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  گداشت صدمين سالزاد داکتر محمودی فقيدردر آستانه ی بز
  
  

   

    
  

                              ياد داکترعبدالرحمن محمودی  انجاويد
                         

  
     !  وانندگان ارجمند سايت گفتمان دموکراسیخ
 و دموکراسی در آستانهء صدمين سال زاد پيشوای جنبش مشروطيت » نور« تلويزيون » چهره های آشنا  «

با  ز بزرگانی دعوت بعمل آورد تا در  مقام ابه همين مناسبت . برنامه ای اجرا نموددکتر عبدالرحمن محمودی 
عده ی  نظر به تقاضای. که البته مورد دلچسپی بينندگان برنامه قرار گرفت صحبت نمايند  عظمت آن فداکار نستوه

          جهت نشر ارسال گرديدبه سايت وزين شما بخشی از اين برنامهزيادی از عالقمند آن مرحوم در اروپا
    

         ءگرداننده برنامه نبجااز مرد  گوشه ای از زندگی نامه آن بزرگارجمند  انقبل از سخنرانی و صحبت مهمان
 :  گرديدن پيشکش »هره های آشناچ «
خورشيدی در بارانه اين کهن دير قهرمان پرور و ياد  1288دکتور محمودی فقيد فرزند مولوی محمود در سال ( 

مل تحصيالت خود را در ليسه حبيبيه به پايان رسانيد، سپس شا. 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

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

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

و آزادگی  تمش جنبش مقاوفو در راه احقاق حقوق مردم تا پای جان در بپا برخاست ه وار به پيکار بی امانمردان
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و .تا واپسين رمق از پا نايستاد لیده سال زندان با مشقت را پذيراشد و  را در کشور برافراشته نگهداشت
 ..اد بادشروحش  .شرافتمندانه مرگ را پذيرا شد

 
آن علم شخصيت  رابطه بهدر خوهش شد)سسوي(ازاکتر اسداهللا آصفی جناب د ازدر سر آغاز

         .. صحبت نمايند بردارجنبش دموکراسی و عدالت خواهی
  
  
  

                                       .                                                       

      
  

          دوکتور اسد آصفی     
       

گردانندگان برنامه  بهسالم صميمانه به هموطنان غربت نشين و سپاس فراوان با عرض 
که مرا افتخار بخشيدند در آستانه  صدمين سالزاد  )نور(تلويزيون  ی)چهره های آشنا(

صحبتی با  فقيد محمودی دکتورمعاصر وطن   و دموکراسی مشروطيتبزرگ مرد تاريخ 
    .اشته باشم دشما  وزين برنامه ی ارجمند بينندگان

سخن امشب از بزرگداشت پيشوائی ست که از بطن جامعه و مردم سر بر افراشت راد  و  
رمق  مردانه به دفاع از حقوق مردم در برابر استبداد زمان به پا برخاست و تا واپسين

زندگی از اصالت مردم، از قدرت مردم ، از آزادی، عدالت اجتماعی و حاکميت مردم 
سر آغاز هرجنبش عدالت خواهی و «  : اين بزرگ مرد نستوه بران بودکه. بدفاع برخاست

ترقی و تعالی جامعه و مردم موضع گيری اصولی وملی ، مقاومت در برابر زور و 
  . »صداقت در گفتار، شهامت و فداگاری  در کردار است استبداد ، تنوير ذهنيت عامه ، 

نظر مردم دوستی، ميهن پرستی ، پيگيری  زبه نظر من هيچ فردی را در تاريخ معاصرا
در مبارزه   بر ضد استبداد ، استقالل طلبی و رشادت  با او نميتوان سنجيد که در سراسر  

و مردمی  هميت عظيم شورای ملیکار سياسی اودر زمينه تبليغ و ترويج حکومت خلق و ا
  . دلبستگی وجود داشته باشد

محمودی فقيد اين سترگ مرد انديشه و عمل در دواران  جنبش مشروطيت معاصر،     
سمبول تسليم نا پذيری در  برابر استبداد زمان ، سمبول توليد فکر و انديشه دموکراسی و 

