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 يادی از رفيق داکتر رحيم محمودی

 
سال پيش 91د اعظم يق دوکتور رحيم محمودی فرزند محمرف

د از  بع.ه بارانه شھر کابل متولد گرديد از امروز در کوچ
سپری نمودن دوره تحصي.ت متوسط وعالی وفراغت از 



عاون داکتر در شعبات مکتب طبی مدت پانزده سال بحيث م
ت کندز ،کنرھا ،لغمان وکابل ايفای وظيفه نمود اصحی و9ي

بعد از فراغت ويک   شامل فاکولته طب شد ،1343در سال 
  باز نشسته  جبرا مقامات دولتی سال کار رسمی از طرف

                                                                    .گرديد 
م محمودی از ھنگام جوانی متأثر از افکار رفيق رحي

ورھنمائی ھای برادر بزرگش داکتر عبدالرحمن محمودی تا 
 مشاراليه در .واپسين ايام زندگی اش فعاليت سياسی داشت

کنار برادر بزرگش وساير ھمرزمان وی عليه استبداد 
اندک .رزه مشغول بود اسلطنتی وانواع مظالم اجتماعی به مب

که سلطنت شته بود ذ  وپيکار انق.بی اش نگ از کارزمانی 
رفيق ..ظاھر شاه دموکراسی ف.بی وکذائی را اع.م نمود 

که 1332-  1329رحيم محمودی در جريان سال ھای 
 شورابود سه بار زندانی گرديد 8 و7مصادف به دوره ھای 

زرگش د از پاره شدن نقاب دموکراسی ق.بی وی با برادر ببع
 به زندان ير ھمرزمان شانمحمودی وسا عبدالرحماندوکتور

نکه بعد از دوسال حبس از باآ .دھمزنگ محبوس گرديدند 
ق.بی ھاشم ج.د در د انکينه ض اما ازآتش ،زندان رھا گرديد

 مدت سه سال تحت نظر بود واجازه نداشت امان نماند و
از آنجائيکه موصوف از  .ک گويد محوطه خانه اش را تر

مدرک ديگری برای امرارمعاش خو خانواده فقير بود و
يل ام با گلدوزی وخياطی نياز ابتدائی فلذا.وفاميلش نداشت د

ورزيد  اشتغا9تی مقاومت ميبا چنين.خويش را تأمين مينمود 



يقه ونقشه ھای شوم ھاشم ج.د  را که ميخواست بادر مض
 خنثی می ،نگھداشتن اقتصادی وی را وادار به تسليمی نمايد

ثير تحت تأ1343سال که رژيم سلطنتی درھنگامي.نمود 
 داخلی مجبور به اع.ن دموکراسی وفشارھایاوضاح جھانی 

با شجاع ورزمنده رحيم محمودی اين انق.بی ..بی گرديد ق
استفاده از اين روزنه جھت بر م. ساختن دموکراسی نام نھاد 
وق.بی وپخش انديشه ھای انق.بی دموکراتيک نوين با ت.ش 

آوردن امتياز جريده تابناک موفق به بدست  ت زيادو مشک.
.                                                  گرديد" شعله جاويد"

  

 
 



کارگران ار شعله جاويد در بين روشنفکران ،وانش باپخش 
رژيم منفور سلطنتی دست پاچه ، واقشار زحمتکش مردم 

 را  رحيم محمودی رفيقگرديه جريده شعله جاويد را توقيف و
با ياران انق.بی اش به زندان انداخت واين با ر سه سال   

 در خ.ل سالھای که در زندان .راباز در زندان سپری نمود
شته از تماسھای که با پيروان ورھروان ، گذ بسر ميبرد

جريان دموکراتيک نوين داشت به سرودن شعر ونوشتن 
 کودتای ننگين ومنحوس  از بعد.مقا9ت انتقادی نيز ميپرداخت

به مبارزات مخفی روآورد وبعد  مانند ساير انق.بيون  ثور7
رفيق رحيم محمودی . عازم کشور آلمان گرديد زيادازآوارگی

افغانستان بحيث بعد از ايجاد سازمان پيکار برای  نجات 
 را تا اخير بی اش   مبارزات انق.عضو مرکزی آن سازمان

لبش از تپش مبارزه باز نا عمر ادامه دادولحظه ای ق
رفيق رحيم محمودی بحيث يک انق.بی پر شور ومبارز .ستادي

تا اخير عمرش به انديشه ھای رھائی بخش دموکراتيک نوين 
 راد مرد بزرگ در نبا تأسف ودرد که قلب اي.وفادار ماند 
تپش باز ماند وبه جاودانگی  از 1989/9/15نيمه شب 

                                                .                    پيوست
در شرايط کنونی که کشور ما در چنگال خونبارامپرياليزم 

 ،تسليم طلبان قرار دارد وتمام وطن فروشان ناتوامريکا وقوای
وخائنين ملی در دولت دست نشانده کرزی تجمع نموده اند 

 وقصبات کشور رقص وويرانی قرأکشتار ،بمباردمان درو
ميزنند ومشق " چپه چرخ" بی دارند وباصط.ح مردم وپايکو



  مزارودر دنفرومايگی ،وطن فروشی وتسليم طلبی مينماي
رزمندگان وشھدای انق.بی کشور به پاشنه ھای خونچکان 

