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 10تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 ۲۳/۰۳/۲۰۱۸          احسان لمر

 دکتور عبدالرحمن محمودی

 (3ابر مردی در ردیف کاوه آهنگر)

 من  فداکارم   و جان  باختن آیین من است

 خدمت تو ده ای بیتاب و توان دین من است

 «دکتور محمودی»

محل حبس وی از نظرها پوشیده ماند و مدت ها معلوم نبود که در کجا می باشد. بعد از سپس از این جواب محمودی و 

تجسس و جستجوی زیاد معلوم شد که در محبس دهمزنگ کوته قلفی بوده حاال وضع صحی وی خیلی ناگوار است و به 

ه در آن موقع ریاست مریض خانه محبس انتقال داده شده است. به هزار مشکل به کمک محمد حسین طالب قندهاری ک

تفتیش بر محبس را داشت موفق شدم برای چند دقیقه محدود خدمت داکتر صاحب محمودی برسم و به دست بوسی شان 

نایل آیم. حین باال رفتن به طبق دوم مریض خانه که داکتر صاحب محمودی در آن جا بود در راه زینه محمود الحسن 

ت محصل بود و بار ثانی سال های پیش به حبس کشانیده شدند مالقی گردیدم که پسر یعقوب خان را که در فاکولته ادبیا

پته های زینه و دیوار ها و سقف ها را تنظیف میکرد ولی از آن جا که ژاندارم و محافظ در جوار وی پهره بود موفق 

ندانی بود که آثار تحقیقاتی به صحبت نه که به احوال پرسی هم موفق نگردیدیم. یعقوب حسن خان یکی از محققین و دانشم

وی در مجله کابل ارگان انجمن ادبی مرتب به نشر میرسید ، سالهای طوالنی را در زمان هاشم خان به حبس گذرانید 

 هنوز چند سالی را به آزادی سپری نکرده بود که بازهم با تمام اعضای خانواده خود محبوس گردید.

مدت ها را در حبس ماند. موقعی که امید بهبودی برای صحتمندی وی باقی داکتر محمودی در زمان صدارت داود خان 

نماند از حبس رهایی یافت. در آن موقع من با دوستان و شاگردان به سواری بایسکل برای میله به چرخ لوگر رفته بودیم، 

حب رفتیم. داکتر در بستر حینی که این خبر را شنیدیم بال وقفه به طرف کابل حرکت کردیم و راساً به منزل داکتر صا

بی حال و ضعیف بود هنگام دیدن من می خواست نیم خیز شود من دویده دست های شان را بوسیدم وی بغل باز کرد و 

مرا در آغوش کشید و بال تامل گفت : یازده سال زحمتی را که متحمل شده ای چطور می شود جبیره کرد. من از خجالت 

   24«د.سرخ شدم و حرف در دهنم خشک ش

م( این مبارز پیگیر به عمر 1961اکتبر  21م( زندانی شده بود در) 1952جوالی  9داکتر عبدالرحمن محمودی که به )

سالگی، پدرود حیات گفتند. می گویند دژخیمان زندان مرکبات سیماب را در غذایش آمیختند تا به حیات او خاتمه  52

در وفات محمودی دولت امر اکید داد که  .اه نستوه و مقاوم نجات یابدو دولت از فریاد و اعتراض یك آزادی خو دهند

بجز خویشاوندان در مراسم تکفین کس دیگری اشتراک نه ورزد. باز هم تعداد زیادی از مردمان در تشییع جنازه اشتراک 

بد با وی تودیع کردند و با چشمان اشک آلود و دل پرخون در شهدای صالحین وی را به خاک سپردیم و جسما برای ا

 کردیم. 
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شاه دو شمشیره صورت گرفت در یکی از روز  }مسجد{فاتحه دوکتور مرحوم فقید سه روز در »حسین بهروز نوشت: 

های فاتحه شاه ولی خان عم پادشاه نیز تشریف آورد. من با لبداهه این رباعی را نوشتم. موالنا مرحوم خان محمد خسته 

 ا گرفت و اجازه خواندن نداد،  رباعی چنین است :که پهلوی من نشسته بود کاغذ ر

 محمودی  ما  را به نیاز آمده  است  رباب ریا پر تک و تاز آمده  استا

 «خود کشته خود را به نماز آمده است  ابلیس نگر که اهل نیرنگ و فریب  

 داکتر حسین بهروز، دوست  و همرزم داکتر عبدالرحمن محمودی چنین می سراید!

