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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  شاھين از  ھالند

 ٢٠١٣ اکتوبر ٢۴
  

  يادی از رادمردان
  »شود  با خون شسته میطاشتباه سياسی فق«

  

 ن  قلم در مورد مبارزات قھرمانانه، فقيد صاحبا»محمودی«مناسبت سال روز وفات ابر مرد تاريخ  داکتره ب

  .رادمردی ھای آن مرد مبارز طی مقاالتی ياد آوری کردندو پايمردی ھا  

 کنم که جريان ءيک واقعه از گذشته اکتفا خاطر ترسيم شخصيت محمودی فقيد به تذکاره خواھم در اينجا  ب من می

  .برايم تعريف کرد »اکرم ياری«آن واقعه را زنده ياد 

علی حيدر «زنده ياد من و   بود»اکرم ياری« نادريه بودم معلم ھندسه و رياضيات ما زنده ياد ۀ که شاگرد ليسزمانی

.  بوديم»اکرم ياری«در آن زمان در ارتباط با زنده ياد   ھردو ھم صنف بوده وھم ھردو جھت آموزش سياسی»لھيب

ارتباط با آموزش سياسی ما دو نفر از داکتر  در »اکرم ياری«زنده ياد جلسات در يکی از روزھا ودر يکی از

  .ميان آورد و مثالی بيان داشته  کبير يادی ب»محمودی«

  : گفت»اکرم ياری« زنده ياد ام معلم محترم

ی درخواست شاگردی نموده و م رود،  فقيد می»محمودی«صاحب   داکترۀ شياد به معاينه خان»ببرک«روزی «

  .شمار آيده ن بھمکاران سياسی ايشاۀ خواھد از جمل

مالقات  و بوده واز ارتباط  ھم شياد وھم جاسوس»ببرک«دانست که   فقيد خوب می»محمودی«داکتر صاحب 

  .د خان خبر داشت و واقف بودو ببرک با داوۀمخفيان

کوچکی را بيرون آورد و ثانياً خطاب  ۀ خود تفنگچۀميز معاينه  خان)کيشو( از روک»محمودی«اوالً داکتر صاحب 

 شما که خود را مبارز و از. د خان در ارتباط بوده و مالقات داريدوبا داو دانم که شما من می:   گفت»ببرک«به 

د خان ارتباط وھم با داواز جانبی بودن و  دانيد آيا اين کار تان اشتباه نيست از يک طرف ادعای مردمی مردم می

  داشتن يعنی چه؟

  .توان شست وپاک کرد قط با خون میاگر اشتباه کرده ايد، اشتباه سياسی را ف

از اشتباه سياسی باشيد با اين  خواھيد در مقابل ملت و مردم مبرا  اين شما و اين ھم تفنگچه اگر می»ببرک«آقای 

  .يدئد خان تصفيه نماوتفنگچه حساب خود را با داو
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ديگر ھرگز بر  خارج شد وفقيد  »محمودی« داکتر صاحب ۀ شياد بدون گفتن يک کلمه حرف از معاينه خان»ببرک«

  .نگشت

بدين عقيده بود که يک مبارز اشتباه  آن رادمرد.  شياد»ببرک« فقيد به »محمودی«اين بود پشنھاد رادمرد بزرگ 

 دانست ببرک مبارز نبوده و يک جاسوس که می درحالی. کند شويد و  پاک می  با خون خود میفقطسياسی اش را 

  .بود

  .»محمودی« ايمان مردمی آن رادمرد فقيد داکتر زنده و جاويد باد عقيده و

                                                       

  

  

 


