
 به بهانۀ بازپخش کلکسیون جریدۀ "نداء خلق"

 ییقاسم آسمامحمد 

(، آفتاب تابانی بود که برای بار نخست خط فکری نوین را که همانا مبارزه بی امان میالدی ۱۸۷۳سال نشر جریده شمس النهار)

بین جهل ودانش، تاریکی و روشنی است؛ در تاریخ کشور بنیاد نهاد وشیوۀ پخش افکار وارزش های انسانی را به شکل مطبوع 

دیگر چون سراج االخبار، امان افغان  یها هینشردر وطن معمول ومروج ساخت وسپس این شیوه، خواستها واهداف آزادیبخش را 

اطع مردم در آن مق یداریرا در امر ب ۀمهم وارزند ارینقش بس نکهیبرعالوه او ده ها نشریه دیگر ادامه دادند. این نشریه ها 

ا تحمل درد ورنج مبارزه با استبداد مسلط برجامعه ماست که ب شگامانیپ شماریب یتالشها انگری، بستنموده ا فایا یزمان گوناگون

 باز نمودند.  یبعد ینسلها ینگذاشتند وراه را برا نیرا بزم یخواه یوقبول کردن سال ها زندان، پرچم مبارزه و آزاد نفراوا

نرا میسر میسازد تا پژوهشگران و منوران آنترنیت، امكان اخلق در كهكشان ءوزین وتاریخي ندا یدۀجر درهمین راستا بازپخش

اندیشه افغانستان و منجمله با مبارزه و اندیشه هاي رهبران و فعاالن مشروطیت سوم بزرگانمبارزه  وپیکار  از یافغان با یك بخش

زادیخواه شجاع زنده یاد عبدالرحمن محمودي فقید آخلق،  نداء ن جنبش و صاحب امتیاز جریدهآهاي یكي از پیشكسوتان  رهبران 

نوقت میباشد كه با تعهد وجسارت بخاطرعدالت، آدان باد از مفاخر نهضت مترقي آشنا گردند. محمودي كبیر كه نام بزرگش جاو

 مید.  زر  مساوات وترقي اجتماعي

 انتخابات برای کمپاین زنده یاد ببرک کارمل یيایكي از شركت كنندگان نخستین گردهمه روایت بدر اینجا قابل یادآوری است که 

اولین  ، شایدکابل هندوگذر، خرابات وشوربازار ه هایمحلباشندگان  اب تموصوف ضمن صحب (،۱۳٤٤دوره دوازدهم شورا )

با كمال احترام از جایگاه رفیع این وطندوست پرشور و به صورت علنيعبدالرحمن محمودی داکتركه بعد از وفات  كسي بوده

برابري، ترقي و عدالت  در جهت مرد، وخادم صادق وطن یاد كرد ورسالت خود ونیروهاي مترقي را تداوم راه این بزرگ

 .دانستاجتماعي 

اولین قدم در این راه است، امیدواریم  راه پرچم  یتیانترن ۀصفح قیاز طر بازنشر آنجلد و کینداء خلق در  دهیجر ونیکلکس نیتدو

 ابیدست شیراندیوخ رخواهیخ یکه خوشبختانه توسط عده از افراد وسازمانها ها را نشرات مطبوع آن دورهموفق شویم تا سایر

 . میهموطنان قرار ده اریپخش ودر اخت عیوسکن شده، بصورت وس رونیها ب فیواز آرش

*** 

از آن به  یناش ینکبتبار وبحران اقتصاد یامدهایآن جنگ نبود، اما پ ریدرگ ما  یدوم، با وجودکه کشورما مستق یختم جنگ جهان با

سابقه سال مابعد آن  یب یوسرما1944ـ   1943 یسال ها یها یلبا اضافه خشکا شد؛یمردم احساس م یدر زندگ عیوس مانهیپ

هاشم خان )دوره استبداد  ییحکمروا ۀوتوأم با آن فشار واختناق دور دهیوگسترش فقرگرد ییموادغذا متیسبب بلند رفتن مواد ق

 تیتداوم حاکم یآن برا یرونیب نیوضع خاندان حکمران ومشاور نیبود. در چن دهیدر کشور گرد عیوس یتی( سبب نارضاریکب