 ای خوش آن مردی که سر در راه مردم داد و رفت  را  رمز  نیکی، خدمت  خلق  است و  بسزندگی  

 استقامت    در    نهاد   شیر   مردان   زاد و  رفت  پای     مردی   مظهر   آزادگان      با   وفا   ست

 ایستاد و رفت دست   همت  بر کمر ، تا وقت مرگ  صاحب   مسلک   ندارد   ترس   از   بند   و غالل

 آن    که    در    راه  عقیدت جان خود بنهاد و رفت  نشه    پیکار    آزادی    ز    سر    بیرون    نکرد

 در    صف    رزم   آوری، بشکست استبداد و رفت  در    طریق    زندگی، درس   مساواتش        سبق

 ب   جانبازی   بر   نسل   جوان   بگشاد   و رفتبا  سر    به   راه    خلق  دادی ، بی دریغ و بی فسوس

 در  عزای   مرگ   او   مام   وطن   شد  تیره روز

 گفت  محمودی   ما   شد   کشته   از  بیداد  و رفت !

  عکس از داکتر حسین بهروز

 

 نویسد: دیپلوم انجنیر عبدالقدیر صوفی زاده می

یالدی در کابل م ۱۹۵۰خورشیدی مطابق  ۱۳۲۹حزب خلق در سال "

خان محمودی تاسیس گردید که ارگان  تحت رهبری دکتور عبدالرحمن

نشراتی این حزب جریده ندای خلق بود. این جریده که صاحب امتیازش 

هجری خورشیدی  ۱۳۳۰داکتر عبدالرحمن محمودی بود، در جوزا سال 

میالدی منتشر شد و در جوالی همان سال از سوی  ۱۹۵۱مطابق اپریل 

ت سلطنتی ظاهر شاه توقیف گردید. عالوه بر آن، محمودی در حکوم

دوره هفتم شورای ملی وکیل پارلمان شد؛ اما این شخصیت ملی و 

دموکرات با اعضای رهبری حزبش مورد پیگرد رژیم استبداد سلطنتی 

خورشیدی  ۱۳۴۰تا  ۱۳۳۱قرار گرفتند و زندانی گردیدند. در این میان، دکتور عبدالرحمن محمودی رییس حزب از سال 

دوستی تا زمانی در زندان بماند که  خواهی و مردم با تحمیل شکنجه و آزار زیاد به مدت ده سال تمام به خاطر آزادی
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خورشیدی چشم از جهان بست و حزب خلق مثل سایر احزاب مردمی دیگر از میان برداشته ۱۳۴۰در میزان سال 

 25شد."

 آثار دکتر عبدالرحمن محمودی

دکتر محمودی تالیفات زیادی دارد از جمله کتاب گوید: " محمداکرم عثمان از قول دکتر محمدحسین بهروز می دکتر

"افغانستان و شاهنامه". محمودی در آن اثر ضخیم کوشیده است که اعالم جغرافیایی مربوط افغانستان را در شاهنامۀ 

 تی نیز شده بود."فردوسی نشان بدهد... این کتاب برندۀ جایزۀ معتبر مطبوعا

افزاید: "کتاب دیگری دکتر محمودی در زمینۀ اقتصاد سیاسی است که در بیشتر از یک هزار صفحه نوشته شده او می 

هللا محمودی برادر دکتر محمودی آن کتاب را در چند نسخه تایپ کرده است. او کتاب ارزشمندی دیگری در و امان 

اما شور بختانه، هیچ یک از آثار او تا  26نیز به رشتۀ تحریر درآورده است."های عقلی و عصبی  رشتۀ طب و بیماری

 هنوز امکان نشر نیافته.

جوانی های محمد رحیم 

محمودی )ساربان( در 

یک سفر هنری به ایران 

و دیدار با ملکهء ایران 

و دختر شاه امان هللا 

 خان. 

 

 

در پایان مقالۀ داریم از 

مدیر مسئول جریده 

غرض « خلقندای »

معرفت با طرز دید 

 گردانندگان آن جریده.

