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  له پيشرو نه

١٢/١٠/١٠  

  

  عبدالرحمن محمودي د آزادۍ د الرې مخکښ مبارز
 

لت ټيټ پوړی پالر يې د دو.  کال کې د کابل ښار په تنورسازي کوڅې کې وزيږيد١٢٨٨عبدالرحمن محمودی په 

محمودي په ځوانۍ کې ھڅه کوله چې د خپل بيوزلي پالر د . کارکوونکی و او نيکه يې د کتاب پلورلو ھټۍ درلوده

کله چې د ھغه مور وفات شوه، ھغه لرګي او سکاره پلورل او بل . ژوندانه لګښتونه پوره اور ورسره مرسته وکړي

  . وه مړۍ ډوډۍ پيدا کړيھر مجاز کار يې سرته رساوه څو خپلې کورنۍ ته ي

محمودي له دې ټولو ستونزو، کړاونو، لوږې او بيوزلۍ سره سره د کابل طبي پوھنتون ته الره پيدا کړه او په 

ھغه د يوې مودې لپاره د ھرات په روغتون او د څه وخت لپاره د کابل په علي .  کال کې ورڅخه فارغ شو١٣١۶

ھغه چې د خپل ولس واقعي . ي د طبابت تر څنګ سياست ته ھم مخه کړهمحمود. آباد روغتون کې دنده تر سره کړه

خدمتګار و، غوښتل يې نه يوازې له فزيکي پلوه بلکې له ذھني، ټولنيز او کلتوري اړخه ھم د خپل ولس درملنه 

  . وکړي

بې سارې بيوزلي او د ھاشم خان حکومت . د افغانستان سياسي او ټولنيزو شرايطو محمودي سياست ته ورننويست

په ھغه وخت کې د لومړي . ظلم او استبداد نه يوازې محمودي بلکې ھر پوه او بااحساسه ځوان پوزې ته رسولی و

تر نامه الندې ليکنې کې دغه چوپتيا ماته کړه، چې په پايله کې د » زموږ اقتصاد«ځل لپاره ميرغالم محمد غبار د 

ول محمد قدير تره کی د نوموړې ليکنې د خپرولو ؤ مدير مسورځپاڼې» اصالح«د . وزيرانو مجلس لخوا احضار شو

سلطنتي کورنۍ د ھر روښن اندي په وړاندې جدي غبرګون ښکاره کاوه، خو . په جرم له خپلې دندې ليرې کړای شو

له دويمې نړيوالې جګړې وروسته چې په ډيرو ھيوادونو کې نويو سياسي غورځنګونو سر راپورته کړ او ګوندونه 

  .، سلطنتي کورنۍ ھم مجبوره شوه په ھيواد کې دموکراسي اعالم کړيجوړ شول

ډاکتر عبدالرحمن محمودي د ھمدې دورې يوه تر ټولو ځالنده روښن اندې څيره ده چې په خپلې ميړانې او پوھې 

د ھغه شخصيت ھومره د پام وړ و چې ټولو د ھغه . سره يې وکړای شول نور روښن اندي پر خپل ځان راټول کړي

  .خت ټولو مورخانو او روښن اندو ورته احترام درلودو
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ھغه په . انستان سياسي ډګر ته ورننوت کال د ښاروالۍ په ټاکنو کې د افغ١٣٢٧ډاکتر محمودي د لومړي ځل لپاره د 

دې کار د . خپلو عمومي ويناو کې انتقادي خبرې مطرح کولې چې د کابل ښاريانو له تود ھرکلي سره مخامخ کيدو

 . محمودي ټولنيز ارزښت په ډاګه کړ، خو په کراتو د خپلو انتقادي او تندو ويناو له کبله بندي شو

رې شو او شاه محمود خان د ھغه پر ځای واک ته ورسيد، سياسي فعاليتونو ته کله چې ھاشم خان له حکومت څخه لي

د محمد » ويښ زلميانو ګوند«د . سياسي ګوندونو او آزادو خپرونو يو په بل پسې سر راپورته کړ. وخت ورکړل شو

 د ميرغالم محمد غبار لخوا تاسيس شو او عبدالرحمن» حزب وطن«رسول خان پښتون په مشرۍ جوړ شو، 

له ھغه ځايه چې ھغه تل د ولس او بيوزلو فکر درلود، له دې کبله يې د . بنسټ کيښود» حزب خلق«محمودي ھم د 

د دغې خپرونې د امتياز خاوند په خپله . کيښود» ندای خلق«او د جريدې نوم يې » حزب خلق«خپل ګوند نوم 

  . محمودي و

 رايې ١۴٠٠٠د کابل ښاريانو ) ١٣٣١ تر ١٣٢٨ (ډاکتر عبدالرحمن محمودي د ملي شورا په اوومې دورې کې

ھغه په پارلمان کې د سلطنت لخوا د ظالمانه قوانينو په وړاندې په ميړانه . خپلې کړې او پارلمان ته يې الره پيدا کړه

محمودي د دغې شورا په اتمې دورې کې له ټاکنو څخه دوه . ودريد او تل به يې له دموکراسۍ څخه مالتړ کاوه

له پيليدو څخه وړاندې يو وار بيا د ) ١٣٣٣ تر ١٣٣١(محمودي د شورا د اتمې دورې . اندې بندي شوورځې وړ

له دې . ټاکنيزو سياليو پر مھال د سلطنتي نظام په وړاندې تندې او انتقادې خبرې وکړې چې نظام زغملی نشوې

 .   بنديان شول١٨ کال د چنګاښ په ١٣٣١کبله، ھغه له شپاړلس نورو مبارزانو سره يو ځای د 

يوازې . ميرغالم محمد غبار او د وطن ګوند يو شمير غړي او ډاکتر رحيم محمودي کلونه په زندان کې پاتې شول

څوک چې تر پايه په زندان کې پاتې شو، ھغه محمودي و، ھغه ھيڅکله تسليم نشو، او سره له دې چې سخت ناروغ 

خپل نظرات د پيازو په اوبو او د ګوګړ «يږي چې ھغه په زندان کې ويل ک. و، پر خپل فکر او باور تر پايه والړ و

محمودي له خوشې کيدو وروسته ال يوه اونۍ په کور کې تيره . »په ډکي ليکل او د خپلې بسترې الندې يې پټ ساتل

  .کړې نه وه چې د علي آباد په روغتون کې د تلې په دويمه نيټه د تل لپاره سترګې پټې کړې

حمن محمودي د افغانستان د مبارز او روښن اندي غورځنګ يوه تر ټولو ځالنده څيره ده چې د لومړي ډاکتر عبدالر

د محمودي د کورنۍ زيات غړي لکه رحيم . ځل لپاره يې په ھيواد کې د پرمختللي او مترقي غورځنګ بنسټ کيښود

 د فکر او انديښې الرويان پاتې محمودي، ھادی محمودی، لطيف محمودي، عبدهللا محمودي او يو شمير نور د ھغه

 .شول

 

 