جريدهء ندای « : خلق آمده استدر جريده ندای خلق ار گان حزب . کنش اجتماعی  بود
هدف آن . خلق خدمتگار و رهنمای مردم است و به خاطر حقوق مردم مبارزه ميکند

  ».دستيابی  به پارلمان آزاد بر اساس انتخابات آزاد است
مجلس شورای ملی وقتی ميتواند تکيه گاه واقعی مردم و مظهر حقيقی : عقيده داشت که

دگان آن از جانب مردم انتخاب شوند و خود را موظف به خواسته های خلق باشد که نماين
  .وجز در راه تامين سعادت و عظمت کشور قدم بر نداردپيروی از اراده  ملت بدانند 

انديشه و افکار محمودی  فقيد در مورد دستگاه دولت و خاندان حاکم بر سرنوشت     
پايه اجرای اصول و قانون از اينرو معتقد به حکومت مردم بر . مردم بسيار روشن بود 

همواره تکرار ميکرد که اگر حکمرانان در امور  حکومت مداخله کنند استبداد در . بود 
  .  کشور حاکم خواهد شد
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روان شاد دکتور محمودی در يکی از کنفرانسهای اتحاديهء محصلين باری ابراز      
استبداد ما را از کشور از يک قرن به اين طرف سياست های شوم استعمار و "... : داشت

های همجوار مان جدا و بااختناق دچار ساخته ما از تعيين سرنوشت خويش محروميم ، 
ما از قافله مدنيت بسيار بدور مانده ايم کلمه حق را ... مقدرات ما را بيگانگان رقم ميزنند

من . ندتازه بر زبان ميرانيم بحقوق خود اشنا نيستيم جرات گفتن را از ما سلب نموده ا
اين همه درد بيماری های اجتماعی ناشی از ستم به يک : بعنوان يک طبيب ميگويم که

درمان عميق و ريشه دار مردمی  نياز دارد و آن دموکراسی و حکومت مردم برای  مردم 
  ".و از طرف مردم است

برخی داکتر محمودی رايک شخصيت ملی گرا با گرايشات ناسيوناليستی معرفی        
ه، بعضی ها هم عنصر مشروطه خواه و مخالف استبداد  ميداند ، برخی هم کرد

می انگارند ،  او را عده ای هم سوسيال دموکرات.راديکاليست و واقع گرا معرفی ميکند 
ولی بر مبنای آثار و نبشته های خودش نظريات ايشان متناسب با ظرفيت زمانش بوده و 

چه در جريده ندای مرام نشراتی ندای خلق تأکيد شده هرگز راه افراط  نه پيموده اند  چنان
فداکاری با نشر قلم در راه خدا، تماميت خاک، ضمانت ناموس وطن و حقوق « : است که 

و نواميس مشروطيت از فرايض اوليه نامه ندای خلق است و مجاهده در راه تامين وحدت 
و پيکار، هدف اساسی اين ملی تحريص مردم بکار و دفاع از حقوق و منافع خلق در کار 

ما  مبارزه با استثمار و دشمنان منافع خلق راهدف خود . نامه بوده و رهنمايی خلق است
تامين دموکراسی حقيقی و ادراک حس مسؤليت اجتماعی و پابندی و عشق به ... ميدانيم 

قانون و نظم، دشمنی با تشدد و اغتشاش و بی نظمی که مخالف مرام واساس دموکراسی 
ست ،  ميتوان  سعادت و خوشبختی را به آغوش کشيده مظالم و سياه روزی را بر طرف ا

  . ساخت 
     ندای خلق که بال تفرق نژاد مظهر احساس و عواطف و افکار اين است روح مرامنامه

  »   ومن اهللا توفيق محمودی...ا قوام از آمو تا سند خواهد بود 
د استبدادی و تحوالتی که از يک جانب باز تاب با گسترش روز افزون جنبشهای ض    