 

 

 عطایی احمد ولی شادروان نبشتـۀ ، "دیموکراسی حصول راه

 1330حمل  12دوشنبه        نامۀ ندأی خلق . شمارۀ اول 

بین ما طرفدار اغتشاش و خونریزی نیستیم ؛ و لذا به خلق نیز آنرا توصیه نه می نمائیم .اغتشاش نظام زندگی را از 

برده، هرج و مرج تولید میکند. هستی را محو و مخالف نام دیموکراسی است. ما فقط انقالب فکری میخواهیم. آرزو 
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داریم هر طبقه افکار دیروزی خود را ترک داده به حق گرائیده و برای نجات قوم، راه نجات و رستگاری و سعادت 

  .بسنجد

. پس از آشنا شدن به حقوق خود، قدم دوم آن با ثبات و اتحاد و فرض اول خلق، آگاه شدن به حقوق خودشان است 

مقاومت، دفاع از حقوق خودشان است. طرز دفاع با حمله و اغتشاش و انقالب نه معقول بوده و نه مفید است. و هیچ 

مملکت فردی از منورین مملکت، آرزوی کوچکترین اغتشاش را در محیط ندارند. زیرا صدمۀ اولی آن به جامعۀ منور

میرسد. فقط طرز دفاع با استفاده از قانون و راه دیموکراسی است . اول باید در مقابل متعرض با زبان و داناندن  قانون 

پیش آمده و گویا برای  کار دانستن قانون و سواد الزم است .اما ملت ما اکثر سواد ندارند، پس فرض و ناموس هر با 

نین بر آنها بفهماند.  ندأ خلق مرتبا ً قوانین مملکت در ابا توضیحات الزمه پخش سواد است که حقوق خلق را مطابق قوا

می نماید. ثانیا ً  اگر متعرض و یا مامور طرف معامله حرف خلق را نشنید ، مطابق قانون به مامورین باالتر تا مقام 

م ولی سودی نداشت . اما مطابق همین جور میکردی...}خوانده نشد{ صدارت مراجعه الزم است. خواهید گفت که مال 

قوانین دیموکراسی و آزادی راه دیگری هم موجود است که تاکنون به آن مراجعه کرده نه می توانستند و آن نشر افکار 

شما توسط روزنامه های ملی و آزاد بود که هللا الحمد اکنون به وجود آمده اند. پس اگر خالف قانون بر شما مظالمی رفت 

}این کلمه خوانده شما نرسید، روزنامه های ملی مخصوصا ً " ندای خلق " که خود را خا دم و آیینۀ  ....و کسی بداد 

افکار از هر طبقه، نژاد از مسلمان و هندو میداند؛ و خود را مدافع حقوق و ناموس مردم میشناسد؛ حاضر است از  نشد{

  .رساند ؛ و در راه احقاق حق شما مبارزه کندحقوق شما دفاع کند و صدای  شما را به گوش های گران شنو ب

در راه حصول حق برای مردم ، عزم، ثبات، و خدمت و سعی در راه تحصیل سواد تا زمان با سواد شدن به حقوق خود 

از راه گوش الزم است . پس در این مبارزه منورین و باسوادان مسؤولیت سنگین وجدانی و ایمانی داشته و اگر در راه 

 .این وظیفه  ملی خود غفلت نمایند در نزد حق و وجدان و تاریخ مسؤول اندایفای 

ثالثا، مطابق قوانین  دیموکراسی، مردم حق دارند جمعیت های سیاسی یعنی حزب و پارتی به صورت علنی تشکیل داده 

اساس حزبی مجاهده و گویا به دور یک مفکورۀ جمع شده در انتخابات وکأل خود برای مجلس مشاوره و شورای ملی به 

کرده و کسانی را که حقیقتا ً نمایندۀ خودشان  بوده و طرف اعتماد شان باشند، انتخاب کرده و نگذارند که حکام به حق 

شان مداخله کرده و نمایندۀ خود را انتخاب کنند. و اگر کدام حاکم مداخله میکرد، فورا ً شکایت خود را به کمیتۀ انتخابات 

ه یک روزنامۀ ملی خود بنویسند. ما قانون انتخابات و طرز انتخابات آزاد را برای  معلومات خلق وهم درعین زمان ب

نشر می نمائیم. پس از آنکه وکأل شان در شورای ملی جمع شدند، باید مطابق قانون به الزامات شاهانه، رئیس حرب 

و مطابق آرزو و مرام تشکیالت و قوانین را غالب، کابینۀ خود را تشکیل  و وکأل خود ملت وزارتخانه ها را اشغال 

ترتیب داده و چون وکأل ملت طرف اعتماد آنها می باشند، پس طبعا برای رفاه و آرامی خلق کار میکنند. برای اینکه 