جهت، قدم  نیدست گرفت ودرهم یرا رو ۀدفع الوقت تاز یریابآنها، تد امیقومردم  دیاز عکس العمل شد یریجلوگ یوبرا یخاندان

 دنیکش رونیاو وب یبه جا هیحربریشدن برادراندر او، شاه محمود خان وز نیهاشم خان وجانش ریدورساختن مستبد کب نینخست

 بود.  نامبرده یبرا یویاجرا تیدادن صالح ۀوتا انداز یوادار یاسیدوامدار س یانزواظاهر شاه از 

معزول وبرادرش ( ۱۳۲۵ثور ۱۹از پست صدارت )روز  یدرون خانوادگ یکودتا ۀجیدر نت با  یوتقر لشیخان خالف م سردارهاشم

 یصدراعظم )هاشم خان( به آسان»: سدینویدر دربارم رییتغ نیفرهنگ  در باره ا قیصد رمحمدیاو شد. م نیشاه محمودخان جانش

 « .شد که افراد اردو اطراف قصر صدارت را احاطه کرده بودند لیبر او تحم ینشد و در آخرکار استعفا در حال میتسل

 دیآ شیمدارا پبا مردم از راه »غبار مجبور شد  ادیزنده  ۀدست گرفت وبه گفت یرا رو یبند وموقت میتازه، اصالحات ن صدراعظم

 ریاما ز ینظام مهیحکومت ن کیب یآنان ] مردم[ را مشغول نگهدارد و اساس حکومت نظام یزیکوچک و ناچ یفورمهایوبا ر

 «مبدل شد.  کینقاب شبه دموکرات

از  یها، صورت گرفت وشمار هیانتخابات آزاد بلد۱۳۲۸اند؛ در سال  دهیاول" نام یها آنرا "دموکراس یدوره که بعض نیا در

 یدر انتخابات آزاد سر یدیخورش ۱۳۲۹انتخاب شدند. همچنان در سال  هیبلد یمردم در شورا یغمخوارمردم با را ندگانینما

مشروطه  یوشاه ی( ده ها تن از روشنفکران طرفدار دموکراسیخورشید ۱۳۳۱ـ  ۱۳۲۸) یمل یهفتم شورا ۀدور یبرا میومستق

 . ابندیمردم در پارلمان  حضور  یتا با را افتندیامکان  ،یاز جمله دکترعبدالرحمان محمود



ها واحزاب  تیجمع ثیوبه ح یرا علن یمخف یقبل یاسیس یتشکل ها خواه،یاستفاده از فرصت بدست آمده روشنفکران آزاد با

در نشرات مطبوع  نیپارلمان تا نشر مضام ونیبرحق مردم را  به اشکال گوناگون از ترب ینموده وخواست ها تیشروع به فعال

مطبوعات در  یکه  به شکل محدود آزاد( ۱۳۲۹سال  یقانون مطبوعات )ماه جد ذبا انفا یاسیس یتشکل ها نیمطرح ساختند. ا

محمد غبار  رغالمیم یخواستها واهداف خودرا منتشر کردند. چنانچه "حزب وطن" به رهبر انگریب دیشده بود، جرا نیآن تضم

"انگار" به  هینخست " نشر انیلمز شینداء خلق"، و دهی"جر یداکتر عبدالرحمن محمود یبه رهبر"وطن"، "حزب خلق"  هینشر

 . نمودندیم عیمسؤل گل پاچا الفت را طبع و توز تیری"ولس" به مد دهیآن، جر ۀمحمد انگار و بعد از مصادر ضیمسؤل ف تیریمد

 یکشور ودر کل شاه یاجتماعو یرشد اقتصاد ،یآزاد ،یدمکراس لیاز استقالل، تعم تیحما دیجرا نیمشترک همه ا خواست

ها در مقابل  یریوضع وطن وموضعگ لیتحل غ،یتبل وهیاز لحاظ  ش دیجرا نیوجوه مشترک، ا نیمشروطه بود. البته باوجود ا

 .شتنددا زین ییتفاوت ها گریکدیحکومت، با  یها استیس

(،  ی/ دولت یسرکار دیبا جرا سهیدر مقا راژیات چاپ، قطع و صحافت وتمحدود )از لحاظ امکان اریباوجود امکانات  بس دیجرا نیا

