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 ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ دسمبر ٢٢
 

  دين محمد محمودی،زنده ياد 
  سرخ انقالبھای يکی از گل

  
 پر پر آنھاوسط روس ھا و نوکران بومی  افغانستان که تۀگل سرخ بوستان مبارز »دين محمد محمودی،«زنده ياد 

 !گشت
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و يکی از کادر ھای برجستۀ  »محمودی«از فاميل نام آور مبارز بزرگ شعله ئی، » دين محمد محمودی«زنده ياد 

نقش فعال » ساما«نوين در پروسۀ تشکل دموکراتيک وحدت طلبانۀ جنبش  شعله جاويد که در جريان جنبش جريان

 .يده شدانبه خون کش ١٣۵٨در نيمۀ دوم سال  دلير »مائیسا«داشته به مثابۀ يک 

انسان ھای ھدفمند و رسالتمند جامعۀ ما که با درک علمی از جامعه و نقش ارتجاعی و غدارانۀ طبقات و حاکمان 

ار استثمار و استعم در پرتو انديشه ھای انقالبی خود را در امر رھائی انسان از يوغ مناسبات کھن فئوداليسم، ستمگر،

دھند سازمان مرداب تاريخ افگنند و دنيای بھتری را ه کھن را با مناسبات فرتوتش بر چينند و بۀ آماده کردند تا گليم جامع

اما متأسفانه زندگی با آنھا ياری نکرد و در بھترين لحظات . تا مردم شان را از فالکت و فقر و تھی دستی رھائی بخشند

ای شان توسط کثيف ترين خاينان ملی و وطنفروشان بی ناموس يعنی زنازادگان زندگی و در عنفوان جوانی، ھستی ھ

خاطر شعله ئی بودن و وطن پرست بودن ساقط گشت و آرزو ھای شان را که ھمانا نيل به ه خلقی، پرچمی و خادی ب

گور ھای ه خون به  بود با خود بی کفن و غرقه بۀ مامفھوم عام آن و شکوفائی و تعالی جامعه آزادی و استقالل واقعی ب

 !نا معلوم بردند

زندگی ه  اين گل سرخ بوستان انقالب را پر پر ساخت و ب»دين محمد محمودی« دستان جالدان خلقی و پرچمی! آری

 تابناک و خاطرۀ ،پر صالبتھرچند عمر اين گل سرخ باغ انقالب کوتاه بود و اما سيمای  .شرافتمندانه اش خاتمه بخشيد

 اسم اين فرزند ،مبارزات انقالبی اش، نزد خلق و تاريخ زنده می باشد و تاريخ خونين رزم و حماسۀ مرز ھای کھن

 اسم پر ھيبتش در صفحات طالئی تاريخ که بل.فرزانه را ھرگز از لوح خاطرش از ياد نبرده و فراموش نخواھند کرد

بيشۀ شيران و زادگاه قھرمانان اسطوره ئی به مثابۀ يک مبارز انقالبی  از،خارائين ميھن آزادگان، آموت عقابان بلند پرو

  .حماسه ساز جاودانه درج خواھد بود

 شجاعانه جان باختند و ، مبارزان خلق که در پيشگاۀ خلق و تاريختمامدرود و ھزاران درود بر ياد و خاطرات تابناک 

 .اران روسی شان فرود نيآوردندھرگز سر تسليمی به جنايتکاران خلقی و پرچمی و باد

 

 !پرچمی و باداران روسی شان خادی، مرگ و نفرين و لعنت بر حرامزادگان خلقی،
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