عدالت برقرار مانده و یک حزب نتواند حسب میل خود و افراد خود با مقدرات مردم بازی کند، پس در شورای ملی 

اقی میماند، وکأل دست چپی و یا مخالف حکومت را تشکیل میدهند. پس آنها دایما بر هر حرکت و قانون و اقلیتی که ب

طرز اداره و سیاست حکومت معین وکأل غالب و کثرت که کابینه را تشکیل داده اند؛ آزادانه اعتراض کرده و چون 

و شاید بعد از این شده بتواند( پس مردم از اجراآت   جریان شورا آزادانه نشر میشود،) ولو تاکنون در شورأ ما نه می شد

دولت، دالیل شان و اعتراض وکأل مخالف واقف شده و به این صورت اجراآت به مفاد مردم و کثرت خلق تمام شده و 

  .امور دولت سر و صورتی پیدا کرده و مملکت آباد و آرام شده و منافع هر قوم ولو اقلیت هم باشد، تأمین میشود

 .ن است راه مجادله و مبارزه برای حقوق در یک حکومت دیموکراسی و تشکیل خلق برای خلق و توسط خلقای

 ...".ما تجارب و مشاهدات خود را در خارج با تطبیق آن در داخل مرتبا ً نشر خواهیم نمود
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زندان دهمزنگ در سال  که از خاطرات« عبدالرحمن محمودی و محمد نسیم اسیر» غالم عمر شاکر نوشتاری دارد بنام 

 نوشته اند  1332

 

 گلگون کفن                             

 از خاطرات گذشته

 دسـت خـودی ، زدامـن ایـن پیــرهـن بــرآ    ای گـل تــو هــم به دائــرهء ایــن چمن برآ  

 بلبل صفت بـه بـاغ بـه چــنـدیـن دهـن بـرآ     ای ازرخ تــوســـرو وگـل واللـه مـنـفـعــل   

 پــرداغ هــا بــه سـینه و پـرخـون کفن برآ     ای رنگ وبوی دشت ودمن ، بازالله سان       

 ای مشک نــوشکـفـتـه تـوهـم از ختن بـــرآ      تاکی به رنگ و بوی خودی عشق بـاختن   

 ی طــوطــی سـخـنــور شـکــرشکـن بـــرآ       حرفی ، تکلمی ، سخنـی ، آه و نــالـه       

 بـرآ خـدای را ، زخــود ای جـان مــن بــرآ     شـوری ، تجسسی ، طـربی ، بــازجستنی    

 چون غنچه پاره کن یخن ، ازخویشتن بـرآ     عمرگذشته عبرت مــا و تــو نیست چیست   

 تـنـگنای غـــم ، هله یک پـیـرهن برآ زیـن     تنگ است جامه یی که تــراهست دربــدن   

 ، یکقدم ازدامگاه خویش«اسیر»باری 

 دستی به ما بده و به هـمـراه من بــرآ

 کابل عزیز ش، 1331حوت  8«  اسیر»محمد نسیم 

 اعالم دیوانگی       

 یاران !همگی را به سِرجنگ بیارید   دیوانهء شهریم ،  به ما سـنگ بیارید

 یک شاهد گلچهرخوش آهنگ بیارید   ه  صدا خوب مهیا ستتار بد ن  ما ب

 مستیم ، اگــربـاده  نشد، بنگ  بیارید  درمستی تمیزبد ونیک ازچه توان کرد

 ازخودچو برآ یید ، به ما ننگ بیا رید  رندیم  و لیکن  همه  را حافظ  ناموس

 بیارید دزد و دغل و کورو کل و لنگ  تنهائی ام  افسرد ، به  تسکین  دل  من

 ازخون  دلش  بهر  خدا رنگ بیارید  این  چهرهء  افسرده  دگر رنگ ندارد
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 زان کوچه اش افگنده سرومنگ بیارید  صوفی  به  دِر  میکده گر سر نگذارد

 هم صحبتی ازغنچهء  دل تنگ بیارید  دل  تنگم  و کس  درد  مرا هیچ  نداند

 غـــم ما دست نگیرد« اسیر»ازنالــه 

 ش در قفــس ِ تنگ بیاریدگر از چمن

 خورشیدی 1332کابل  حمل « اسیر» م . نسیم 

عدۀ از خانواده محمودی در زندان 

دهمزنگ، از راست به چپ ایستاده: 

دکتور عبدهللا محمودی، مضطرب 

باختری )اسحاق نگارگر(، قاسم واهب، 

عبداالهلل  رستاخیز، نفر پنجم شناخته 

نشد، دکتور سیف رحمان محمودی، 

 دکتور عظیم محمودی

صف نشسته، از راست به چپ: دکتور  

رحیم محمودی، انجنیر محمد عثمان، 

دکتور هادی محمودی، دکتور عین علی 

 بنیاد.

