوم است که مد با اریفرموده و هم وضع بس دینامه را تائ ازیامت

آور است که استعالم  تعجب یلیخ یول ندینما یم یسواالت یاستعالم رسم عهیها ذر و از آن ندینمایجلب م اتینشر یعموم

 پرسندیم یکسان تیخالف قانون از هو یو حت رندیگیم یاستحضار یو فقط در مقابل سواالت خود از و ادهاو نده را ب
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در  که یمسئول نبرده و بلکه در استعالم ریمده رسما ب زیرا ن شینوشته خو نیهم ندارند و ا یرادیکه بر نوشته شان ا

 رند،یگیم یاستحضار ینزد خود شان محفوظ است از و

حساس  سندگانیو نو یدر مملکت و مخالفت با قانون مطبوعات. پس ما از هموطنان گرام یموکراساست روش د نیا

 استیو آزاد وجود نداشته و ر یمحاکمه علن یعنیو قضاوت  قیقانون مطبوعات تحق ٤٦که چون مطابق ماده  میتمنا دار

 یم سندگانیپس نو کندیامر صادر م قیمحاکمه و تحق دونافغانستان ب یو قانون اساس ایهمه دن نیمطبوعات خالف قوان

خود را از اداره نداء خلق واپس گرفته و خود را از خطر حبس بدون محاکمه و خالف قانون نجات  ینوشته ها توانند

 یانهمه کس که لطفا   مینمائ یو ثبات نشان دهند پس تقاضا م ثاریا قیدهند. و اگر بازهم حاضر اند در مقابل اظهار حقا

ه االشهاد ب روس یما عل یول ندیارقام فرما ما کتبا  ه اراده خود را ب گرینشده است بار د شان تا کنون نشر ینوشته ها که

دفاع از  یبرا شیقطره خون خو نیکه تا آخر مینمائ یعالن و تعهد ماشهادت خداوند توانا ه خود ب یتمام هموطنان گرام

 :میبا افتخار بگوئ یاگر روز میگردینموده و شاد م هخود مبارز یخود و هموطنان گرام یحقوق مشروع مل

 

 کـــردم  یـــــاریار ره عمر نث لحاص

  کردم یکه کار شیخو یاز زندگ شادم

 محمودی عبدالرحمن داکترنامۀ از 

 ۱۳۳۳ دلو ۲۶ کابل، دهمزنگ زندان

 نفر چند نفعه ب امور جریان و بوده سکوت مهر لبها بر شده اجرا تحکم و زور با چیز هر استبدادی حکومت یک در»

 دروغ نفاق، ریا، مداهنه، با و بوده چاپلوس و متملق فدائی، و کار اطاعت منقاد، و مطیع ظاهرا هم خلق. میکند خدمت

 غیر و نمایشی آرام ظاهر این ولی. میکنند صیانت را خود مال و جان و گذرانیده را خود روز نیرنگ و چال بافی،

 سوخته وحشت با را خشک و تر شده، تولید مملکت کنار و گوشه هر در شدید های طوفان فرصت هنگام و بوده حقیقی

 {دلطفا  با دقت له این سطور توجه بفرمائی}.کشند می برسد شان بدست اتفاقا هرکه و باغچه و باغ و کوتی از را مظالم انتقام و

 ما اکنون ولی. ایمبوده ننگین های درام این شاهد همه هم ما و داده نشان را اداره طرز این امثله هزاران بشر تاریخ

 مفاسد سایر و ستانی رشوت و دهی رشوت کاری، فریب نیرنگ، و چال چاپلوسی، و ریا دهشت، و خوف مجبوریم

 توسط ما وجود در که را اجتماعی مسئولیت و قانون احترام حس و گفته ترک اند استبداد زاده همه که را خود اخالقی

 راست صداقت، فعالیت، کار، کس همه از ما اگر که بدانیم و داده تکان بخود یکبار و ساخته بیدار است شده کشته استبداد

 سازیم، عملی جامعه مقابل در را خود واجبات و فرایض  مجبوریم و داشته مسئولیتی هم ما میکنیم آرزو فداکاری و کاری

 شان النفس عزته ب و نموده احترام نیز را دیگران میباشیم خود نفس عزت و احترام طالب که طوری همان مجبوریم ما

 .نزنیم صدمه

 مجبوریم، ما. نمائیمه ن تجاوز نیز دیگران حقوق و آزادیه ب میباشیم خود آزادی و حقوق طالب که قسمی همان مجبوریم ما

 موکراسید حکومت یک در که بدانیم هم را این و کرده احساس حق و قانون جامعه، مقابل در را خود واجبات و وظایف

ه ب جا هر در و شده آشنا خود حقوقه ب جاریه قوانین اساسه ب مجبوریم ما. است ما فرض نیز حق از دفاع برای مبارزه

 در. داد فریب را ما سهولته ب نمیشود و ایم شده هوشیار دیگر ما که بفهمانیم کس بهر و کرده پافشاری خود حق مقابل
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 نباید هیچگاه و بوده ممکن ثبات و مقاومت با و قانون راه از فقط خود مرام و حق برای مبارزه موکراسید حکومت یک

  «.کرد مراجعه تشدد و زور با

ین زمان، ا در شد و یزندان ١٣٣١سرطان  ١٨ خیبه تار یداکتر عبدالرحمن محمود» استاد کاظم آهنگ می نویسند:

