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 Martyrs جانبازان

  
  

  کبير توخی 
  ٢٠١۵ جون ٠١
  

زنده سخنی در مورد کوتاه 
ن ادوکتور عبدالرحمياد 

  محمودی
  
  
  

 مبارزۀ طبقاتی و ابر مرد ميدان

شيوۀ  مرد دوران مشروطه ،

جھان ھستی و  ديدش را از

و شگرد بينش  اجتماع انسانی

 نسبت به موضع طبقاطی خود را

در پارچه شعرزيبا و ضربتی ، 

به وضاحت و آشکارا بيان  اش

 که و در عمل نشان داده ،  نموده 

نخستين کمونيست در تاريخ 

 که با شجاعت کم کشور بوده ،

و خلق پسند و تحسين  نظير

مظالم و درنده  در برابر برانگيز

و در رأس  خوئی طبقات حاکمه 

اين نمايندۀ ( ھمه نادرغدار

آمورش ديده توسط گفتار پير 

 يعنی امپرياليزم ،  استعمار جھان

 در ھند تحت سلطه  انگليسمکار

 سر سان ستيغ کوه ھایه باش ، 

 بارگران  کوبيده شده اش که تن با آن(  ھای مستدام  و فشار و شکنجهعابرا و با تمام   کشورش ايستاد به فلک کشيدۀ

 در زندان  عايد حالش شده بود ، حمل می  »طره باز خان« : که به اثر شکنجه ھای وحشيانۀ جالدانی مثل مريضيی را

  
  
  
  
  
  

    
  

  ن محمودیادوکتورعبدالرحم                   
  

   تو ميدانی که محمــودی چيسان است         نـه در بنـــد زميــن نی آســمان است

  ديــن و مســـلــک او         محــبت با ھــمه خـــلق  جھـان است تـوميــدانی کـه 

   تـــو ميــدانی که انــدر رزم دشـــمن          قلــــم در دست او گــرز گران است

   مــنـــم آن انــقـــالبــی  از دل و جان         که افــکارم  نـه از اين و نه آن است

  ـه کــرده         مرا درد وطن در جسـم و جان است مرا عشــق وطـــن ديـــوانــ

   بـگــو بـــا دشـمــنان  پســت مــــردم         که محمـودی نميرد سخت جان است

   ھمـــی دانـــد ولـــی در جنگ دشمن         زبانــش تـيزتــر از ھر ســنان  است

  خــدوم  صــنف رنجبران است زصــنـف  بـيـنـوايـــانــــم  از آن رو         مرا م

   بگــويم فــاش با ھـــرکس  به ھـرجـا         که صـنف  بينوايانم  چو جــان است

   يقـــين دانــم که  فــــردا بـيـنـوايــــان        ھمه آقـــای مــلک ايـن جھــان  است

  ن  خاک آنچنان است نه مــن تـنھــا يــگـانــه  قھـــرمانـــم         ھمه مردم در اي

   مرا قـوميـست کـــز افســـــانۀ  شـان         ھمـــه  فخـــر زمــين و آسـمان است

   نمــی الفــم بـبـيـن تاريــــخ  مــــا را         درفـــش ما  درفـــش کـــاويـان است

   بـپـرس از ھـر فـرنگی اين  سخن را        که ضـرب  دســت افغانی چنان است

  بسوزد  زھــول جــنـبش ھـای مـردم

  ھر آن مـــرد  فـرنگی در فغان است  

  طبقه: صنف       *****                                                                           
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 که از زندان مخوف ه نامه ننوشتو توب  تواب نشد ، و امثال شان »مير محمدصديق فرھنگ« و» وی اد« مانند  کرد ؛

 و از و به کرسی ھای بلند دولتی جلوس نمايد بگذرد و از غرور و عزت نفس و آبرويش خاندان نادرغدار رھا شود

با   مبارزۀ طبقاتی رازير فشار سنگر   و فرزند راستين  مردم،اين کمونست سترگ .نعمات مادی و معنوی مستفيد گردد

 ظاھر شاه خاين وجود که تا اين   ، نگھداشت و گرم  پرحرارتکماکان  ،زندان درعرصۀ   شدهن و بدن شقه شقهرم تـھ

را  توظيف نمود تا به داخل  ( ... )ش ر مورد اطمينانوکتو د تحمل نتوانست و  در داخل زندانچون کوه سنگينش را

.  آزادی با زرق دوا مسموم سازد سلول سرد و مرطوب و تاريک زندان برود و اين تھمتن تسليم ناپذير را قبل از

با  محمودی را می شناخت و به دانش طبی ايشان احترام داشتدوکتور عبدالرحمن  زنده ياد ًبالکه قدوکتور توظيف شده 

 داکتر صاحب «  :ه بودگفت  چنينبه اين مرد ميدان و تھمتن دوران  سرافگندی و ابراز ناچاریشرمساری ويک جھان 

از زندان که رھا شديد .  درغير آن شاه خودم و خانواده ام را تباه خواھد کرد  را به شما زرق کنممجبورم اين ادويه 

   » ... مدتی بعد اثر خواھد نمود

جريان مسموم ساختن تدريجی از ادامۀ  نقل قول مستقيم  نورچشمی زنده ياد محمودی به اين سبب منصرف شدم که وی 

  شنيده بود ،) اشخانوادهمعدود اعضای حضوردر (  خودش از زبان ش مرگکه پيش از اين مبارز سترگ کشور را

در معرض ديد مردم قرار نداده است  نکرده و آن را  ً کتبا افشاء  چند دھۀ گذشتهدرازنای در وچنين  واقعيت تاريخی را 

ستادۀ ظاھر شاه آشکار ؛  اکنون سکوت سؤال برانگيزش را بشکند و راز مسموم ساختن زنده ياد محمودی را توسط  فر

  .   سازد 

 مبارز بسيار با شھامت و ادامه کار در مقطع ميرويس ودان محمودیدر پايان اين فشرده بايد خاطر نشان ساخت که 

 . می باشد عبدالرحمن محمودیدوکتور  زندگی ساز زنده ياد  مبارزۀ ه و ميراث دارادامه دھند يگانهکنونی 

  
  
 

 