 

م( سروده بود و دکتور سیف  ۱۹۵۱ /۱/۱قسمتی از پارچه شعری از زنده یاد داکتر عبدالرحمن محمودی که در) 

 چنین نگاشته است.بیت تعدادی را  ۱۴۵الرحمن محمودی از 

 «بنام تودهء از زیست محروم»

 بنام       مــــــــردم    بسیار      مظلوم   بنام     تودهء     از    زیست    محروم 

 بجز     ملت     پرستی      دین   ندارم   که   من   جزء   عشق  شان آیین  ندارم

 سرسخت   اند   همچو  سنگ خاره  که    بنام       مردم        مرد         هزاره 

 که   در   رزم   عدوان  اند  چون  شیر   بنام      تودهء         زیبای      پنجشیر

 که      داده     بر     فرنگی   گوشمالی   بنام      تودهء      مرد            شمالی

 ند   از  هر درد  مشرقکه     آگاه      ا   بنام      توده       های     مرد   مشرق

 که     نبود      در بساط  شان به جز  آه   بنام      تودهء          مظلوم        فراه

 بنام     مــــــــــــــر مــــــرد       بلوچی   بنام     تودهء         افغان       کوچی 
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 را دوست چون   جان که دارند این وطن   بنام   توده   ازبک   و           ترکمان

 که   هستند   از   حیات   خوب  مهجور   بنام    مردم    مرد           چخانسور

 که    محروم   اند  از هر لطف و خوبی   بنام    مـــــــردم     سمت      جنوبی

 که  سرگردان  بود   در کوه  و  صحرا   بنام     مـــــردم      اچکزایی       ها

 که    صد   فرسنگ را با  پا  کنند  طی   تودهء    های    مــرد     غلزی بنام  

 برند    الش   عــــدوان    در  گورستان   بنام   توده   ایماق   و        نورستان

 بنام        مردم      این     خاک   نیکو   بنام    شیعه    و    سنی   و     هندو

 که  محکوم  اند   اندر  چنگ و خواری   قندهاری       بنام   توده     های     

 که  از   زهر  الم  شد  کام  شان    تلخ   بنام    توده    هرات   و   هم     بلخ

 مل در کام شان   بود  دل   خون     که    آگاه             کابل   بنام     تودهء   

 چاالک     هستند    عدو   رزم  در   که    خاک       این      مظلوم    توده   بنام 

 ندارم        دین     پرستی    ملت     بجز   ندارم  عشق شان آیین   جز  من   که 

 هستم آگاه  خوب   ها     توده     درد   ز   پرستم    ام مردم توده  از   من     چو

 شان   دانایی  از      شاد     دل     شوم    شان        آگاهی   جز  نیست   مرامم 

 گذشته رنج و مظلومی      و    درد    به    گذشته    محرومی   به    عمرم  همه 

 است در دلم طوفان خون  رو     آن    از   است    توده چون  چو میدانم که حال 

 آغاز   کردم        اش       توده       بنام    کردم     ساز  حکایت   این   من   لذا 

 پستی چنگ     از    خود  صنف   رهانم    هستی  راز   ایشان  گویم به   تا   که 

 ما  دست  یاری  دگر    هم     با     دهیم    رستگاری         راه       پویم    بهم  

 دیمگر    خوار    و غم  مونس   و    رفیق   گردیم    یار    هم    با   تفریق     بال 

 گردیم     و   بد   همه هوشیار  نیک   به     گردیم    خودی بیدار   بی  خواب    ز

 خون بریزیم  چو  سگ ما    عدو  را  هم   ستیزیم    حق خود    بهر  مردان   چو

 بگویم   خود    حقایق  را   صنف     به     بپویم    کین منزل  پیش،  زان    ولی 

 بستهء   را     سر          دفتر      کلید      را         برجستهء    نکته      بگویم  
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 می نالند از  سوز    که      بینم     همی    که چون با خلق محشورم شب و روز

