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در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ی ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎﻟﺰاد داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدی ﻓﻘﻴﺪ

ﺟﺎوﻳﺪان ﻳﺎد داﮐﺘﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﻮدی
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ !
» ﭼﻬﺮﻩ هﺎی ﺁﺷﻨﺎ « ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن » ﻧﻮر« در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪء ﺻﺪﻣﻴﻦ ﺳﺎل زاد ﭘﻴﺸﻮای ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای اﺟﺮا ﻧﻤﻮد .ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ از ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ دﻋﻮت ﺑﻌﻤﻞ ﺁورد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎم ﺑﺎ
ﻋﻈﻤﺖ ﺁن ﻓﺪاﮐﺎر ﻧﺴﺘﻮﻩ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮرد دﻟﭽﺴﭙﯽ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺪﻩ ی
زﻳﺎدی از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺁن ﻣﺮﺣﻮم در اروﭘﺎﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ وزﻳﻦ ﺷﻤﺎﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
ﻗﺒﻞ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ارﺟﻤﻨﺪ ﮔﻮﺷﻪ ای از زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺁن ﺑﺰرگ ﻣﺮد ازﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮداﻧﻨﺪﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪء
» ﭼﻬﺮﻩ هﺎی ﺁﺷﻨﺎ« ﭘﻴﺸﮑﺸﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:
)دﮐﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮدی ﻓﻘﻴﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮﻟﻮی ﻣﺤﻤﻮد در ﺳﺎل  1288ﺧﻮرﺷﻴﺪی در ﺑﺎراﻧﻪ اﻳﻦ ﮐﻬﻦ دﻳﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﺮور و ﻳﺎد
اور روﻳﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﺎﺑﻞ ﻗﺪﻳﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد .ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺧﻮد را در ﻟﻴﺴﻪ ﺣﺒﻴﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻣﻞ
داﻧﺸﮑﺪﻩ ء داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﺪ ،اﻳﺸﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ی اوﻟﻴﻦ دورﻩ ﻓﺎرغ ﺗﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮑﺪﻩ ﻃﺐ ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻌﺪ از
ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ دﻳﭙﺎرﺗﻤﻨﺖ ﻋﻘﻠﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺘﺎن ﻋﻠﯽ ﺁﺑﺎد ﺑﻌﺪﻩ داﺷﺖ و اﺳﺘﺎد داﺷﮕﺎﻩ ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻴﺮ،ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻇﻠﻢ ،اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﻴﻌﺪاﻟﺘﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ .ﻻﺟﺮم ﺑﺰﮔﻤﺮدان و ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎﻧﯽ ﺑﺪﻓﺎع از ﺣﻖ
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
ﻣﺮداﻧﻪ وار ﺑﻪ ﭘﻴﮑﺎر ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑﭙﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و در راﻩ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﺗﺎ ﭘﺎی ﺟﺎن درﻓﺶ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺁزادﮔﯽ
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را در ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ دﻩ ﺳﺎل زﻧﺪان ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ را ﭘﺬﻳﺮاﺷﺪ وﻟﯽ ﺗﺎ واﭘﺴﻴﻦ رﻣﻖ از ﭘﺎ ﻧﺎﻳﺴﺘﺎد.و
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺮگ را ﭘﺬﻳﺮا ﺷﺪ .روﺣﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد..
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 ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﺤﺘﺮم ،ﺷﻤﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮ روی ﺧﻂ هﺴﺘﻴﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ
ــ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺁﻗﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺨﻦ در ﺑﺎرﻩ ﺁن ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ هﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺮض
ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻢ.

