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 ۀمور پايان رتبأپدرش م . شد کابل زادهۀھجری شمسی در گذرباران١٢٨٨در سال  زنده ياد داکتر عبدالرحمان محمودی

وی خود را خدمتگار مردم  .درکنار طبابت به سياست روی آورد .ش طبابت را آغاز کرد -  ه١٣١۶در سال  .دولت بود

اما اين کار برايش  .کرد دانسته نه تنھا از لحاظ فزيکی بلکه از نظرذھنی واجتماعی وفرھنگی نيز مردم را مداوا می

  .نش تمام شدآسان نبود و به قيمت جا

در مجامع عمومی نطق ھای آتشين وانتقادی و   سياسی شد وۀ وارد صحن کابل عمالً ۀي در انتخابات بلد١٣٢٧در سال

خاطر ھمين ه لذا ب .ساخت ارزش اجتماعی و سياسی  او را آشکار می  وی،ۀصراحت لھج .تندی را ايراد کرد و انتباھی

  .سخنان انتقادی و آتشينش بار ھا زندانی شد

دراين  .ی مردم کابل به پارلمان راه يافتأ ر١۴٠٠٠با ) ١٣٢٨/١٣٣١(ھفتم شورای ملی ۀ زنده ياد محمودی در دور

  . داشتی تن از نمايندگان واقعی مردم در پارلمان جا۵٠دوره در  حدود 

 که چنين ھم سلطنت ظاھرشاھی مداخله نمود تا نوکران گوش به فرمان خود را برگزيند  ھشتم شورای ملی،ۀدر دور

) غانستان عزيزفاولين بارمظاھره در  ا( ی زنده ياد داکتر محمودیئپوھنتونھا تحت رھنمان محصال مردم کابل، .شد

 زنده ياد محمودیۀ مظاھره از مقابل معاينه خان .راه انداختنده  را در شھر کابل عليه ستم و رياکاری دولت به ایمظاھر

 ضد دستبرد هين وی  آغاز و با ھمراھی مردم کابل و دادن شعار ھا وخطابه ھای بآتشۀ با خطاب) عقب مسجد پل خشتی(

شاه فرمان مسلح  .اين حرکت مردم کاخ سلطنتی را به لرزه در آورده بود . در مقابل ارگ شاھی خاتمه يافتسلطنت

عساکر را به نفع ۀ دی روحياما سخنان زنده ياد محمو .ساختن عساکر و امر فير را باالی مظاھره چيان صادر نموده بود

  :زبان ساده چنين آغاز کرده وی سخنان خود را ب .مظاھره چيان چرخانيد
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ما برای دفاع از خواسته ھای شما  . ملت  ھستيدۀشما عسا کر، اوالد .مردم دالور و رزمنده وعساکر جان فدای وطن«

بيکاری،  بد بختی، شما در فقر، . وطن آمده ايدۀشد و قصات و واليات عقب نگھداشته ءشما ازقرا .يمئنما اين کار را می

 ءنداشتن صحت و سالمتی و  شفا  صحی،ینداشتن آب آشاميدن نداشتن سرک، بی برقی، بی مکتبی، بيگاری، بيخانگی،

 اين خوبی  ھای شما را يکدسته چوکی نشينان ۀھم .خانه و داکتر رسيده و مھربان و حد اقل زندگی انسانی محروم ھستيد

 ما و شما، نجاتبخش شما و ما خواھد ۀاتحاد ما و شما و مبارز .دست بياوريده را ب ديده اند، که بايد شما آندز

 ھشتم شورا با بيانات تندی وارد ميدان مبارزه شد که نظام فرتوت سلطنتی ۀمحمودی در انتخابات دور .».............شد

 زندانی ساخت که تنھا زنده ١٣٣١ سرطان ١٨از مبارزين ديگر در  تن ١۶لذا  وی را با  را تحمل نمايد، نتوانست آن

 ياد محمودی، براتعلی خان تاج و سرور جويا و فتح محمد خان فرقه مشرمدت ده سال را تا پای مرگ به زندان بودند،

  .سه سال  رھا گرديدند/بعد از دو ھا، اما ديگران با دادن توبه  نا مه

انجنير ولی احمد ول آن زنده ياد  ؤمدير مس .بود »ندای خلق«ياد داکتر محمودی زنده » حزب خلق«ارگان نشراتی 