 ایمان  ندارد  یکی     مردم     زین  که       نوحه دارد قاضی    دست   از   یکی 

 همه    بی    دین   و    ابلیس   رجیم اند   اندهمه   رشوه   خور و پست و لئیم  

 ز     جور    این   گروه  هر دم به فریاد   یکی  از   دست  حاکم   می زند   داد

 رزیل   و   پست و هم حق نا شناس است   که حاکم خون خوار و نا سپاس  است

 صد بار   اولی که    مرگ     شان  بود     دگر   می   نالد   از    حکام    اعلی

 پلید   و  ظالم   و   بد  خواه و زشت  اند   همه خونخوار و پست و بد سرشت اند

 که    آن    ها     اند   از   آل   خصومه   یکی  گرید    ز     نایب      الحکومه

 همه    دور    از     مدارا     و    فتوت   همه   دزد   و   رزیل   و  بی  مروت

 همه   مجنون   و   مست   و    غیر سالم   ند    و  آدم   خوار  و    ظالمجفا  جوی

 که    آنها     اند     شاگردان        ابلیس   کی   نالد    ز  مامور   و  ز    پولیس

 ز   جور    بی   حسابی   هاش      ناالن   بکی   از   جور  مستوفی   به   گریان

 همه  خون  خوار و  زشت و بی کتاب اند   آل  حساب اند که   این   مردم  نه  از 

 ز  دست    جور   شان   بی   تاب    نالد   دگر   از   خان   و   از   ارباب   نالد

 دگر     از      اندوه      زندان       بنالد   یکی   از   دست    قوماندان       بنالد

 ز   قضات      تمیز      فریاد        دارد   یکی   از    بی    تمیزی   داد    دارد

 همه     دزدان     با     مردم در ستیز اند   که   آنها    دشمن   عدل   و تمیز اند

 دگر   گوید   ز   اعیان    صد     حکایت   یکی   دارد   ز   شورا  صد  شکایت

 آنان    آه   سردی  کشد     از     جور       خالصه    هر  یکی  ناالن ز   دردی

 خود     آگاه   اید  کین  مطلب چنین است   ولی   اصل   حقیقت خود نه این است

 می    بارد    به  وقت    ابر  باران    که   یاران   بینید    همی   سر   و   بچشم 

 وکه   از   سر    چشمه  آب  آید  بهر   ج   شما    دانید    ای    یاران       دلجو

 که     گوساله   به    میخ   خویش    نازد   جهان  این   نکته  را مکشوف  سازد

 که   چشمه  آب  می    گیرد    ز   باران   شما  خوب آگه اید ای دوست   داران
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 بلی      هر     علتی     معلول      دارد    بلی   هــر    عاملی    معمول   دارد

 اگر      جویم      ما      اصل     حقایق   ردیم     فایقبهر    کاری    همی   گ

 ز   دونان     جـــــز    پلیدی   بر   نیاید   ز   استبداد     جزء    پستی     نزاید

 شعور     صنفی      چون    گردد  هویدا   ولی    در   تودهء     مردانه ء     ما

 سر   دشمن   به   سنگ خاره کوبند

 تاج  و تخت ظلم یک باره کوبندکه  

واقعاً زنده یاد داکتر عبدالرحمن محمودی از دل و جان عاشق میهن و مردم خود بود. وی شجاعانه و نا ترس و استوار و سر بر »

ادی و کف در راه ایجاد جامعهء دور از استثمار و ستم و کامال انسانی رزمید. نام نامی وی با اخالص و وفای بی امانی که به آز

درود  فراوان بر روان  این فرزند اصیل و  .میهن دوستی داشت، به مرد رزمنده و مبارز راه مردم وطن و جهان مبدل شده است

 27 «.خدمتکار واقعی وطن

 هـ ۱۳۳۲شعری دیگر از داکتر عبدالرحمن محمودی، از زندان دهمزنگ سال 

 آســــمان  اســت نه در بند زمین نی   است میدانی که محمودی چسان  تو

 محبت با همه خــــلق جـــهان  اسـت   او  مسلک   و  دین  که  مـیدانی  تو

 اسـت قلم در دست او گــــرز گران     دشمن      رزم  اندر که  مـیدانی  تو

 نه آن  است  و  این  از  که افکارم نه   جان  و   دل   از   انقـالبی  آن  منم 

 جان  است و  جسم  درد وطن د  مرا   کرده      دیوانه   وطـن  عشق  مرا 

 که محمودی نمیرد  سخت  جان است   دشمنان    پست      مردم بگو  با  

 زبانـش   تیز  تر  از  هم سنان اسـت   همــــــی داند ولی در جنگ  دشمن

 مرا مخـدوم صنف رنجبران   اســت   ( بینوایانم   از   آن  رو۱ز صنف )