واﺻﻒ ﺑﺎﺧﺘﺮی
در ﻋﺮﺻﻪ ی ﮐﺎر و ﭘﻴﮑﺎر ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎوﻳﺪان ﻳﺎد داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﯽ ﮔﻤﺎن از
ﺗﺎﺑﻨﺎﮐﺘﺮﻳﻦ ﺳﻴﻤﺎهﺎی ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزش ﻧﺪاد و از ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻬﺮاﺳﻴﺪ و ﺳﮑﻪ ی ﻃﻤﻊ را
ﺑﺎﺷﺪت هﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﺒﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن ﺑﻴﺪادﮔﺮ ﮐﻮﺑﻴﺪ .ﺁن ﺑﺰرگ ﻣﺮد ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺣﺰب ﺧﻠﻖ و
اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺮﻳﺪﻩء ﻧﺪای ﺧﻠﻖ در ﺁﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎی دهﻪ ء ﺑﻴﺴﺖ ﻗﺮن ﺧﻮرﺷﺪی اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ هﻤﻴﺎری و هﻤﮑﺎری ﮔﺮوهﯽ
از هﻢ ﻧﺒﺮدان ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺠﺎل ﻣﯽ داد ﺑﻪ اﻓﺸﺎی
ﻣﺎهﻴﺖ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻗﺘﺪار وﻗﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺁﮔﺎهﯽ ﻋﺪﻩ ای زﻳﺎدی از روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻃﻴﻒ
وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻴﺪ .ﺟﺎوﻳﺪان ﻳﺎد داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدی ﻧﺒﺾ ﭘﺮ ﻃﭙﺶ ﭘﻴﮑﺮ ،ﭘﻴﮑﺎر
ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﺁن ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻮد .او از ﺁن ﺷﻤﺎر و ﺳﻨﺦ روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻘﻮل )ﻓﺎﻧﻮن( ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﺸﻢ
در راﻩ اﻳﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﯽ از ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﺑﺪر ﻣﻴﮑﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺪ و ﻋﺪﻩ ای از ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺳﺨﻦ
)ﻓﺎﻧﻮن( را ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ وﺳﻴﻤﺎی ﺑﺰرگ داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮕﺎهﺎن ﺷﺎن ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﻴﺸﻮد .از ﺧﻮاﻧﺪن و
ﺷﻨﻴﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﺒﺘﻪ در ﭼﻨﺪ دهﻪء اﺧﻴﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎری از اﻧﺪﻳﺸﻪ وران ﺟﻬﺎن در ﺑﺎرﻩ ﺳﺮﺷﺖ و
ﻣﺎهﻴﺖ روﺷﻨﻔﮑﺮ و ﺟﻨﺒﺶ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوهﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮔﻪ ﺟﺎن ﭘﻞ ﺳﺎﺗﺮ ،ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ،
ﮐﺎﺗﺐ ﻳﺎﺳﻴﻦ وهﻨﺪﻳﮕﺮ ﻓﮑﻮر در ﻓﺮاﻧﺴﻪ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺧﺎور ﻣﻴﺎﻧﻪ از اﻳﻦ ﺷﻤﺎر هﺴﺘﻨﺪ .ار ﻣﻴﺎن اروﭘﺎﺋﯽ
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هﺎ ﻓﻮﮐﻮ را ﻓﻌﻼ ﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﮔﺰارﻳﻢ و از ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺷﺮق ﻧﺰدﻳﮏ اﻳﻦ دو ﺗﻦ اﺧﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺨﺼﻮص روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم )،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﮕﺰارﻳﻢ ﻳﺎ ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ
ﺁﻳﺎ ﮐﺎر ﺑﺮد اﺻﻄﻼح ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﻓﻌﻼ اﻋﺘﺒﺎری دارد ﻳﺎ در ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ از ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ
اﺻﻄﻼح دﻳﮕﺮی در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ( .ﺑﻬﺮ ﺣﺎل وﻗﺘﻴﮑﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ئ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻄﺮح ﺑﻮد .ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺳﺎرﺗﺮ و ﮐﺎﺗﺐ ﻳﺎﺳﻴﻦ و هﻨﺪﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ  :روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﺑﺨﺼﻮص روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﻮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻘﺪرت ﻣﺴﻠﺢ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ) ﻧﻪ( ﺑﮕﻮﻳﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺮح هﺎی دوﻟﺖ