 شماره در خدمت خلق قرار ٢٩در » ندای خلق« .ن محمودی بودای و صاحب امتياز آن زنده ياد داکتر عبدالرحمئعطا

  .گرفت

بود که مردانه و استوار وسر به کف انقالبی و مبارز ميھن  زنده ياد داکتر عبدالرحمن محمودی يکی ازقھرمانان نامدار،

 محروم و مظلوم ميھن بود و درد و رنج مردمش را باالی ۀوی از طبق .در راه عدالتخواھی و آزادی توده ھا رزميد

از اين سبب ھميشه   وطن زاده و رشد يافته بود،ۀچون درميان توده ھای رنجديد .نمود گوشت و پوست خود احساس می

 .نمود استسثمارگر و ستمگر زمانش می انديشيد و تالش و مبارزه می  چنگال اقليت مفتخوار،ی مردمش ازئبرای رھا

ی ئرا در زندان مخوف قرون وسطالذا اين عمل وی باعث کينه توزی خاندان شاھی قرار گرفت و ايشان  ده ھا سال 

شکنجه  .سر برده ب) ديوابهمشھور به سردار (د ودر  دوران صدارت سردار داو) دھليز مرگ زندان دھمزنگ(شاھی

  :    گفت آنھا را تحمل نمود و تا اخير به زانو در نيامد و به آواز بلند میۀ ھای ظالمان

  يقين  دارم  که  فردا  بينوايان         ھمه  آقای  اين  ملک  و  جھان  است

ن رمق حيات در مقابل نا برابری ھا زنده ياد داکتر عبدالرحمن محمودی با خلق ستمکش خود پيمان بسته بود که تا آخري

چنانچه ھميشه   . توده ھا دفاع نمايدۀ استوار و متين بايستد و از حقوق حقۀچون صخر ی،ئی آسيائوسطاو استبداد قرون 

  : که ورد زبانش بود اين

  بيتاب و توان دين من استۀ ين من است               خدمت تو دئباختن آمن  فداکارم و جان  

يکی ازبارزترين  فداکاری و سرتيری که داشت، جان نثاری، اد داکتر عبدالرحمن محمودی با از خودگذری،زنده ي

 شخصيت ھای نستوه بود که تمام زندگی پربارش را برای کسب ارزشھای انسانی برای مردم درد رسيده اش وقف نمود

 .و جان عزيزش را در اين راه فدا نمود

زنده ياد يک سخنور راستينی بود که با زبان راستين خود  .انش بيشتر دوست داشتوی وطن عزيز و مردمش را از ج

آنقدر وی در مسايل وارد بود که مطالب  .نمود داشت و محصور کالم راستينش می ھر فردی رابا احساسات وا می

  .نمود بغرنج را به زبان ساده بيان می

ثير گذار ترين چھره ھای سياسی زمان أ صادق و راستکو وتزنده ياد داکتر محمودی يکی از رزمنده ترين و دلير و

چنانجه  .ی و نجات مردمش بودئبرای آرامش و رھنما گذاشت، ھر قدمی را که زنده ياد می .معاصر بود و است

ميھندوستی و دموکراسی  پر از آرزو ھای مقدس و واالی انقالبی وآزاديخواھی،» ندای خلق« ۀ  جريدۀصفحات بر جست

  .انسانی آنھا بودۀ ش علم و فرھنگ نو و ايده ھای صلح و برابری ميان توده ھا و دفاع از حقوق حقو گستر
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زنده ياد داکتر عبدالرحمن محمودی تا پای جان درفش مبارزه و مقاومت وآزادگی رادر کشور عزيز برافراشته 

ی توده ھا ازاسارت و ئانقالبی برای رھااما بايد گفت که پايان زندگی آن راد مرد بزرگ ، پايان مبارزات  .نگھداشت

 شکستن زنجير ھای بردگی نبوده بلکه رھروان و ياران  راه محمودی اين راه را تا پيروزی خلق بر دشمنانش ادامه می

دارند و فراموش  اين رزمندگان ياد زنده ياد داکتر محمودی اين مبارز ناترس و رزمنده و انقالبی را گرامی می .دھند

  . گذارند بر شھامت و دليری و از خودگذری  شادروان احساس احترام عميق می. دکنن نمی

  .                      راھش پر رھرو ودشمنانش نيست و نابود و زبون باد

 ) بيت تعدادی را نوشتم١۴۵از (١٩۵١/ ١/١.قسمتی از پارچه شعری از زنده ياد داکتر عبدالرحمن محمودی