 که صنف بیـنوایانم  چو  جان اســت   بگویم  فـــاش با هر  کس  به هر جا

 هــــــمه آقای ملک این جهان اســت   یـقین  دانم   که   فردا   بی   نوایان

 همه مردم در این خاک آنچنان اسـت   نه   من   تنـــها   یگانه     قهرمانم

 مـــــه فخــــر زمین و آسمان اســته   مرا  قومیست کز   افســــــــانه شان

 درفـــــــــش ما درفش کــاویان  است   نمی   الفم   ببین    تاریـخ    ما   را

 که ضرب دست افغانی چه سان است   بپرس  از هر  فرنگی  این  سخن را
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 بسوزد  ز  هول   جنبش های مــردم

 هر  آن   مرد  فرنگی در فغان اسـت

 ( طبقه ۱)

نقل از محترم عارف فرهمند، در کابل از هفت  هشت سالی به این سو تعدادی از نویسندگان و روشنفکران به عنوان یک سنت به 

در روز سوم عید قربان بر سر مقبرۀ غبار، محمودي، و سید اسماعیل بلخی جمع مي شوند وبا ایراد بیانات و صحبت ها از ایشان 

 یاد آوری می نمایند.

من معتقد هستم که یک نسلی که غبار و محمودي الگو ها و مدلهای بیشک برجسته ون، استاد پوهنتون کابل گفت: "سیف الدین سیح

اینها بودند، برای خرد ورزی و عقالنی کردن سیاست و مشروع کردن سیاست و مشروع کردن سیاست )کار مي کردند(، خوش 

سی، بر پایۀ ارزشها و سامانه هاي کامالً معاصر، بر مبنای تفکیک قوا." بختانه با رویکرد کامالً مدني و مدرن، بر پایۀ دموکرا

 }می باشد{

هرچند مبارزات غبار و یارانش در مشروطیت خواهي و مبارزۀ سیاسی نقطۀ عطفي در تاریخ کشور است، اما به گفتۀ آگاهان با 

باید نسل  .ها شروع کرده بودند، به چشم نه مي خوردگذشت دهه ها، اکنون جریان و یا حرکتی که تداوم جنبش و حرکتي باشد که آن

امروز با جریانات مشروطیت اول دوم و. سوم که غبار، محمودی، بلخی، پشتون و....  هم از مبارزان آن بودند، در قالب یک 

 .گفتمان روشن گردد

هم به عنوان یک نمایندۀ آن جریان، این  "آنچه که مسلم است در بعد نو گرایي سیاسی در افغانستان و غبارعباس فراسو مي گوید: 

است که در چشم اندازي که آن نسل ترسیم مي کرد یا دنبال مي کرد، دموکراسي خواهي یا آزادي خواهي، مبارزه با ستم و خاندان 

 ."بازي هاي میراثی در افغانستان و غیر انسانی کردن قدرت و سیاست و وحشی کردن قدرت )بود(

غبار، محمودي و بلخي، نمایندگان و رهبران سه جریان سیاسي در کشور بودند که مبارزه با وی مي گوید: "داکتر سید عسکر موس

 .استبداد حاکم، محور مبارزۀ هر سه شخصیت را تشکیل مي داد

رویکرد  هرچند غبار و محمودي مبارزۀ سیاسي شان را دوام دادند و از کوشش دست برنداشتند، و شهید سید اسماعیل بلخي نیز با

 .....روشنگري دیني به اصالح و مبارزه پرداخت، اما سوال این است که چرا این جنبش ها و حرکت ها تداوم نیافت

نادر خاني، یک گسیختگي بسیار طوالني به وجود آمد و این گسیختگي }خاندان{ بعد از، از بین رفتن این ها و تسلط دیکتاتوری 

ه هاي قبل از این ها که بر مي گردد به کنفرانس هاي لیسه حبیبیه، این ها کامالً از ذهن ها باعث شد که این آدم ها و خیلي ریش

 ."زدوده شود
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