 تیاز حد مردم ومحدود شیب یونسبت عالقمند شدندیودست بدست م دایرا در سرتاسر کشور پ یشماریب یبه سرعت هواخواهان

 .دندیگردیم ریکردن تکث یو کاپ یسینودستنقاط افغانستان با  شتریدر ب راژ،یت

 امیپ ر،یملت، پام یاتوم، صدا نه،ییآ الب،یاز جمله ن یردولتیغ دیاز جرا یگرید یزمان، شمار نیاست که در ا یادآوری قابل

 رخوردار نشدند.مردم ب نیدر ب یهمگان تینشر شدند؛ اما از محبوب یمدت کوتاه یبرا زیافغان و الفبا، ن

 نداء خلق دهیجر

مسئول ریومد یداکتر عبدالرحمن محمود دهیجر ازی. صاحب امتدینشر گرد 1330حمل سال  12 خینداء خلق بتار ۀدیاول جر شماره

 02/ 2011اکتبر  24مورخ  یس یب ینوشته ها از جمله برنامه ب ی)داماد او( بود. )در بعض ییاحمدعطا یول ریآن انجن

بوده  دهیاز همکاران و خبرنگار آن جر یکیموصوف تنها  کهیشده درحال یمعرف ز،مبار دیمسؤل آن عبدالحم ری، مد1390عقرب

 است.(

هفته دوبار  دهیوجر تحریر گستتنر پیمقاالت آن به شکل تا ریوسا دهیگرد ریبرنگ سرخ تحر قی"نداء خلق" با خط نستعل عنوان

 1500در حدود  راژیبا ت یپشتو وفارسزبانهای  دوشنبه و پنجشنبه به ی" به روزهایاسیو س یـ اجتماع یادب ی"نامه مل ثیبه ح

 .شدیچاپ م بلنداء خلق در کا یگستتنر شخص ۀشماره در مطبع

 محمدغبار، رغالمیم دهیبود.  همکاران جر یافغان کیپول تا  10آن از  کشمارهی متیدر چهار تاهشت صفحه چاپ وق  دهیجر

 بوده اند. گریقلم بدستان د یگل پاچا الفت وشمار ،یغالم حسن صاف ان،یشا میمحمد نع نه،ییآ وسفیمبارز، محمد دیعبدالحم

مردم باساسات  یخلق خادم خلق ـ رهنما یندا ۀنام»شده است:  انیب نیچن یبه قلم دکتور محمود دهیشماره اول، مرام جر در

 دهدیان مخلق را بمردم نش ینداء خلق راه حصول حکومت خلق ـ توسط خلق و برا ۀو مبارز حقوق خلق است ـ نام یموکراسید

 یتعادل اساس نیو آزاد ـ انتخابات آزاد ـ تام یاساس یشورا کیآوردن  کاریرو یاـ تامل ما بر یموکراسیبر اساست د یـ متک

 . ...  شناسدیساحه خودرا مدافع حقوق خلق م نیونشرات نموده و در ا  یثالثه سع یقوا نیدر ب

 ۀنام یۀاول ضیاز فرا تیمشروط سیخاک و ضمانت ناموس وطن و حقوق و نوام تیبا نشتر قلم در راه حفظ، تمام یفدا کار...

 نداء خلق است...

با تشدد و اغتشاش و  یو عشق به قانون و نظم ودشمن یو پا بند یاجتماع تیو ادراک حس مسوول یقیحق یدموکراس نیتام...

را بر  یروز اهیمظالم و س دهیرا به آغوش کش یسعادت و خوشبخت تواندیاست م یکه مخالف مرام و اساس دموکراس ینظم یب

نژاد و مظهر احساس و عواطف و افکار قوم از آمو تا سند بوده  قیبال تفر هنداء خلق ک ۀاست روح مرامنان نیطرف ساخت. ا

 «.یمحمود ق،یـــ و من هللا التوف ردیاساس بپذ نیا یمردم را بر رو اتیو شکا داتیو حاضر است هرگونه مقاالت و تنق

به جرم "  یمل یهشتم مجلس شورا ۀدور یو در آستانه  29وبعد از شماره  افتیشماره اقبال نشر  29نداء خلق مجموعا   ۀدیجر

