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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢٣
  

  يادی از بزرگترين مبارز انقالبی تاريخ معاصر افغانستان،باز ھم 

 !داکتر عبدالرحمان محمودی
تسليم نا رسائی ھا و نابسامانيھای  وم جامعه برخاست و با فقر و تنگدستی بزرگ شد،مردی که از ميان توده ھای محر

طبقات   طبقاتی،ۀجامع  ضد مظالم اجتماعی،هقد برافراشت و درفش مبارزه را به اھتزاز در آورد و ب اجتماعی نگشت،

ران در فرجامش بنابر اين بزرگمرد دو» محمودی« .ستمگر و حاکميث بورژوا کمپرادور مقابله و مبارزه کرد

با تزريق مواد ان وابسته به سلطنت يت جالدان خاين، توسط داکتردستورات ارتجاعی ترين طبقات ستمگر و حاکم

 در قلب ھر افغان حک و عجين گشته و در صفحات طالئی و پر افتخارشاسم  .نگی پيوستاجاوده زھری جانباخت و ب

ی بيداد تقر و بی عدالتی و ستم ملی و طبقاف در ھر جا که ظلم وستم، .باشدخارائين تاريخ اين بالد کھن درج ابدی می 

شان می ۀ خاطرۀ تابناک و انديشۀ محمودی مجسم می شود و مبارزان را انرژی بيشتر برای گرفتن حقوق حق می کند،

 .بخشد

 يعنی در سال  قبليک صد و چھار سال،  »غالم فاروق خان مدرس«فرزند » پروفيسور عبد الرحمان محمودی«

داکتر عبد الرحيم « قرار تحرير تاريخ  و ھم چنان نوشتۀ زنده ياد .  خورشيدی در  شھر کابل ديده به جھان گشود١٢٨٨

، شخصيت ھای متفکر و عالم دوران »سرباز - غالم صديق خان مشاق«پدر محمودی بزرگ با برادرش  ،»محمودی

امان هللا خان و  .ارس نيز ھمت گماشته و مصدر خدمت گرديده اندبودند و در پھلوی تدريس در ايجاد مد» امانيه«

در بسياری  از » غالم صديق مشاق«مشق ھا و نوشته ھای ۀ نمون .محمود طرزی نيز از شاگردان مدرس و مشاق بودند

کتاب  ھا و مملو  از » يخدان«ھم چنان دو  .منازل کابل قديم موجود بود و چند نسخه اش را در امريکا نزد شخصی ديدم

و ديگر اھل » سرباز - غالم سرور «کاکايم  ،»غبار«بزرگ که با زنده ياد » محمودی«نوشته ھای ايشان و نوشته ھای 

 خورشيدی و ١٣۶١علم و قلم مکاتبه داشتند با کتاب ھای ناپيدا و ارزشمند ديگر نزدم موجود بود و متأسفانه بعد از 

دسترس  ھيچ کسی نبود؛ فروختند و ه دند و آثار و کتاب ھای تاريخی را که بآوارگی اين قلم، امانت داران خيانت کر

  !حيف و ميل نمودند

فرزانه و صميمی  سازندگی، نيکان و يک شخصی حليم، آگاھی ، کبير، مردی از تبار مبارزه، روشنی،» محمودی« 

 قرار گفتۀ مرحوم مادرم، .ته بودبود که اخالق نيکو و طرز برخورد انسانی اش با ھمه وی را محبوب قلب ھا ساخ

وی به عيادت ايشان شتافته و مورد الطاف و نوازش آن خردمند   که محمودی سترگ از قيد زندان رھا می گردد،یزمان

خاطری تازه ه مادرم می افزايد در موقع مرخصی زنده ياد محمودی صد افغانی را برای مادرم ب .فقيد واقع می شود
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مادرم ۀ قرار فرمود .عطاء و اھداء می کند در عروسی اش  شرکت نورزيده و در زندان بود،عروس بودنش و اين که 

ھنگامش فاميل و ملت را در سوگ نشانيد ه چند روزی از عيادت شان با محمودی صاحب نگذشته بود که خبر مرگ نا ب

ند و اما رنج روزگاران  و مادرم می گفت سال ھا آن صد افغانی را حفظ کرده بود که خرچ نک .و سياھپوش نمود

 که تکليف خانمانسوز و جانگداز یمادرم يک زن مسلمان بود و تا زمان .يدوادارش نمود تاخرجش نماتھيدستی  

تار و پودش را نسوخت ھميشه برای ايشان دعا و نيايش و طلب آمرزش می کرد و ھميشه خاطرات آن مرد » الزايمر«

 .مبارز و دلسوز را گرامی می داشت

انسان ھا به شکل ھای مختلفی جھان ھستی را  .رانجام  ھمه محکوم به مرگ ھستند و اين يک امر طبيعی می باشدس

