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 Martyres جانبازان
  

    

   ٢٠١٣اکتوبر  ٢٢  

  :يادداشت پورتال

با يادبود از ابرمرد مبارز وطن، که " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  صفحۀ ديروز
، و اع4ميۀ مستقل پورتال به خود گرفته محمودی فقيد، رونق خاص برحمان عبدالداکتر 

ئيه و عديم النظيری از و منظومۀ رثا زندۀ جاويدمناسبت پنجاه و دومين سالرزو ارتحال آن 
بدين مناسبت نشر گرديد، خوشبختانه ، "اسير"، استاد محمد نسيم  فخرالشعراء و ملک الشعراء

فرزند برومند آن بزرگمرد، جناب سيف الرحمان . پی داشتانعکاس مثبت و فوری در 
محمودی، مطلبی را جھت نشر به پورتال فرستاد، که حاوی مقاله ای از جناب استاد سخن 

، شرح زندگانی آن مبارز جانباز و پارچه شعری غّرا از خود محمودی فقيد ميباشد، که "اسير"
  .شده است ھـ ش در زندان دھمزنگ کابل سروده ١٣٣٢در سال 

گرامی خوانده، تداوم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"بدين وسيله مقدم آن عزيز را به پورتال 
ميدانيم که ايشان بحيث خلف الصدق پدر نامور . ھمکاری ايشان را از صميم قلب تمنا ميکنيم

با نشر آن  خود، گفتنيھائی ناب از دست اول در مورد آن مرد بزرگ وطن دارند، که ميتواند
  . تاريخچۀ مبارزات سياسی وطن عزيز ما را غنامند بسازد

در ھر صورت خيلی خوشنوديم که محترم سيف  محمودی، راه و رسم پدر بزرگوار خود و مايۀ 
چشم براه ھمکاری آن عزيز مانده و سرفرازی ايشان . افتخار ھمۀ ما را، با وفاداری دنبال ميکند

  .را خواھانيم

  راوانبا محبتھای ف

 AA-AAادارۀ پورتال 

  سيف محمودی: فرستنده 

  ٢٠١٣اکتوبر  ٢٢      

 "اسير"الشعراء استاد محمد نسيم  ملک

  بزرگمرد مبارز از يادی

 

  !!!محمودی ناعبدالرحم داکتر
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سربکف، محمودی بزرگ، پس  نستوه و مبارز ش، ھـ١٣٤٠ميزان برج  خيرا در ،دوسال قبل و پنجاه

آرزوھا،  با تمام دھمزنگ، با دوستان وداع گفت و َمُخوفمحبس  گذشتاندن ده سال زندان سياسی در از

 ن فرصت درآ در که من .ساخت سوگوار عميقاً  پيروان را و مندانه ع4ق نقاب خاک کشيد و رخ در

ثرات أداری سھم بگيرم، ت فاتحه و تدفينمراسم  در نتوانستم حضوراً  و داشتمموريت أشريف م مزار

 ، نتوانستم آندستگاه حاکم شرايط ضيق در به شعری به خانواده تقديم کردم، اما نظر قالب خود را در

 :تان ميگذرد نظر خيلی کوتاه آن از که اينک بخش ،سروده را بدست عام بگذارم

  ـــۀ حفظ آبروــــــــــــــــرکـمعــ ازآن يکه ت    اميد و آرزو   ارۀتآن  س»  ــــــــمودیمح«

  استه ھمچو کوــــــــه پا خب ردانه و دلير، م   ــــــــــــــرد روبرو   ا کبا خائنين  مبارزه ھ

  ه اين زبدۀ اممحيف، ک ــزارـــــــــــا ھــام

  دمعرو ــــــــ، رھـــوجـــــود بشد ردفـتاز 

  آن نشسته بخون از برای خلق »محمودی«     آن شــھــيد ره اعـت4ی خلق » مودیــمح«

  مؤسس شور و ندای خلق  آن »مودیـمح«     خلق  ندان برایوشۀ زـــــــگـه اقبت بشد ع

  نينُمبارز و آن مشـت آھ ـرـــــــــبـآن  رھ

  رد به ھمراه خائنينــبس پــنـجـــه نـــرم ک

  اد داد و بنايش به آب کردــــــــــاکش به بخ    ـراب کرد  ــت خيانت خاين خطه را که دس

  و شتاب کرد يد بــه آرزو نرســر ــــــآخــــ   بخون دل خود خضاب کرد   محــمودی اش 

  ای گـرفت و ز ديده رفتـدر تيره خاک ج

  ده رفتــــــت ياران کشيز چنگ الف دامن 

 

 منظومۀ. يادبود آن مرد مبارز، تقديم دوستان نمودمه را ب ھا سه بند آنتن ،س طوpنیيک مسدّ  از درينجا

آدرس پايان  در ،"افغانستان آزاد ــافغانستان آزاد " ، پورتال٢٠١٣ اکتوبر ٢١ صفحۀ امروز، در کامل

  !باد جايگاه شان بھشت برين شان شاد و روح  .انتشار يافته است ، اين نوشته

http://www.afgazad.com/Jaan-baazaan/102113-MS-Ostaad-Aseer-Dar-Rasaa-ye-Bozorgmard-e-Mobaarez-e-Watan-Dr-Mahmoodi.pdf 

 

Saif  Mahmoodi 

  ٢٠١٣اکتوبر  ٢١ــ  سيف محمودی

  !وطن س4م ر توانا و با احساس و مبارزاعگرانقدر و ش استاد
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 بود و شجاعانه و مردم خود جان عاشق ميھن و محمودی از دل و داکتر .ستشما واقعا زيبا  ۀسرود