هﺎی ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﻳﺖ و دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻩ ﻃﺮح ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺑﮑﺮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻃﺮح ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ رواﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﺪ  .ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ زﻧﺪﻩ ﻳﺎد داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدی ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﻮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ از اﻳﻨﻬﺎ ﺟﻨﺎب رواﻧﺸﺎد داﮐﺘﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﻮدی از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮهﻨﮕﻴﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮد و در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺁﺛﺎر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺋﯽ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺁﺛﺎر ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺋﯽ را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﻩ  .ﺗﺴﻠﻂ ﺁن ﻣﺮد ﺑﺰرگ ﺑﺮ
ﻋﻠﻮم ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻮاری اﺳﺘﺪﻻل هﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ او ﻣﯽ اﻓﺰاﻳﺪ  ،او ﺧﺎرج از زﻧﺪان ﻣﺤﺒﺲ وﻻﻳﺖ و زﻧﺪان
دهﻤﺰﻧﮓ اﻟﺒﺘﻪ دور از ﭼﺸﻢ ﮔﻤﺎﺷﺘﮕﺎن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﺷﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻳﻦ ﺁﺛﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در زﻧﺪان و
ﺑﻴﺮون از زﻧﺪان ﺷﻌﺮ هﺎی هﻢ ﺳﺮودﻩ .ﻳﮑﯽ از ﺑﺮ ﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﻌﺎد ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎوﻳﺪان ﻳﺎد داﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﻮدی ﺗﻮﺟﻪ او ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ء وﺿﻊ و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻌﺎدل هﺎ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز راﻳﺞ ﺷﺪﻩ در ﻣﻘﺎم ﺗﺮم ،
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
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺒﺎرﺁ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﮔﻮﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﺎز ﻣﯽ دارد .ﻧﮑﺘﻪ دﻳﮕﺮی را اﻟﺒﺘﻪ ﻳﺎد ﺁور ﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﻴﮑﺎر ﺑﯽ اﻣﺎن زﻧﺪﻩ ﻳﺎد داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدی ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﺳﺘﺒﺪاد و ﻋﻘﺐ ﮔﺮاﺋﯽ در هﻤﺎن ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻪ در
ﺁن ،ﺁن ﺑﺰرگ ﻣﺮد زﻧﺪﻩ ﺑﻮد و ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و ﺷﻌﺎر هﺎی ﺁن ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ در
دهﻪ اول ﺳﺪﻩ ﺑﻴﺴﺖ ﻳﮑﻢ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪﻩ ﺗﻔﺎوت هﺎی را هﻢ دارد .اﮐﻨﻮن ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﺟﻬﺎن ﺳﻴﻤﺎی
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪﻳﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻳﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎد
روان ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﻮدی از ﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﺰرگ و اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺒﺪاد ﺳﺘﻴﺰی ،ﺁرزوی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
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
ﺧﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد ﻧﮕﻴﺮم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ هﻤﻴﻦ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ء
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 واﻻی ﺳﻴﺎ ﺳﯽ و ﻋﻠﻤﯽ او ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ،از ﺳﻮی ﻣﺮدم از
ﺳﻮی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺁزادﻩ و ﺑﺪون ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﺎ.
ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن و ﻓﺮزاﻧﮕﺎﻧﯽ از ﻧﻮع داﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮدی در ﺣﮑﻢ ﻣﺸﻌﻞ هﺎی ﺗﺎرﻳﺦ هﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺎاﮔﺮﭼﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪ و ﻧﺎ ﺑﻪ هﻨﺠﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺎ ارزش اﻳﻦ ﻣﺸﻌﻞ هﺎی ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ درک ﻧﮑﺮدﻩ اﻳﻢ  .روان اﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرز ﻧﺴﺘﻮﻩ و اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر را ﺷﺎد
 .ﺗﺸﮑﺮ.
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