عده ای ھم با نکبت ولعن ابدی که  گاه در جامعه نبوده اند، گوئی که ھيچ ،یبعضی با حقارت و زبون وداع می گويند،

د، و اما قھرمانان و شجاعان اند نی ميرند و يا کشته می شوشکل طبيعی مه يا ب ھمه در آرزوی خبر مرگ شان بوده اند؛

محو ستم ملی و طبقاتی و برقراری يک نظام انسانی  خاطر رستگاری توده ھا،ه آنان ب .که مرگ از آنان می ھراسد

 و تشھامدر باب قياس  . ابدی ھمچون آفتابۀزند آنھا ھميشه زنده اند، .مبارزه کرده و به پيشواز مرگ شتافته اند

  نيز نمی ميرد، انسان شھيم به صورت ديگر تبديل می شود،  نمی ماند بلکه از صورتی انرژی از نظر مخفی انرژی،

 زمانه انسانبزرگ » محمودی«. اگر جسماً می رود و رخت سفر ابدی می بندد و اما نام نامی اش زنده و جاويد می ماند

 نام آن در کنارشوز در ميان ما نيست و اما مفکورۀ انقالبی  و و آفتاب درخشان انرژی زا و زندگی بخش، اگر امر

اف و رھائی از قيد ح  اجهمبارزه عليه آفتاب تابنده و نور افگن با ماست و برای ما انرژی می بخشد و ما را تشويق ب

  .بندگی می نمايد و درس وطنپرستی و آزادگی  و خدمت به انسان و انسانيت می آموزاند

 !ی شھيم و از خود گذر ھرگز نمی ميرندآره، انسانھا

 درست مثل انرژی ھيچ وقت از انسانھای مبارز! خير، ھرگز کاوه و سيس مرده اند که محمودی بميرد؟ - مگر آرش 

 .د و فقط گاھی از ديد ھا مخفی می ماندنبين نمی رو

پر آوازه و محبوب قلب ھا  »داکتر عبدالرحمان محمودی« تاريخ معاصر کشور به سان تا آن مقطع ازھيچ مبارزی 

 . را در ادوارش ديده استه اینبوده و تاريخ کشور و حتا تارخ خلق ھای تحت ستم جھان به ندرت چنين فرزند فرزان

ھا از خود شخصيتی تبارز داد که نابرابری ۀ محمودی با فقر وتھيدستی و رنج ھا  ساخت و بزرگ شد و به اثر ھم

من حيث پدر  اين نيک آئين فرشته خو،.  يادگار مانده مظھر افتخار خلقش واقع شود و در دفتر زمانه اسمش جاودانه ب

از يکسو   کار کرد و از جانب ديگر مشغول تحصيل  دوش کشيد،ه وليت فاميل و برادرانش را بؤمھربان و پر مھر مس

روانۀ آموختن درس و تعليم نمود و باالخره از آنھا را وجه شايسته سر پرستی نمود وآنان ه فرزندان باز برادران و  .بود

 . را که کاشته بود مثمر واقع شدیشخصيت ھای بزرگ و عالمی به جامعه معرفی نمود و درختان

 ۀدنسنوي اسی نوين افغانستان،يک تن از رھبران انقالبی و پر آوازۀ  جريان دمکر» زنده ياد داکتر عبدالرحيم محمودی«

اين  .برادر دوست داشتنی داکتر صاحب بزرگ بود »شعله جاويد« جريدۀ تابناک صاحب امتيازتوانا و شاعر گرانمايه و 

ه رشتۀ تحرير در آورده است که من شمه شخصيت بزرگ و شناخته شده، نوشتۀ چند صد صفحه ئی را با قلم رسايش ب

درد  و رنج ھای بيکران فاميلش که بعد از وفات پدر دانشمندش، بزرگمرد  وی از فقر، . ام از آن را مطالعه نمودهای

 شده بود با فصاحت حکايت نموده و متذکر شده است که چگونه سردار شانگريبانگير» غالم فاروق خان مدرس«عالم 

 با شکم گرسنه و نداشتن ،شان محمودی، با کار و تالش ھای شباروزی داکترابر مرد دوران  زحمتکشان افغانستان،

 .لباس درست در جھت اعاشه و معيشت و به ثمر رسانيدن و تربيت سالم اوالد ھا و برادران می تپيد و می کوشيد

در اثر تاريخی اش واقعيات و حوادثی را به تصوير کشيده است که  حتا بسياری از » داکتر رحيم محمودی«

در اسارت انسانی » داکتر رحيم محمودی فقيد«متأسفانه نوشتۀ تاريخی  .و ندارندتاريخنويسان  از آنھا آگاھی نداشتند 
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قرار دارد که نمی داند و يا نمی خواھد بداند که ھرروز در بند نگھداشتن چنان نوشته ھائی چه خسرانی می تواند بار 

