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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ اکتوبر ٢٣

  

 !گرامی باد ياد و خاطرات انقالبی داکتر عبدالرحمان محمودی
 يعنی مطابق ،، يک صد و پنج سال قبل» خان مدرسغالم فاروق« فرزند ،» عبد الرحمان محمودیداکتر«زنده و جاويد 

 ،زنده و جاويد داکتر عبدالرحمان محمودی .شھر کابل ديده به جھان گشود، » بارانهۀکوچ« در، خورشيدی١٢٨٨به 

  شخصيت ،انقالبی و مبارِز کشور بود که در تاريخ کشور شيران و عقابان قھرمان، ،يکی از رھبران اسطوره ئی 

 سرسختانه و با ،زنده و جاويد داکترعبدالرحمان محمودی.  به ندرت ديده شده است، مبارزی ھمچو ايشانعالم و ،اديب

 ستم و بی عدالتی و استثمار طبقات ستمگر و ،خاطر رھائی توده ھا از قيد ظلم و تعدیه عزم خارائين ب

وی . خاينان از ھيبتش لرزيد و ترسيد با صالبت تمام رزميد و ، خاندان طالئی ھا،بورژواکمپرادور و در رأس آنان 

درفش عدالت خواھی  و مبارزه را در اھتزاز در آورد و آرزو داشت تا بنا ھائی ظلم و ستم و ديکتاتوری را نابود سازد 

 چون خود از ميان ،زنده  و جاويد داکتر عبدالرحمان محمودی. و جامعٔه بی طبقه را  برای مردم در بندش نويد دھد

 بناًء بدان دليل  موجه ،م  جامعه برخاسته بود  و درد و رنج مردمش را با تمام وجودش احساس نموده بودطبقات محرو

 جامعٔه ، تالش و مبارزه می نمود و آرزو داشت تا با  تغييرات  بنيادی،برای رھائی  و رستگاری مردمش می انديشيد

 .عٔه رفاه اجتماعی را بنيان گذاردجام ،مکھن را دگرگون و بر فراز بناھای کھن فرھنگ فئوداليس

 بنابر دستورات ارتجاعی ،فرھيخته و کبير آزادگان ،نستوه ،رھبر خبير ،اين بزرگمرد دوران» محمودی« ،در فرجام

وطن و خاين به مردم، توسط داکتران وابسته به سلطنت با تزريق مواد ه ترين طبقات ستمگر و حاکميت جالدان خاين ب

 حک و عجين گشته و ،طنپرست و انقالبیواسم پر افتخارش در قلب ھر افغان .  جاودانگی پيوستزھری جانباخت و به

در ھر جائی که ظلم وستم، فقر و بی عدالتی و . در صفحات طالئی و خارائين تاريخ اين بالد کھن درج ابدی شده است

محمودی مجسم می شود و مبارزان را انرژی بيشتر برای گرفتن ستم ملی و طبقاتی بيداد کند خاطرۀ تابناک و انديشۀ 

 .حقوق حقۀ شان می بخشد

 رھبر ، بزرگترين ابر مرد تاريخ معاصر کشور،درود و ھزاران درود بر ياد و خاطرات غرور آفرين و افتخار آفرين

 !داکتر عبدالرحمان محمودی، مادر وطن افغانستانۀ انقالبی و فرزند شايست

 در درون زندان دھمزنگ  در سال  ،زير را که توسط رھبر محبوب کارگران و زحمتکشان افغانستاناينک شعر 

 نمايندگی می کند خدمت تان تقديم می ،سروده شده است و از نيات ملی و انقالبی محمودی بزرگ ، خورشيدی ١٣٣٢

 :کنم
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 ان اســتد زمين نی آســــمــه در بنــن   تـی که محمودی چسان اسـدان یـومـت

 بت با ھمه خــــلق جـــھان اسـتــحــم   لک اوــســن و مــی که ديــدانـی ومــت

 ران اسـتــم در دست او گــــرز گــلـق   منــدر رزم دشــی که انــدانـــی ومـــت

 ه آن اســـــتـن ونـه ازايـه افکارم نـک   انــم آن انقـــــــــالبی از دل و جــنـــم

 ن درجسم وجان اســــتـدرد وط راـم    ردهـه کـوانـق وطـــــــــن ديـشـرا عـم

 ان استـخت جـرد سـيـکه محمودی نم    ردمـست مـا دشــــــــــــــمان پـو بـگـب

  سنان اسـترر از ھـزتـيــش تانــــــزب   منـگ دشـنـی در جــد ولـھمــــــی دان

 ف رنجبران اســتــدوم صنخـــرا مـم   روم از آن ـانـوايـبيــــــن) ١( فـنـزص

 انم چو جان اســتــنوايف بيــــه صنـک   ر جاـه ھـس بـرکـا ھــم فـــاش بـگويـب

 لک اين جھان اســتـای مــمه آقھــــــ   انـوايــردا بی نــه فــم کــيــــــــقين دان

 ان اســتـچنـاک آنـدراين خھمه مردم    ه قھرمانمــگانـنــــــــــــھا يـن تــه مــن

 مان اســتـين و آســه فخــــر زمھمـــ    انــ شـۀست کز افســــــــانـوميــرا قـم

 ا درفش کــاويان استـــش مدرفـــــــ     ا راــاريـخ مـين تـبـم بـمــــــــــی الفـن

 افغانی چه سان است که ضرب دست     ن سخن راـگی ايـرنـر فـرس از ھـپـب

 ـتـان اسـغـگی در فـرد فرنـرآن مـھ      ش ھای مــردمـبـنـول جــوزد زھـسـب

 طبقه) ١ (

 

  