دفاع از رزمندگان و شھدای انق.بی . زندياشغالگران گل مير
و  وتشک.ت انق.بی ارزکشور وظيفه تمام عناصر مبارزومب

 چند عنصر  فرومايه  تسليمیميباشد  تا نشان دھيم کهمردمی 
 دگی جريانگستر وتسليم طلب نميتواند عظمت ،بزرگی و

دموکراتيک نوين افغانستان ورھروان جانباز آنرا خدشه دار 
فادارانديشه ھای رھائی بخش خلق ،وورھروان صادق.سازد

 سرخ شھدای انق.بی با در دست گرفتن درفش ن افغانستا
 راتا بيرون راندن وگلگون کفن کشورمبارزات شان

 باقبول تمام  وسرنگونی نظام مستعمراتیازکشورامپرياليستھا
  .                   دشواريھا وخطرات عاشقانه به پيش می برند

 
                     

  اشعار داکتر رحيم محمودیدر ذيل دوقطعه
 

 آئين نوين
  نسل نوجوانهی تازجنبشی ا

 شورشی ای مردمان باستان
 گردشی ای محور چرخ زمان
 لرزشی ای موج خلق بيکران

ای شعله ھای جاودان تابشی  
 تا بسوزی قصر وبام خائنان



تو افشانی نما چون آفتابرپ  
  کن از چھره  خائن نقابپاره

 سرنگون کن باره افراسياب
 تند شو ای برقھای با شتاب

ی جاودانتابشی ای شعله ھا  
 تا بسوزی قصر وبام خائنان

  از کوره ھای کارگریتشآ
 غرشی از بيل وداس برزگر
 زيروروکن کاخ استثمار گر
 محوکن بنياد استعمار وشر
 تابشی ای شعله ھای جاودان
 تا بسوزی قصروبام خائنان

 کن علم از مجمر خود نور ما
ورھبر مزدورھاه شوسپا  

رھااخگر افگن بر سر مغرو  
وفرق اين سر زورھاسوز دست   

شعله ھای جاودانای تابشی   
 تابسوزی قصر وبام خائنان
 طرح آئين نوين ايجاد کن
 آتشی در خانه بيداد کن

 اين وطن را از محن آزاد کن
 باز جست رسم نو ارشاد کن
 تابشی ای شعله ھای جاودان



 تا بسوزی قصر وبا م خائنان
 
* 
 

جنبش شعله ھا            
 

  زنجيروھم سنگرتو ای ھمرزم وھم
 بجنب وفکر کاری کن 

 که ھمرزمان تو محکوم ميسازند فطرت را 
ھا بدرکردند گنج از قعر خاک واوقيانوس  

وبشکستندآن ذرات ريزی را،که عقل از درک آن در وادی 
فرورفته  حيرت  

لک پيمای،تند راکت واقمار باتيرفبريدند مرز اتموسفير  
را و عطارد ريخوينوس وم عظمت ديرينه وبشکستند طلسم  

وآن سوی کيھان وآوردند پيک از پشت ماه  
 توتاکی خوابی ومسموم در بند خرافاتی

مزنجيرخيزوفکرکاری کنای ھمرزم وھتو   
  دست وگريبانیاينقدر محروم وبافقرومرضوتاکی 

 نميدانی که اين ناراحتی ھا از کجا گرديده دامنگير 
؟ونانت را کی دزديده   

عزمی به پيکاری ست وکن تو بدست تنجات   
 گناھت اينکه ميگوئی

 افق تار است وشب تاراست ونا ھموار 



در اين راه ظلمت بار اميد پيشتازی نيست  
شکستند اين دژبيدادھمرزمان تو ،نگر   

 وبگزيدند راه پيشتازی ورھا بخشی
با ايمان وايثاروفداکاری ،نميدانی که حق گيرند  

ن ستمکاران ودژخيما، مترس از اين ھيو9ئی   
سنگين ومستحکمکه نبود پايه اش   

  از موج خلق بيکران باشند دايم چون حباب وکف بلرزکه 
ن جھانش نام بگذاريمادر ين مرزی که زند  

 که ھستی مرگ تد ريجی است 
بپاسازند    از حاصل رنج تو ومردم،مشت خائنين که 

عيش ولبخندی زنند بر عقل وطرز فکر  قصروجايگاه
 وکردارت 
  چون تن داده ئی با سستی وذلت گناه توست
  شکل  وضع نابسامانین  با ايه وقانع گشت

 که اين فعل تو جرأت داده دشمن را 
 که تا دست تعرض بر زند ،بر ذھن وروح ووجدانت 

صلی که اين عزلت ببارآورده ومارا زبون پژوھش کن تاآن ا
 کرده 

 شنو حرفی زما وزود در فکر عمل برخيز 
اين طفيلی ھا  وخوردسازيم تم را بشکنيمتابنياد بيداد وس  

 وبگذاريم سنگ نو ،به ايجاد جھانی 
 کاندر ونظم ومساوات واصول وارتقا دارد
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 23ريه  ونش1347در  اين نبشته  از نشريه شعله جاويدسال 
  اتحاديه محص.ن  استفاده شده است1368ثور برج حوت 

 