بحران سياسی اقتصادی و اجتماعی ناشی ا ز بی کفايتی حکومت خود کامه و از جانب 
  ديگر اثرات جنگ جهانی دوم 

و تحوالتی که درسطح جهانی بعد ازجنگ رونما گرديد، عواملی تبارز شديد بحران در 
ايط نوين برای استمرار و استحکام هر چه حکومتگران زير چنين شر. افغانستان گرديد

بيشتر قدرت سياسی خويش به انتخاباتی موقتی، راه دموکراسی از جمله تغير در کابينه 
واعالن آزادی مطبوعات و بيشتر از آن انتخابات شاروالی ها و نمايندگان شورا تن در 

   : ر داشتروانشاد فرزانه دکتور محمودی با استفاده از اين موقعيت اظها. دهد
اکنون که دولت در اثر سيرحوادث گيتی و مجبوريت های سياسی وتجارب تلخ چندين ساله، اداره خود " 

... رأی آزاد خويش مبازره نمايد   را دمکراسی ميخواند،خلق هم حق دارد برای تشکيل حکومت توسط
يم به اين صورت شورای اگر ما به اساس حزبی، وکال ی با ناموس ونماينده حقيقی خود را انتخاب کن

وکابينه را بدست خود گرفته ويک حکومت صحيح ومسئول در مقابل خلق تشکيل نماييم ، همه    ملی
  »...دردهای ما عالج شده و راه حقيقی نجات خود را پيدا خواهيم نمود

داکتر محمودی فقيد و بخشی از روشنفکران دموکرات و مشروطه خواه با استفاده از     
توانستند از شهر کابل و بعضی واليات به نمايندگی انتخابی مردم در پارلمان  اين موقف

آنهامصمم بودند تا دموکراسی کاذبی را که دولت از باال بنا بر . دوره هفتم شورا راه يابند
ملحوظا ت خاصی آورده بود، ازپائين، برای استقرار رژيم دموکراتيک وپارلمانی بسود 

جسارت راد مردانه، سخنرانيهای پرشور و انعکاس افکار و . دملت افغانستان تغييردهن
عقايد محمودی فقيد و هم فکرانش در پارلمان،و روشنگری حقايق درد آور،  ذهنيت و 

افکار نمايندگان پارلمان را بر عليه جنايات و تاراج دولت و وابستگی های رژيم از 
ر حمايت و قدرت مردم از يک طريق تحميل امتيازات به بيگانگان برانگيخت که بر اث

جانب و دور انديشی و واقع بينی وی و همفکرانش از جانب ديگر جبهه ای را بعنوان 
اين ابتکار فصل نوينی را در تاريخ . اپوزيسيون پارلمانی در شورای ملی ايجاد نمايند

  .مبارزات ضد استبدادی گشود
  

ماينده مردم بيانيه های د ر پارلمان به عنوان ن. محمودی  با شرکت  دکتور   
پرشورانتقادی و سازنده ای ايراد و شورو شوق بی مانندی را در ذهنيت مردم توليد نمود 
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و علی رغم سنگ اندازی ها و فتنه انگيزی های عوامل خود فروخته و مزدور، 
  .اپوزيسيون در پارلمان به دست آورد های چشمگير ملی نايل گرديد

از تاالر شورای ملی سعی بعمل آورد تا تحوالت و تغييرات و  روانشاد محمودی با استفاده
روابط سياسی ـ اجتماعی تاريخ معاصرافغانستان را برای کوتاه کردن نفوذ قدرت های 

  .بيگانه و عوامل داخلی آن هرچه بيشتر پرتوان سازد 
پروژه های ناکام و قراداد های اسارت بار خارجی را مورد بررسی و اعتراض قرار   
  هندد

برای اولين بار وزرای مسئول در اين رابطه را محکوم و به محاکمه در ديوان عالی و 
  معرفی نمايند

اصول ـ   قوانين اسارت بار را بسود مردم در بخش های گونه گون تغيير تعديل نمايند، 
  مالياتی را بسود مردم فقير اقشار و طبقات مردم تغيردهند

