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  گداشت صدمين سالزاد داکتر محمودی فقيدردر آستانه ی بز
  
  

   

    
  

                              ياد داکترعبدالرحمن محمودی  انجاويد
                         

  
  !   خوانندگان ارجمند سايت گفتمان دموکراسی  

در آستانهء صدمين سال زاد پيشوای جنبش مشروطيت و دموکراسی  » نور« تلويزيون » چهره های آشنا « 
به همين مناسبت از بزرگانی دعوت بعمل آورد تا در  مقام  با . دکتر عبدالرحمن محمودی برنامه ای اجرا نمود

نظر به تقاضای عده ی . صحبت نمايند که البته مورد دلچسپی بينندگان برنامه قرار گرفت  عظمت آن فداکار نستوه
          زيادی از عالقمند آن مرحوم در اروپابخشی از اين برنامه به سايت وزين شماجهت نشر ارسال گرديد

    
جانب گرداننده برنامهء         قبل از سخنرانی و صحبت مهمانان ارجمند گوشه ای از زندگی نامه آن بزرگ مرد  از

 :  پيشکشن گرديد» چهره های آشنا« 
خورشيدی در بارانه اين کهن دير قهرمان پرور و ياد  1288دکتور محمودی فقيد فرزند مولوی محمود در سال ( 

شامل تحصيالت خود را در ليسه حبيبيه به پايان رسانيد، سپس . اور رويای شيرين کابل قديم چشم به جهان گشود
بعد از .دانشکده ء دانشگاه کابل شد، ايشان از جمله ی اولين دوره فارغ تحصيالن دانشکده طب کابل ميباشند

.                       فراغت مسؤليت ديپارتمنت عقلی و عصبی بيمار ستان علی آباد بعده داشت و استاد داشگاه بودند
الجرم بزگمردان و پيشوايانی  بدفاع از حق . عدالتی  مسلط باشددر جامعه ای که تحقير،تبعيض ظلم، استبداد و بي

. حاکميت مردم از عدالت، آزادی از بطن جامعه سر برون ميکنند و پيشا پيش جنبش حق و عدالت قرار ميگيرند
محمودی فقيد که از عنفوان جوانی ظلم و تعدی حکومتداران و ستمکاران را با تمام جان خود در ک کرده بود 

انه وار به پيکار بی امان بپا برخاست و در راه احقاق حقوق مردم تا پای جان درفش جنبش مقاومت و آزادگی مرد
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و .را در کشور برافراشته نگهداشت  ده سال زندان با مشقت را پذيراشد ولی تا واپسين رمق از پا نايستاد
 ..روحش شاد باد. شرافتمندانه مرگ را پذيرا شد

           
                                      

خوانندگان  ارجمند ما در قسمت ديگر برنامه از استاد سخن جناب واصف باختری 
 خواهش نموديم در بارهء مقام معنوی پيشوای سترگ مردم صحبت نمايند   

 ــ سالم خدمت استاد محترم، شما اکنون بر روی خط هستيد بفرماييد صحبت کنيد       
شيد آقانی مدنی  چند سخن در باره آن مرد بزرگ خدمت بيننده های تلويزيون شما بعرض ــ سالمت با  

 .ميرسانم
 
 

 
  

  واصف باختری 
  

در عرصه ی کار و پيکار سياسی، اجتماعی جاويدان ياد داکتر عبدالرحمن محمودی بی گمان از 
سيد و سکه ی طمع  را تابناکترين سيماهای تاريخ ماست که هيچگاه تن به سازش نداد و از تحديد نهرا

آن بزرگ مرد با پايه گذاری حزب خلق و . باشدت  هرچه تمامتر بر جبين فرمانروايان بيدادگر کوبيد
انتشار جريدهء ندای خلق در آخر سالهای دهه ء بيست قرن خورشدی البته به همياری و همکاری گروهی 

ن مرحله از تاريخ مجال می داد به افشای از هم نبردان خويش تا آنجا که البته اوضاع و احوال سياسی آ
ماهيت دولت بر سر اقتدار وقت پرداخت و نيز سطح آگاهی عده ای زيادی از روشنفکران و طيف 

جاويدان ياد داکتر محمودی نبض پر طپش پيکر، پيکار . وسيعی از مردم افغانستان را ارتقاء بخشيد
تاريخ چشم ) فانون(و سنخ روشنفکرانی بود که بقول او از آن شمار . سياسی در آن مرحله از تاريخ بود

البته شما ميدانيد و عده ای از بينندگان اين سخن . در راه اينست که کی از گريبان جامعه سربدر ميکند
از خواندن و . را تأئيد ميکنند وسيمای بزرگ داکتر محمودی در برابر نگاهان شان متجلی ميشود) فانون(

در چند دههء اخير قرن بيستم شماری از انديشه وران جهان در باره سرشت و  شنيدن چنين سخن البته
روشنفکر و جنبش روشنفکری به تحقيق و پژوهش پرداخته اند گه جان پل ساتر، ميشل فوکو، ماهيت 

