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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ جنوری ٣١

  

  !زدوده نمی شودتاريخ از سينۀ » ببرک محمودی«اسم 
 

شعله -جنبش دمکراسی نوين افغانستان(غ  پر فروه ھای ستار يکی از اين»ببرک محمودی« بيشتر از سه دھه از شھادت

فراموشی سپرده شده است و اما مردم و تاريخ اين فرزند انقالبی ه ب» ببرک محمودی« اگر امروز اسم .می گذرد) جاويد

اگر گھگاھی صفحات تاريخ ميھن باستانی خويش را ورق بزنيم و گھنامۀ  .و حماسه ساز را  ھرگز فراموش نمی کند

در   بنگريم، و برابری طلبیآزادی ملیاز خاطر دفاع ه  فرزندان خلف و دلير ميھن را بۀمبارزه و مجادلتاريخ حماسه و 

ه اسطوره ھا و چھره ھای مبارزاتی فراوانی چشم گشوده اند و ب  فرزانگان،هکه در اين خطۀ دليران و زادگا می يابيم ،

 .باخته اندخاطر دفاع از ھستی و آزادی ملی با رد اسارت و بردگی جان 

 تابناک و درخشان برای ۀھمانند  سه ستار »ببرک محمودی«و» داکتر رحيم محمودی« ،»داکتر عبد الرحمان محمودی«

شان به ۀ نجات و رھائی خلق شان از فقر و بدبختی و معرفی دنيای نو، پا به عرصۀ مبارزه گذاشتند و با نور فرزوزند

ستند و با به ميراث گذاشتن نام نيک و عمل نيک از ميان ما رخت سفر با غرور وسربلندی تام زي جاليش نشستند و

 .بستند

داکتر «رز کبير زنده و جاويد و برادر زادۀ مبا» داکتر عبدالرحيم محمودی«فرزند زنده ياد  ،»ببرک محمودی«

پوھنتون کابل بود، وی توسط  » وترنری«ی ځپوھن خورشيدی محصل ١٣۵٧در سال »الرحمان محمودیعبد

رئيس دستگاه » اسدهللا سروری« ستخبارات دولت مزدور سوسيال امپرياليسم شوروی در رأس جالد مشھورا

. دي آزادی و انقالب به شھادت رسهگرفتار و بعد از شکنجه ھای وحشيانه ھمراه با ديگر مبارزان را »اکسا«استخباراتی 

خاطر جنايات عظيمی که در حق مردم و انقالبيون انجام ه و رفقای جالد پرچمی و خلقی اش ب» اسدهللا سروری«بايد 

 .داده اند محکمۀ صحرائی شوند

مبارز پر شور و انقالبی از ھمان آوان نوجوانی تحت آموزه ھای پدر انقالبی وعالمش زنده ياد » ببرک محمودی«

ت ھميشه در تظاھرات وی  با صالبت و جرأ. مشق انقالب و خدمت به خلق را آموخت» داکتر عبدالرحيم محمودی«

سزائی بنيک و جوانان ھم سن وسالش از شھرت ضد دولتی و حکومتی اشتراک می ورزيد و در ميان نوجوانان 

وی در نبرد روياروی با پوليس فاشيست دولت  مستبد حماسه آفريد و ثابت ساخت که شعله ئی ھا با  .برخوردار بود

 .شتی ناپذير اندطبقات ستمگر و استثمارگر سر سازش نداشته و آ
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وليت خود دانسته و پذيرفته ام تا با ياد ؤوظيفۀ انقالبی و مس .نمرده است زيرا ستاره  ھرگز نمی ميرد» ببرک محمودی«

خاطرات و مبارزات  نخست به عملکرد ھا، از شھداء و جانباختگان فراموش شدۀ جريان شعله ئی و جنبش انقالبی،

 دوم اسم ھای پر افتخار و بالندۀ يک نسل فراموش شده را زنده بسازم و سيمای پر انقالبی شان ارج بی کران بگذارم و

 .فروغ شان را برای آينده سازان جامعه و نسل فردا به معرفی بگيرم

داکتر عبد الرحمان « و اما پايان زندگانی باشدگر چه نبود اين ستارگان درخشان در برھۀ کنونی شديداً محسوس می  

پايان مبارزات انقالبی برای رھائی از اسارت و شکستن » ببرک محمودی« ،»ر رحيم محمودیداکت« ،»محمودی

 سرخ و انقالبی شان را پيگير ادامه می دھند و تا هزيرا رھروان و ياران شان را زنجنير ھای بردگی نبوده و نيست،

 .ان را بر دوش می کشنددرفش طالئی مبارزاتی ش ،استثمار  واستعمارو ستم فردای رھائی انسان از قيد 

 !»ببرک محمودی «و آزادهدرود و ھزاران درود بر ياد وخاطرات انقالبی و تابناک جوان مبارز 

 

 