 زادگیآنامی وی با اخ4ص و وفای بی امان به  نام .انسانی رزميد ۀجامع استوار و نترس در راه ايجاد

 .تجھانيان مبدل شده اس وطندوستی و مباره بر ضد ستمکاران وطن و و

  

 

  روز وفات زنده ياد داکتر عبدالرحمن محمودیسال

)١٣۴٠/٠٧/٢٩(  
  

. طب کابل بود ۀن دور اول فاکولتاوی از فارغ. خورشيدی ديده به جھان گشود ١٢٨٨در سال 

طب، وکيل کابل در پارلمان  ۀوليت ديپارتمنت عقلی و عصبی، استاد فاکولتؤداکتر محمودی مس

که ظلم، ستم، بی عدالتی، توھين، ای در ھر جامعه . صحی شرکت قند را عھده دار بود ۀو بيم

مردم،  ۀتبعيض و استبداد بيداد ميکند، pجرم پيشوايان و بزرگمردانی بدفاع از حقوق حق ،تحقير

مينمايند و در رأس جنبش ضد از آزادی، عدالت و حق حاکميت توده ھا از داخل جامعه سر بلند 

 .چون داکتر محمودی قرار ميگيرند ،ی توده ھائاستبدادی و رھا

داشت و در  داکتر محمودی تا پای جان درفش آزادگی و مقاومت را در کشور برافراشته نگه

ر يو طرفدار تحول و تغيا .کار ميگرفت ،نيک ۀيلسافشای حکومت خاندانی و خودکامه از ھر و

انسانی و محو و ريشه کن  ۀدی در جامعه و ساختار دولتی بود و برای ايجاد جامععميق و بنيا

  .و توده ھا بود مملو از عشق به ميھن   قلبش. مردانه رزميد ،کردن تمامی اشکال ستم و تبعيض

ولی تا واپسين رمق حيات از پا نايستاد و شرافتمندانه مرگ  ،ده سال زندان با مشقت را قبول کرد

آزادی اين گوھر ذات انسانی و : " ھميشه ورد زبانش بود که. شد، نه تسليم طلبی را را پذيرا

pی اند که تنھا و تنھا در اثر پيکار، جانفشانی و قربانی دادن خلق و ئدمکراسی ارزشھای وا

  .لذا وی جان خويش را فدای ميھن، مردم و عقيده اش نمود." نيروھای آزاديخواه تحقق پذير است

راستکار خلق،  فداکار، مبارز، مردمدوست، وطنپرست و ھدفمند و  و صديق وی فرزند

  !!!باد روحش شاد .ترقيخواه بود

  

  !!!درود فراوان بر روان پاک اين فرزند صديق خلق

  

که محمودی صفحۀ بعدی عکسی تاريخی از اولين فارغ التحصي4ن فاکولتۀ طب پوھنتون کابل را در 

و بالوسيله  "آزاد ــ آزاد افغانستانافغانستان "پورتال  عزيزاز نظر خوانندگان زمرۀ آنان است، قيد در ف

در حلقۀ استادان خود علی الظاھر التحصي4ن فارغ  ؛يمميگذران ع4قه مندامی رگطنداران از نظر و

ائی کرده بتوانند، لطف کرده به وات محترم داخل عکس را شناسخوانندگان ارجمندی که ذ. دنديده ميشو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

زحمت  از. ی طب آن زمان را روشن بسازندځنتاريخ پوھمعرفی ايشان پرداخته و گوشه ای جالب از 

  .ابراز سپاس ميکنيمو قلباْ و مرحمت ايشان قب4ً 

  

  

  دستۀ فارغ التحص4ن فاکولتۀ طب آن زماناولين 

 

  ن محمودیاداکتر عبدالرحم ،زندۀ جاويدری از ـشع

 ھـ ش ١٣٣٢زندان دھمزنگ سال 

 تی آســــمان اســـن ،در بند زميننه        سان استه ميدانی که محمودی چ تو

 تان اســـــھج  خلق  ھمه  با  محبت       ن و مسلک اوــکه دي  یـــــــيدانم تو

 تران اســـاو گـــرز گ  قلم در دست       در رزم دشمنــــــــی که انـــيدانم تو

 تنه آن اس ن واي از  نه ارم ــکه افک       انـــــو ج  ـــ4بی از دلمنم آن انقــــ

 تان اســج جسم و درد وطن در مرا       ردهــــمرا عشق وطـــــــــن ديوانه ک

 مودی نميرد سختجان استـــــکه مح       پست مردم  ماندشــ  و باـــــــــــــبگ

 تسنان اس ازم ــــــــھتيزتر  ش زبان       گ دشمنــــھمــــــی داند ولی در جن

 ترنجبران اس صنف   مخــدوم مرا        يــــــنوايانم از آن روب *فــــــصن ز

 ان استــــچو ج نوايانم بي که صنف        کس به ھر جا رـــبا ھ  فــاش بگويم 

 ک اين جھان استـــــــمل  مه آقایھـ       ردا بی نوايانــــــــــف که   مريقين دا
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 چنان است کشور  درين  مردم مه ـھ       نمرماـــقھ  انهـــــــــــيگ  تنھا نه من 

 و آسمان است  ـر زمينــــفخـــ ھمه        شان  ۀافســان کز  ست  ومیــــمرا ق

 ـاويان استـــــــدرفش کـ ما  درفش        ما را خ ـــــــــتاريـ  ببين  ،مــــنمي4ف

  است سانه چ انیافغ شست  ضرب که        اين سخن را  رنگیـــاز ھر ف بپرس 

 جنبشھای مردم ولــــــــــھ بسوزد ز

  در فغان است رنگی ـف مرد   آن  ھر

 

 

 .است" طبقه" مراد از" صنف* "
 

 

 

 