ار ميان اروپائی . کاتب ياسين وهنديگر فکور در فرانسه وشمال افريقا و خاور ميانه از اين شمار هستند
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يده هستند که ها فوکو را فعال کنار می گزاريم و از شرق ميانه و شرق نزديک اين دو تن اخر به اين عق
البته بايد يک حاشيه بگزاريم يا يک پرسش مطرح کنيم که ( روشنفکر بخصوص روشنفکر جهان سوم،

آيا کار برد اصطالح جهان سوم فعال اعتباری دارد يا در جهان کنونی نميتوانيم از جهان سوم صحبت 
          کنيم و بايد سياستگران و جامعه شناسان و دانشمندان علم سياست

بهر حال وقتيکه اينها چنين سخنانی را متذکر شده اند     ). صطالح ديگری در اين مورد وضع کنندا
روشنفکر : عقيده سارتر و کاتب ياسين و هنديگر چنين بود که . مسأله ئ جهان سوم به شدت مطرح بود

ی دولت بگويد و در برابر طرح ها) نه( بخصوص روشنفکر جهان سوم بايد بقدرت مسلح خويش بايد
های فاسد و بی کفايت و دست نشانده طرح علمی و بر خاسته از متن تاريخی، اجتماعی جامعه خود داشته 

من تصور می کنم . باشد و برای بکرسی نشاندن طرح خود بايد با تمام ظرفيت  روانی خود مبارزه کند 
ها جناب روانشاد داکتر گذشته از اين. که زنده ياد داکتر محمودی تجسم کامل چنين روشنفکری بود

عبدالرحمن محمودی از دانشمندان و نويسندگان و فرهنگيان کشور ما بود و در عرصه فلسفه و جامعه 
تسلط آن مرد بزرگ بر . شناسی و علم سياست آثار گرانبهائی را نوشته و آثار گرانبهائی را ترجمه کرده 

يد ، او خارج از زندان محبس واليت و زندان علوم طبيعی بر استواری استدالل های فلسفی او می افزا
دهمزنگ البته دور از چشم گماشتگان دولت به نگاشتن و ترجمه اين آثار پرداخته و حتی در زندان و 

يکی از بر جسته ترين ابعاد شخصيت علمی جاويدان ياد داکتر . بيرون از زندان  شعر های هم سروده
ن معادل ها يا مطابق آنچه که امروز رايج  شده در مقام ترم ، محمودی توجه او به مسأله ء وضع و ساخت

دانش واژه هاست که با دريغ فراوان در کشور ما کمتر کسی به اين امر مهم توجه داشته و البته بايد 
فضای مختنق سياسی و استبداد فرهنگی را هم بايد به حساب بياوريم  که دست و ذهن فرهنگيان ما را از 

نکته ديگری را البته ياد آور  شد . ن مسأله اجبارآ باز داشته بود و گويا تا حال باز می داردپرداختن به اي
که  پيکار بی امان زنده ياد داکتر محمودی بزرگ با استبداد و عقب گرائی در همان متن تاريخی که در 

اريخ با آنچه در آن، آن بزرگ مرد زنده بود و مبارزه می کرد و خواستها و شعار های آن مرحله از ت
اکنون مقتضيات جهان سيمای . دهه اول سده بيست يکم بر جهان ما مسلط شده تفاوت های را هم دارد

اما برای يک لحظه نبايد فراموش کرد که شاد . ديگر به انديشه و عمل مبارزان اجتماعی بخشيده است
وی تأمين عدالت اجتماعی، روان عبدالرحمن محمودی از بانيان بزرگ و اصلی استبداد ستيزی، آرز
  .       آزادی سياسی و بسا آرزو های نجيبانه ديگر برای ملت افغانستان است

سخن زياد است اما برای اينکه من مجالی فرصت از دوستانی که در باره اين شخصيت جليل صحبت 
که ما در آستانه ء  خواهند کرد نگيرم فقط به همين اکتفا می کنم که به تأئيد فرمايش قبلی شما می گويم

گذار صد سال از زاده شدن اين شخصيت  سترگ کشور خود داريم و سال آينده خورشيدی  بايد به نوع 
شکوهمند و شايسته ای از جايگاه واالی سيا سی و علمی او بزرگداشت صورت بگيرد، از سوی مردم از 

 .  ه و بدون پيوند با دستگاهاسوی روشنفکران آزاد
مشعل های تاريخ هستند و تاريخ بزرگان و فرزانگانی از نوع داکتر محمودی در حکم  گفته اند که  
اگرچنين  کند و نا به هنجار حرکت می کند گويا ما  ارزش اين مشعل های تاريخ کشور خود را آنگونه ما

ا شاد روان اين مرد بزرگ اين مبارز نستوه و اين دانشمند بزرگ کشور ر. که الزم است درک نکرده ايم 
          . تشکر. می خواهم                

 