نامهٔ "آزاد افغانستان" که در در هفته  یشدن محمود یكه به پاكستان پناهنده شده بود، با شنیدن خبر زندان یحبیب یعبدالح

خواه مردم كابل كه در رستا ( وطن برمرد محبوب و لیدر )ره ،ی: "دكتور محمود، چنین نوشت رسید یشاور به نشر مپ

زندان و  یاوضاع صح یبرد ... و به سبب خراب یرژیم افتاد، در زندان شاه به سر م خیز انتخابات به چنگ قصابان

 یصحت آقا دهند، یبه زندانیان م یو ظالمان شاه یكه شاه محمودیان و دژخیمان داود یسیاس یفرسا جان تکالیف

  22«... بمیرد. وحشیانه تکالیفدر اثر این  شاید. استخراب  نهایت یمحمود

: او شود یسخت، همچنان استوار ماند. گفته م بیمارینشد و با وجود  تسلیمسالها در زندان ماند، اما هرگز  یمحمود»

 23 «ساخت. ینوشت و در گودال زیر بسترش پنهان م یو چوب گوگرد م پیازخود را با آب  یها اندیشهدر زندان، "

مبارز  نیم( ا1961اکتبر  21همان سال ) زانیم 29و در  ،شد یروز تا روز بدتر مبند در  یمحمود یصح تیوضع

 گفت. اتیخدمت به مردم داشت، پدرود ح یبرا یادیکه هنوز وقت ز یسالگ 52به عمر  یو دموکراس یراه آزاد ریگیپ

 خیبه تارو  به زندان افتادبار دوم   ۱۳۳۱در ثور برای بار اول و ۱۳۲٥ یال ۱۳۱۲از سال  ایسرور جو محمدچنانچه 

گاه زندان دهمزنگ جان در راه  در دخمه یسالگ ۶۳در سن  اش یبا قلب مملو از عشق به وطِن زخم ۱۳٤۰ یجد ۱۰

 دیگر سال از زندان رها شد، صرف دو یزندان ماند، وقت سال درده  تاج  یبرات عل. افتخارش نهاد آرمان بزرگ و پر

بیداد سال بدون محاکمه در زندان  ۱۳شد و مدت  یزندان ۱۳۱۲در سال فتح محمد خان میرزاد فرقه مشر  .زنده ماند

ی زندان سال  ۱۱به مدت بار دیگر  ۱۳۳۱در سال و  دیگرد دیبه قندهار تبع ۱۳۲۵سال  درکه  نیبه سر برد تا ا نگرا

-۱۳۱۲ گردید. محمد رسول پشتون یازده سال در توقیف مجرد در بغالن سپری نمود. غالم محمد غبار بار اول در سال

زندانی  ۱۳۳۵-۱۳۳۱تبعید شده و بار دیگر در سالهای  قندهار فراه و تیوال درزندانی و بعد مدت هشت سال  ۱۳۱۴

 در راه وطن دوستی و سعادت مردم شان .که حق برون رفتن را نداشتبود گردید و بیست سال دیگر توقیف خانه گی 

همچو مبارزان مشروطیت اول و دوم و هم  یدرخشان و حماس یبا زندگاین راد مردان تاریخ و همسران سترگ شان 

و  بود یشان در قلب هر انسان مبارز و شرافتمند جار زیعز یها که نام سازندی ما را م خیافتخارات تار نظران شان

 تیشخص نیچن کیاز  یریگ ما با آموختن و الهام .ما هستند یمل یها قهرمانان واقع نیاو  خواهد ماندهمیشه 

  .میابیدر راخود  دهید در وطن درد یراه برون رفت از فاجعه کنون میتوان یو باوجدان م یمل یها

 ریسا یکابل قرار داشت. پس از رهائ تیخانه که قبال محبس زنانه بود در وال در باغ مهمان  یدوران حبس محمود»

و  هیمحمد خان دالور قوماندان امن نیکابل، د یوال یخان شاه عالم میشاه ،عبدالحک محمد ظاهر حضرتیاعل ن،یمحبوس

 دیگردد. با یم ضیتعو یو یبرا هیکه پست وزارت صح کرد غامیفرستاده پ یمعاون وزارت دربار را نزد داکتر محمود

و مقام  یچوک یبرا یدر جواب اظهار کرد که مبارزه و یآنرا صحه بگذارد. محمود حضرتیتا اعل سدیبنو یدرخواست

 حضرتیکه اعل دیاز نزد شاه دوباره آمده پرس هیئت. سدینو یمه ن نهیدر زم یدرخواست چگونهیواهد بود و او هنبوده و نخ

 تیبه مشروط یمطلق العنان ستمیدر جواب گفت که  س یخواهد ؟ داکتر محمود یچه م یعالقه دارد بداند که داکتر محمود

 تیشود، بالفاصله وزارت خارجه و داخله به شخص ادهیدر مملکت پ ینه دروغ یقیحق یگردد و دموکراس لیتبد یعقاو

 ماندهیگردد. باق دیتجد یقرار داشته باشد ، قانون اساس یمل سمبول ثیسپرده شود. شاه در راس همه بح یخاندان ریغ یها

  .دوران هاشم خان بال استثنا آزاد گردند« باشه!»  یها یزندان

 ادامه دارد
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