  از زيست محرومۀ نام توده ب

  نام  مردم  بسيار  مظلومه ب    از  زيست    محروم ۀنام  توده ب

  جز ملت پرستی دين ندارمه ب  ين ندارمئــعشق شان آ که من جز

  که سرسخت اند ھمچوسنگ خاره    نام   مردم   مرد   ھزارهه ب

  که در رزم عدوان اند چون شير      زيبای   پنجشيرۀنام  توده ب

  که  داده بر فرنگی گوشمالی      مرد   شمالی ۀنام  توده ب

  که آگاه اند از ھردرد مشرق     ھای مرد مشرقۀنام توده ب

  جز آهه که نبود در بساط شان ب      مظلوم   فراهۀنام  توده ب

  نام  مردم   مرد   بلوچیه ب      افغان  کوچیۀنام توده ب

  ون جانکه دارند اين وطن را دوست چ     ازبک و ترکمانۀنام توده ب

  که ھستند از حيات خوب مھجور    نسورنام مردم  مرد چخاه ب

  که محروم اند از ھر لطف و خوبی    نام مردم  سمت  جنوبیه ب

  که سرگردان بود در کوه و صحرا    ی   ھائنام  مردم  اچکزه ب

  که صد فرسنگ را با  پا کنند طی    نام توده ھای مرد غلزیه ب

  برند الش عدوان  در گورستان    نام توده ايماق و نورستانه ب

   نيکو  خاک   اين  مردم  نامه ب    نام شيعه و سنی و ھندوه ب

  که محکوم اند اندرچنگ و خواری    نام توده ھای قندھاریه ب

 که از زھر الم شد کام شان تلخ     ھرات و ھم بلخۀنام توده ب

  که خون دل بود در کام شان مل       آگاه     کابلۀنام   توده ب

  که در رزم عدو ھستند چاالک     مظلوم اين خاکۀنام تود هب

  جزملت پرستی دين ندارمه ب  ين ندارمئعشق شان آکه من جز

  زدرد توده ھا خوب آگاه ھستم  چو من از توده ام مردم پرستم

  ی  شانئشوم  دلشاد از  دانا    آگاھی شان مرامم نيست جز

  گذشتهبه درد ورنج و مظلومی   ھمه عمرم به محرومی گذشته

  ازآنرو در دلم طوفان خون است  دانم که حال توده چون است چو می

  نام   توده اش   آغاز   کردمه ب    لذا من اين حکايت ساز کردم

  رھانم صنف خود از چنگ پستی  که تا گويم به ايشان راز ھستی

  دھيم  با  ھمدگر ما  دست  ياری  ھم  پويم    راه    رستگاریه ب
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  رفيق و مونس و غمخوار گرديم    يار گرديمبال  تفريق با ھم  