   .ن و کار اجباری بيگار را منع نمايندخريداری اجباری گندم از زارعي  
داکترمحمودی فقيد در هر مجمع و محضر مردم با خطابه های پرشور و سازنده به         

  .و راه ها و وسايل ايجاد حکومت مردمی را شناسايی نمود. افشای استبداد حاکم پرداخت
فغانستان گره خورد نام محمودی فقيد در شورا و بيرون از شورابا جنبش دموکراتيک در ا

اينها همه عواملی بودند که لرزه بر اندام . و در سراسر افغانستان بر سر زبانها افتاد
اين بود که حکومت الزاما برخالف «خاندان حاکم انداخت و بنا بفرموده مرحوم غبار 

نقطه نظر های اوليه خود با اعالم دموکراسی به الغای آن پرداخته و نمايندگان راستين 
را از سر ) هاشم خانی(زندانی و اختناق افتضاح آميز  1331حمل  31ردم را در توطئه م

  .»گرفت 
     

بعضی لحظات تاريخی گويای قدرت آدمی و نشانه ی عظمت ايمانی و عشق به هدف     
عمال مزدور و خود فروخته دولت و دربار چندين بار بر جان . در اعتقادات انسانی است

دمرد دشمن استبدا د و فدائی آزادی سوء قصد نمودند ولی او جان محمودی فقيد آن را
بعد از اين سوء قصد ها او در خطابه ای با قاطعيت بر موضع انسانی . بسالمت برد

د من از نسرم را ببرو عمال آن حاکم  قدرتاگر:" خويش ايستادگی نمود و اظهار داشت
محمودی را بجرم همين گناه ". گردممبارزه بر ضد استبداد و دفاع از حقوق مردم بر نمي

ولی او بيدی نبود که از اين باد ها بلرزد زندان و زنجير را . بدون محاکمه زندانی نمودند
به او رتبه وزارت بهداشت را در ازای توبه نامه و ندامت از اعمال گذشته و . پذيرا شد

د نه جاه طلب هرگز بر ولی او آزادی طلب بو. قبول منافع خانواده حکمران پيشنهاد کردند
در اعتقاد خود ترديد نکرد، از اتکأ به اصالت ملت و . سر منافع مردم به معامله ننشست

قدرت توده ی مردم باز نه ايستاد و با ايثار جان از پای ننشست و يک قدم به عقب 
اين فدايی آزادی با چنين متانت و مناعت نفس درس مقاومت و پايمردی را به . نگذاشت

  های بعد از خود آموخت       نسل
  

سير حوادث ومجبوريت های سياسی وتجارب تلخ در اغاز دهه چهل خورشيدی نيز در انگيزه        
اما اين به فراموشی رسيده گی وبی اعتنای تاريخی پسين بود که مجال . دموکراسی آن دهه نقش داشت

  .ازدرس های محمودی وهم انديشان او را نداد   فراگيری
داکتر محمودی در تاريخ معاصر افغانستان از جمله ی روشنفکران و پيشروان        

نادری بود که زندگی و هستی و آزادی خود را در راه مبارزه بر عليه استبداد حاکم بر 
با تقوا و با فضيلت بود، اهل مقام و جاه نبود بر سر اصول و مبانی . افغانستان وقف نمود

زش نکرد وطن و وطنداران خود را با تمام وجود خود دوست حقوق انسانی معامله و سا
خواستار سياستی بود که . رنج محرومين و زحمتکشان جامعه را درک ميکرد. داشت

بتوان در پرتو آن افغانستان عزيز را از مطامع بيگانگان حفظ کند قانون رشد و توسعه 
و اجتماعی ايجاد حکومت در راه استقالل سياسی، اقتصادی . واقعی جامعه را ميشناخت

مردم بر پايه های دموکراسی مبارزه نمو د و در اين راه جان سپرد، ولی از عزم راسخ 
  . خود بر نگشت

  
   سزاوار است او را گرامی داريم  

     تشکر       
  