راث پر افتخار و بزرگی است برای اين نوشتۀ گرانبھا و پر ارزش که تاريخ پيشينۀ کشور را بازگو می کند، مي .بياورد

 .نسل امروز و فردا نه عتيقۀ فاميلی؛ و متعلق به ملت است و بايد در اختيار ملت گذاشته شود

رد و بدل می شد وی بار ھا می نوشت که پسر گمشده » زنده ياد داکتر رحيم محمودی«در نامه ھای که بين اين قلم و 

تا اين که  علمی و اجتماعی می نوشت، لم و تاريخ فاميلم در عرصه ھای سياسی،از فامي .اش را دوباره پيدا کرده است

 و بعد از چندی دريافتم که بزرگمرد مبارز،! بعد از گذشت ايامی روابطم قطع ساخته شد؟ .دانستم که واقعاً کی ھستم 

بر تکاندھنده روح و روانم را اين خ ؛ه استانسان شفيق و دلسوز که من را از کوچکی پسر خوانده بود به ابديت پيوست

مادرم گھگاھی مرا به معاينه خانۀ  عطوفت و نعمت پدر محروم شده بودم ، چون در يک سالگی از مھر،. متأثر ساخت

می برد و مورد عنايت و الطاف محبت »  محمودی بزرگ«داکتر صاحب رحيم، در سر چوک و يا برای ديدن فاميل 

پسر بزرگتر داکتر صاحب که توسط جالدان خلقی و  »ببرک محمودی«ان با زنده ياد ھم چن.  آميز شان قرار می گرفتم

جبر و ظلم زمانه ! حسرتا.چندين سال از من بزرگتر بود» ببرک«پرچمی به جاودانگی پيوست ھم بازی می شدم، البته 

 !!!کرد» تيت و پرک«زندگی ھا را دستخوش ناماليماتش نمود و ھمه را از ھم دور ساخت و 

سکوت چند دھه را شکست و » محمودی بزرگ«روز خوشبختی است و فردا را مقدم می دانيم که فرزند ارشد  امروز ،

مدبر و انقالبی اش در پيشگاه خلق جفا ديده اش  با جرأت تمام از قافله ساالر معظم زحمتکشان يعنی پدر فرزانه، خبير،

دفاع برخاست و اين يک افتخار ه ابر مرد شجاع و بی بدليل بياد کرد و از کارنامه ھای غرور آفرين مبارزاتی آن 

 .بزرگ است

رود ھا  يک جا شوند،... مجيد ھا و بھمن ھا، فيض ھا، سيدال ھا، رستاخيز ھا، لھيب ھا، اگر محمودی ھا يکجا شوند، 

ز وطنی که ھم پيوسته دريا می شوند و با غرش سھمگين و طوفانی اش خس و خاشاک ارتجاع و سرمايه را اه ب

،می روبد و )مرا درد وطن در جسم و جان است- مرا عشق وطـــــــــن ديوانه کــــرده   (محمودی کبير فرموده است که

 .به مرداب تاريخ دفن می کند

ادوئی و سحر آفرين را خواندم، سراپای وجودم پر از احساس و غرور شده است، زيرا من ھم ج که اين شعر یاز زمان

 آسمان آبی و نيلگونش، در عشق وطن ديوانه ھستم و ھيچ لحظه ای نيست که کوه ھای سر به فلکش، محمودی نچو

دريا ھای خروشانش و خالصه محبت و عطوفت مردمانش  و  آفتاب درخشان و زرينش، طبيعت مرمرين و زمردينش ،

 !!!از شما چه پنھان فراق کھدامن زمينش؛ خاطر پريشانم را اسير نسازد

 :شنضميران و مبارزان چه زيبا گفته اندساالر رو 

  درفش ما درفش کـــــــاويان است -ببين تاريــــــــــخ ما را   نميالفم،[

 .]  که ضرب شست افغانی چه سان است-بپرس از ھر فرنگی اين سخن را

 پر هاگر محمودی اين را . محمودی راه مبارزان و انقالبيون شھير  و جانباز افغانستان در خون تپيده و سوخته استهرا

 !نمی آمدند و جان نمی باختند.... لھيب و سخندان و فيض و مجيد، شکوه وجالل را ترسيم نمی کرد،

 !ھزاران درود بر ياد و خاطرۀ تابناک داکتر عبدالرحمان محمودی بزرگ

د  بيآموزيد، متحد شويد خاطر ميھن و مردمش فدا کره از راه و رسم آن اسطورۀ عصيانگر که جانش را ب چپ انقالبی،

 .و راه را برای بر پائی جنگ توده ئی ھموار سازيد و افتخار کمائی نمائيد

 

 