  به نيک و بد ھمه ھوشيار گرديم    زخواب بيخودی بيدار گرديم

  عدو را ھمچو سگ ما خون بريزيم  چومردان بھر حق خود ستيزيم

  به صنف خود  حقايق  را  بگويم  ولی زان پيش، کين منزل بپويم

     را ایهکليد  دفتر   سر     بست     را ایبگويم  نکته  برجسته

  ھمی  بينم  که  می نالند از  سوز  که چون با خلق محشورم شب و روز

  که زين مردم يکی ايمان  ندارد  يکی از دست قاضی نوحه دارد

  ھمه  بی دين وابليس  رجيم اند  يم اندئھمه رشوه خور و پست و ل

  ز جور اين گروه ھر دم به فرياد  يکی ازدست حاکم  می زند  داد

  يل و پست و ھم حق نا شناس استذر  وار و نا سپاس استکه حاکم خونخ

  که  مرگ شان  بود صد بار  اولی  دگر  می نالد  از  حکام  اعلی

  پليد و ظالم و بدخواه و زشت  اند  ھمه خونخواروپست و بد سرشت اند

  که  آن ھا   اند از  آل   خصومه  يکی  گريد   ز   نا يب الحکومه

  ھمه  دور  از  مدارا  و  فتوت  تيل  و بی  مروذھمه دزد و ر

  ھمه مجنون و مست و  غير سالم  جفاجويند  و آدم خوار  و ظالم

  که  آنھا   اند  شاگردان    ابليس  ز پوليسو مورأيکی نالد  ز  م

  ز جور  بی حسابی ھاش   ناالن  کی از جور مستو فی به گرياني

   کتاب اندھمه خونخوارو زشت و بی  که اين مردم نه از آل حساب اند

  ز  دست  جور شان بی تاب  نالد  دگر از خان و از  ارباب  نالد

  دگر  از  اندوه   زندان    بنالد  يکی از دست  قو مندان  بنالد

  ز قضات   تميز   فرياد   دارد    يکی از  بی تميزی داد  دارد

  ھمه دزدان  با مردم در ستيز اند  که آنھا دشمن عدل و تميز اند

  دگر گويد ز اعيان صد  حکايت  ورا صد شکايتيکی دارد ز ش

  کشد از جور  آنان  آه   سردی  خالصه ھر يکی ناالن زدردی

  يد کين مطلب چنين استخود آگاھ   حقيقت خود نه اين استولی اصل

  وقت  ابر  بارانه که می  بارد  ب  بچشم و سر ھمی  بينيد  ياران

  ھر جوه  آيد بکه از سرچشمه آب    شما  دانيد  ای  ياران   دلجو

  که گوساله به ميخ  خويش  نازد  جھان اين نکته را مکشوف سازد

  گيرد ز باران که چشمه آب می  يد ای دوست دارانشما خوب آگھ

  بلی  ھر علتی  معلول   دارد  بلی  ھر عاملی   معمول   دارد

  اگر  جويم  ما  اصل  حقايق  ھر  کاری  ھمی  گرديم   فايقه ب

  ز دونان جز پليدی بر نيايد   ستی   نزايدز استبداد   جز  پ

  شعورصنفی چون گردد ھويدا              ماۀ مردانۀ ولی  در تود

  که تاج و تخت ظلم يک باره کوبند  سر دشمن به سنگ خاره کوبند
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توار وی شجاعانه و نا ترس واس .ن محمودی از دل و جان عاشق ميھن و مردم خود بودا زنده ياد داکتر عبدالرحمواقعاً 

فای بی نام نامی وی با اخالص و و . انسانی رزميد دور از استثمار و ستم وکامالً  ایو سر بر کف در راه ايجاد جامعه

 .به مرد رزمنده و مبارز راه مردم وطن وجھان مبدل شده است امانی که به آزادی و ميھندوستی داشت،

  .وطندرود  فراوان بر روان  اين فرزند اصيل و خدمتکار واقعی 

  ھـ ش١٣٣٢شعری از داکتر عبدالرحمن محمودی، زندان دھمزنگ سال 

 نه در بند زمين نی آســــمان اســت     توميدانی که محمودی چسان است

 محبت با ھمه خــــلق جـــھان اسـت     تومـــــــيدانی که دين و مسلک او

 ـرز گران اسـتقلم در دست او گـــ     تومــــــــيدانی که اندر رزم دشمن

 که افکارم نه ازاين ونه آن اســـــت     منم آن انقـــــــــالبی از دل و جان

 مرادرد وطن درجسم وجان اســــت     مرا عشق وطـــــــــن ديوانه کرده

 که محمودی نميرد سخت جان است     بگو با دشــــــــــــــمان پست مردم

 زبانـــــــش تيزتر از ھم سنان اسـت    ھمــــــی داند ولی در جنگ دشمن

 مرا مخــــدوم صنف رنجبران اســت   بيــــــنوايانم از آن رو) ١(زصنف

 که صنف بيـــــنوايانم چو جان اســت     بگويم فـــاش با ھرکس به ھر جا

 ھــــــــمه آقای ملک اين جھان اســت    يــــــــقين دانم که فردا بی نوايان

 ھمه مردم دراين خاک آنـچنان اســت    ــــــــــــھا يگانه قھرمانمنه من تن

 ھمـــــه فخــــر زمين و آسمان اســت    شانۀمرا قوميست کز افســــــــان

 درفــــــــــش ما درفش کــاويان است    نمــــــــــی الفم ببين تاريـخ ما را

  غانی چه سان استکه ضرب دست اف    بپرس از ھر فرنگی اين سخن را

 ھرآن مرد فرنگی در فغان اسـت      بسوزد زھول جنبش ھای مــردم

 طبقه  )١(
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