 .دیمصادره گرد 1330سرطان  16حزب خلق" در  یچاپ مرامنامه 

 خلق: حزب



حزب خلق حزب »ودر آن تذکر رفته است که   دهیسرطان مرامنامه حزب خلق نشر گرد 16خلق مورخ  یندا دهیجر 29شماره  در

خلق  یحکومت خلق توسط خلق و برا یعنی یدموکراس یقیحق ی هیغا نیتأم یو برا افتهیبنا  یو بر اساسات دموکراس یمل

مأمون و مصؤون،  یاجتماع اتیح کی نیدر حقوق و محاکم ، رفع مظالم از خلق، تأم یعدالت اجتماع نیکند. تأم یمبارزه م

 یدر کار و ارتقا یعدالت اجتماع دیو نشرات، تول انیفکر و ب یآزاد نیتأم ،یاساس یصح اتیح کی نیتأم ،یمعارف عمومنشر 

    حزب است...                                                                                        ی هیو اول یاساس فیاز وظا یاسیحقوق س

 ندینما یم ستیافغانستان ز یاسیرا که در حدود س یخود قرار داده و لذا تمام افراد ضیرا اساس فرا یحزب خلق وحدت مل 

و هرگونه  ستهدان یحق مساو یوجود واحد شناخته و در مقابل قانون دارا کینژاد، زبان، و رنگ و پوست همه را  قیبالتفر

 داند...  یم یو اساسات دموکراس یاجتماع عدالت یرا مناف ییو تفرق جو یازخواهیامت

تعادل  نیمخود دانسته و لذا تأ ضیاز فرا ،یاسالم یشاه تیو مشروط یرا به اساسات دموکراس شیخو یحزب خلق وفادار

خود  ی بهیدولت و ملّت را وج فیوظا حیدر اجتماع و تشر یو روشن ساختن حدود حقوق نیثالثه، با تقن یقوا نیرا در ب یقیحق

 «شمارد... یم

آنان بود  یشده ومدافع خواستها لیوران و دکانداران تشک شهیواز روشنفکران، پ ریحزب خلق فراگ یاجتماع بیلحاظ ترک از

 روشن و قاطع در مقابل دولت واقدامات آن داشت.  یرهایوموضعگ

شدن داکتر عبدالرحمن  یوزندان یریحزب خلق با دستگ تیمتأسفانه فعال .نفر ذکر کرده اند 200حزب خلق را حدود  یاعضا تعداد

امان هللا  ،یمحمود میمحمد عظ ،یمحمود می(، دکتر محمد رحیخورشید ۱۳۳۳ـ  ۱۳۳۱) یمل یدورٔه هشتم شورا دیکاند یمحمود

زاده،  یمهد انمیزاده، محمد سل یمهد ونسیمحمد  ،یدانیارمینورعلم مظلوم  ان،یشا میعمحمد ن ،یوسفیدکتر نصرهللا  ،یمحمود

بعد از  ۱۳۳۱سرطان  ۱۸سرا ن حزب خلق که به تاریخ  یاز جمله  گرید یبا شمار نهییآ وسفیمبارز ومحمد  دیعبدالحم

 . افتی خاتمه فت؛صورت گر یمل یهشتم مجلس شورا یانتخابات دوره  ۀجیدر اعتراض به نت یتظاهرات

کرد  سیتأس« گوند مردم»را به نام  یگرید یدر زندان سازمان  سر یکه دکتر عبدالرحمن محمود سدینو یم یریپنجش ریدستگ

 .کردیبرقرار م یمبارزان انقالب نیجنبش ونسل نو خود را با جامعه، وندیپ ،آن یحلقه رهبر قیاز طرو

واز پا  ضیکه سخت مر یدر حال زندان پرمشقت ده سالبیش از کردن  یبعد از سپر 1344در سال  یعبدالرحمن محمود داکتر

ادامه  یکننده برا ییزنده و رهنماوآم شیوکارنامه ها یگرام ادشیافتاده بود رها وچند ماه بعد از آن وفات کرد. روحش شاد، 

 دهندگان راه و آرمانش بوده و خواهد بود.

 

 


