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  زنده ياد  ۀمرثي ۀبار در

 داکتر محمودی فقيد
 

يا بھتر  در مرگ و "اسير" نسيمکه از طبع و قلم توانای استاد محمد  یباعظمت و محتشم ۀمرثي
رتال پو در 2012می  20اريخ ته ن محمودی فقيد گفته شده و باشھادت داکتر عبدالرحم بگويم

سال به عقب  51شرف نشر يافته مرا » غانستان افآزاد ــ آزاد افغانستان «  محبوب آزادگان
شخصی داکتر  ۀی يکی از ھمصنفانم در معاينه خانکه به ھمراھ برد و روزی را به يادم آورد

رفيق . گذر اندرابی کابل بحضور داکتر محمودی قرار داشتيم ن محمودی دراالرحمصاحب عبد
ديگر شرف م9قات داکتر  ۀن نيز يکی دو مرتبآ بعد از و .م پای دردی سياتيک داشتھمصنف

 .تمگرفی ئھايد را داشتم که از صحبت او اندرزصاحب فق

او  .جامعه اش بود محبت عظيم و عميق او نسبت به مردم و ،او گردانيد ۀآنچه بيشتر مرا شيفت
ھمه کس به آسانی  و محبت ميکردجوان ابراز  ۀاز صميم قلب به وطندارانش خاصتاً طبق

او  .بلکه از عمق قلب ھمه را دوست دارد ،که اين محبت او ظاھری و سرسری نيست ميدانست
خون و  انديشی را به مخاطبش می آموخت و محبت به ھمنوع و ھموطن را درآزادی و آزاد

 فت از ظالمان،ميزد و ميگ گپاو از حقوق فردی و اجتماعی . تزريق ميکرد شريان اوBد وطن

 يا تمام شما ظلم کند و يکی و را بگيريد و نگذاريد ظالمان بر تان غداران و حق تلفان حقوق

 ،اتفاق توصيه ميکرد و ميگفت ھرگاه متفق باشيد و او ھمه را به اتحاد .را پايمال نمايد حق تان
ھای پشت عينکبا نگاه پر از محبت از  آنگاه، مندان را ميشکنده دست زوری ھستيد کيقو ۀپنج

 .شفافش به ھمه نگاه ميکرد و ھمه را دوست داشت

مستبد و مونارش بخوبی آگاه بود خود در مقابل رژيم  ۀاع و بی ترس بود با آنکه از آينداو شج
ھيچکس و  اما از ،چه به روزش خواھند آورد ،اکان بيرحم بيفتدميدانست ھرگاه بدست آن سفّ  و

ن خود دل رحم داشت از مريضان بی بضاعت ابداً فيس در مقابل ھموطنا. ترسيدنمي ھيچ چيز
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قد متوسط، اندام Bغر و پر  .پول ميداد ند،که پول خريد ادويه را نداشت کسانی   به نميگرفت و
 .متنفذ و سرخی خفيفی در رخسارش مشھود بود چشمانش  انرجی داشت،

حزب  سسؤم او .واند و در کابل به خاک سپرده شددر کابل درس خ ،درکابل متولد شد او
مندان را پاره نطق ھايش آتشين بود و جگر زور .دبو "خلق یندا"صاحب امتياز جريده  ،خلق

سال در  9مدت . او با سر پرشوری که داشت رژيم مستبد وقت تحملش را نتوانست .ميکرد
محبت به  پی و استخوان او بجز عشق و يان و رگ وتا در شر ،نقدر رنج کشيدآ حبس بماند و

جان خود را  باقی نماند و آنگاه اورا بيرون انداختند که دوماه بعد جسم و وطنش چيزی مردم و
 .فدای وطن و وطندارانش کرد

متذکر  ،داکتر فقيد را که از زبان دوستانم شنيده ام ۀھای رفيقاندرينجا يکی از حاضر جوابي
 :ميشوم

ی طب يک عراده سرويس در خدمت داشتند که داکتران ځعلی آباد و پوھن ۀرياست شفاخان« 
الی رسيدن به مقصود به داخل . شھر کابل جمع کرده و به علی آباد ميبرد کنار و را از کنج

صاحبان صحبت و گرمجوشی دوام می يافت که موضوعات مختلف را در  سرويس بين داکتر
از حضار گفت داکتر محمودی يکی  .ندگی گرم شدنويس ۀيک روز مباحثه در بار .بر ميگرفت

 "فقير محمد خان شفاء" اگر اشتباه نکرده باشمــ داکتر صاحب شفاء ،  خوب است ۀنويسند

را باBی  خود ۀزادبرادر ۀخوب است پس چرا عريض ۀنويسند ھرگاه محمودی :اظھار داشت
حب محمودی ؟ داکتر صامحمودی گشتاند و گفت  چنين نيست رو بطرف داکتر من نوشت و

ت اول عريضه را خودم مپرسيد يادت است که قس سر جنباند که صحيح است و از داکتر شفاء
داکتر  .ن عريضه ناتمام ترا تکميل نمودممن آ گفت بلی چنين است و ءنوشته بودم؟ داکتر شفا
مالی اش را  …قسمت تملق و  آنچه جان مطلب بود خودم نوشتم و: صاحب محمودی گفت

ديگران ھمه خنديدند و . گذاشتم به خودت ،ستم که دران تجربه و تخصص داریچون ميدان
 ».ديگر چيزی نداشت که در جواب بگويد ءداکتر شفا

 ۀب شد که جناب اسير صاحب اين مرثيست که چه چيز سبدوم که بايد به آن بپردازم اين ۀنکت
 سپردند؟اول بدست نشر  بۀعد از گذشت مدت طوBنی برای مرتب نظير را و بی اغرّ 

البته درين شکی نيست که ياد شخصيتی مانند داکتر محمودی فقيد در ھر وقت و زمان بايد 
ب اسير صاحب اين عمل نيک را به وجه احسن انجام د که جناگردو تجليل شده داشته  گرامی

مردان تاريخ  بطور دسته جمعی ھمه ساله در اوقات ميبود که ياد چنين راد کاش ميسر .دادند
 .نامه ھای شان به اط9ع ھمه رسانيده ميشدل ميشد و کارمعين تجلي

 که درين راه سر و تمام کسانیــ داکتر محمودی بزرگ  ــ برای اين شھيد راه آزادیدر اخير 

شاعر آزاده و شيوا ــ خواھانم و برای استاد اسير را ت فردوس اجنگاه خداوند از بار ،داده اند
 .خواھانمو صحت و عافيت کامل طول عمر ــ بيان 

 

 


