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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

 
  ١٣٨۵ دلو ١٣ ۀزنده ياد داد نورانی، پيشرو شمار: ای ازنوشته 
  نشريه پيشرو: فرستنده

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢٣

  محمودی،

 مقاومت و پايداریۀ  اسطور
ی يکی از فرزانگان دانش، قلم و مبارزه بود که نسلی را در دامان افکار و مبارزاتش ن محموداداکتر عبدالرحم

 .پرورد و ھرگز در برابر استبداد و خفقان زانو نزد و صخره وار در مقابل نابرابری ھا ايستاد

محمود داکتر محمودی رھبر حزب خلق و پيشوای طيف وسيعی از مردم افغانستان بود که در زمان دموکراسی شاه 

خان ندای خلق را منتشر می ساخت و در آن از عدالت و آزادی می نوشت، خواھان حکومت مشروطه بود و در 

مخالفت با سرمايه ھای غربی که بنيادھای اقتصاد ملی کشور را فرو می ريخت، قرار داشت و با اين طرز تفکر 

ری مردم کابل از عزم و پايداری او صميمانه ياد ميان شھروندان کابل از اعتباری برخوردار بود که تا اکنون بسيا

 .می کنند و به آن مباھات می نمايند

 می ی او در سخنوری و زبان آتشينش بود که ھر فردی را به احساسات وائتوانايکی از مشخصات داکتر محمودی 

د، به مجردی که او که استبداد ھاشم خانی را با تمام وجودش لمس کرده بو. داشت و محصور کالمش می ساخت

 ندای خلق زد و اوج فعاليتش در ۀدموکراسی شاھی شاه محمودخانی اعالن شد، دست به تشکيل حزب و نشري

 شاھی را برمال ساخت و ۀ ھفت شورای ملی بود که با بيانات انتخاباتی اش ماھيت رژيم پوسيدۀانتخابات دور

. ارش غالم محمد غبار به پارلمان راه پيدا کند ھزار رأی، دوشادوش ھمرزم فداک١٣توانست با کسب بيش از 

کابليان تيزبين و ھوشيار که از قبل با فداکاری ھای محمودی در انجام وظيفه و رسيدگی به تداوی زحمتکشان و 

ی خلق می شناختند و غبار را چون او چنين مبارزی می دانستند، با ئرھای داشتند و او را مبارز راه ئا آشنءفقرا

وجودی که چند تن از متنفذين و روحانيون نامدار خود را کانديد اين نمايندگی کرده بودند ولی نتوانستند مانند اين دو 

 . دشوار مبارزه، اعتماد مردم کابل را بدست آورند و به وکالت از شھر کابل برسندۀشھسوار عرص

 تن از روشنفکران و مبارزانی که از نقاط مختلف کشور به شورای ملی راه يافته بودند، ولسی ۵٠محمودی با 

اما در . جرگه را به مجمری از خواست ھای توده ھای مردم در برابر استثمارگران لميده بر قدرت تبديل نمودند

 و کانون مبارزه و مقاومت را ندسخت ترسيده بود شاھی از دموکراسی ۀ ھشت که خاندان پوسيدۀآغاز انتخابات دور

داکتر . در وجود داکتر محمودی و غبار می ديدند، بر تمام وعده ھای شان پا گذاشته و اين دو را به زندان انداختند

محمودی چندين سال را در قفسی در زندان دھمزنگ گذراند، ولی کنده و زندان عزم آھنين و فکر بلند او را از پا 
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روز با اعتماد بيشتر به اعتقاداتش، ديوارھای زندان و شالق زندانبانان را تسخير می کرد  محمودی روزتا. اورددرني

ی خلق بود، نوشت و ئرھا بر توده ھا و اعتقاد به دانش ءو باالخره مانيفيست زندگی اش را که تأکيد بر پايداری، اتکا

ول بدنش مستولی گشته بود و ديری نگذشت که زندگی را کروب سل بر سلول سليی يافت، مئرھاوقتی از زندان 

را با بنيانگذاری جريان  بقايای ندای خلق باالخره اصالت شان. پدرود گفت و کابليان را در اندوه عميقی فرو برد

 . جاويد در مبارزه با استثمار، ارتجاع، امپرياليزم و دفاع از زحمتکشان افغانستان ادامه دادندۀشعل
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