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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١٣ اکتوبر ٢٣
  

 

  

  !ياد قھرمان واقعی زحمتکشان افغانستان را گرامی می داريم
ا عرق ريزی و تحمل مشکالت و رنج، زندگی فقيرانۀ شان را به زحمتکشان اکثريت جامعۀ ما را می سازند که ب

اين زحمتکشان ھستند که قھرمانان . زحمتکشان کشور ما سازندگان واقعی تاريخ کشور ما ھستند. پيش می برند

 واقعی را به وجود می آورند، قھرمانانی که با مبارزه و کار شان راه رھائی زحمتکشان را از يوغ بھره کشی و قتل

  .و کشتار و غارت به وسيلۀ خارجی ھای بی رحم و ستمگر و تفنگدار نشان می دھند

اين مبارز . زنده ياد داکتر عبدالرحمان محمودی يکی از اين قھرمانان نامدار و مبارز زحمتکشان کشور ما است

شه برای رھائی عزيز که پنجاه و دو سال قبل برای ھميشه با زحمتکشان وداع کرد، انسان بزرگی بود که ھمي

  .زحمتکشان می انديشيد و تالش می کرد و ھمين بود که مورد کينۀ خاندان شاھی قرار داشت

زنده ياد داکتر عبدالرحمان محمودی به خاطر عشق به زحمتکشان، مبارزه برای رھائی آنان و کينه نسبت به 

بوس ماند و دردناکترين شکنجه ھا خارجی ھای ستمگر سالھای سال پشت ميله ھای مخوف زندان خاندان شاھی مح

ھمه آقای اين ملک اين /يقين دارم که فردا بی نوايان«را تحمل کرد اما به زانو درنيامد و با صدای رسا فرياد زد که 

او با دفاع از حقوق زحمتکشان ثابت ساخت که قھرمان واقعی زحمتکشان است، قھرمانی که در ميان . »جھان است

  . زحمتکشان زندگی می کرد، با زحمتکشان رنج می کشيد و درد آنان را به خوبی می فھميد

يز در خدمت زنده ياد محمودی، نه تنھا از لحاظ سياسی برای زحمتکشان می رزميد، بلکه مسلک داکتری اش را ن

مرا مخدوم صنف رنجبران / ز صنف  بينوايانم از آن رو«او می گفت که . زحمتکشان تھيدست و فقير قرار داده بود

  .و با عمل خود نشان داد که او در خدمت رنجبران، زحمتکشان و تھيدستان قرار دارد» است

ر و ندار شان به غارت می رود، کودکان امروز که زحمتکشان کشور ما با بيرحمانه ترين شکل کشته می شوند، دا

و زنان شان مورد حمله ھای ستمگرانۀ خارجی ھا، داخلی ھا و طالبان قرار می گيرند و فقر زندگی را بر آنان به 

زيرا . جھنم سوزان تبديل کرده است، قھرمانانی چون زنده ياد محمودی ضرورت زمانه و عصر ما ھستند
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حمودی به دفاع از رنجبران برخيزند، عليه فرنگی ھا يعنی خارجی ھای غارتگر قھرمانانی  که مثل زنده ياد م

  .بايستند و از منافع مردم دفاع کنند، نقش مھم در رھبری و اتحاد و اتفاق زحمتکشان ايفاء کرده می توانند

  !امی می داريمزنده ياد عبدالرحمان محمودی قھرمان واقعی زحمتکشان است، ياد اين مبارز و رزمندۀ عزيز را گر

  ١٣٩٢ ميزان ٣٠

  

  

 

 


