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HAJAMA 

ren BewegungäSympathisanten der Revolution 

Afghanistans 

ان جنبش انقالبی مردم هوادار

 هجاما(افغانسنتان)

************************************************** 

                                         ۲۰۱۷ اگست ۱۲                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتور عبدالهادی محمودی به جاودانگی پیوست

 

، پس از شصت جنبش ملی و انقالبی افغانستان در گذار  و تأثیر برجستهیکی از چهره های دوکتور عبدالهادی محمودی 

 باز ماند حرکتاز . قلبی یده از جهان فرو بستا دکاناد کدۀغربتدر  ۲۰۱۷ سال مبارزه، در ششم اگستمقاومت و سال 

  تپید.می آزادی و عدالت  رکه بخاط

 باد! نامش انوشه

 یافت.مرد بزرگ تربیت ن همیاو در دامان  عبدالرحمن محمودی بود.داکتر خواهر زادۀ شاد روان دکتور هادی محمودی 

و در مجموع با نیروهای عقب گرای  یسلطنترژیم با  از همان دوران جوانی .در ذهنش جای گرفت هانهاافکار ترقیخو

را آغاز سیاسی  فعالیتقبل از به وجود آمدن سازمان جوانان مترقی هادی محمودی  پرداخت. و مبارزه جامعه به مخالفت

. می نوشت، کتاب پخش می کرد و کنفرانس های مخفیانه می داد. مضمون این فعالیت ها مخالفت با سیاست کرده بود
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است که در  یدکتور هادی، یکی از قدیمی ترین شخصیت های بود. ی در افغانستانمردم نظامآوردن و بوجود  های دربار

 افکار چپ و انقالبی بوده است.دارای سال های اولیۀ دهۀ چهل، 

 اومهمی ایفا کرد. تب و تالش  ر تأسیس سازمان جوانان مترقی نقشد ۱۳۴۴در میزان سال محمودی هادی شاد روان 

با داکتر رحیم محمودی  ۱۳۴۷در سال . از چشم تاریخ پنهان نیستمترقی چپ در راستای اشاعۀ فرهنگ و اندیشه های 

 زمینۀو  ه آوردلرزبه سلطنت را  پشت   نشریۀ شعلۀ جاوید ۀیازده شمار. پرداخت" شعلۀ جاوید" به نشر  مبارزان و دیگر

با عبدالهادی محمودی در اثر فعالیت های گستردۀ علنی،  جریان دموکراتیک نوین را در سطح علنی فراهم ساخت. رشد

 .ندماندظاهر خان در زندان دهمزنگ  و تا پایان سلطنت   ندجریان دموکراتیک نوین دستگیر شد فعاالنجمعی از 

، دوکتور های محمودی با رفقای هم فکر و هم پیمانش فعالیت مستقالنه را شدبحران  دچاروقتی سازمان جوانان مترقی 

 حساسیت اوضاع و ضرورت   گروه ها و محافل سیاسی با درک  فاجعۀ ثور، همۀ مبارزین انقالبی را تکان داد.  .آغاز کرد

 . شستندنگفت و گو به نزدیک شدند و پیرامون تشکیل یک سازمان واحد د رژیم کودتا، با هم بر ضمبارزه 

در در شرایط اختناق و مبارزۀ مخفی، با عبدالمجید کلکانی و چند گروه دیگر،  جانبازشدوکتور هادی محمودی و رفقای 

تولد سازمانی بود به نام سازمان سهم فعال گرفت. نتیجۀ این مباحثات  ی مشترک،تمامی نشست هاتماس بود و در 

متشکل از یازده تن از ، سامامؤسس اولین کنفرانس  ۱۳۵۸در ماه سرطان سال زادیبخش مردم افغانستان)ساما(. آ

رسول جرئت، عزیز شاهپور قریشی، دکتور هادی محمودی، عبدالمجید کلکانی، سید بشیر بهمن، داود سرمد، )پیشمرگان

کنفرانس به اکثریت آرا .در شهر کابل دائر شد (اعد، نادر علی پویا، انجینر قدوسصاهلل اوریاخیل، اشرف، داکتر هاشم 

یاسی دفتر س یتعضوبه عبدالهادی محمودی و  رهبر این سازمان برگزید زنده یاد عبدالمجید کلکانی را به صفت 

 انتخاب شد. «ساما»

مطرح بحث  ۀ سازمانپیرامون مشی سیاسی و برنام متفاوتیو برداشت های افکار  «ساما»تشکل پروسۀ  از همان آغاز   

با دریغ که این کمیته و در را به پختگی برساند. نظریات  تا تشکیل شدکمیتۀ تحقیق تئوریک این معضله  برای حل  بود.

جمله کمیتۀ تحقیق تئوریک به  نیافت. اعضای مهم رهبری و از آن را آرزواین  تحقق و فرصت  مجال «ساما»مجموع 

خاکۀ . آمادگی گرفتند «ساما»اولین کنگرۀ  برگزاریبرای مسئول ی کادر ها وۀ رهبری داعضای باقیمان .رفتکام دشمن 

مسائل به عنوان با صالحیت ترین مرجع سازمانی عبدالمجید کلکانی نوشته شد. قرار بود تا کنگره زنده یاد برنامه به قلم 

به چنگ عبدالمجید کلکانی  ۱۳۵۸به تاریخ هشتم حوت سال . هنوز کنگره دائر نشده بود که  بگیردبحث به را  مهم

خبر رسید که تدویر کنگره  چند روز پیش از .پدید آورددر سازمان  را دشواری حالت  . این رویدادافتاد دست نشانده دولت 

را به نام سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی)ساوو(  جداگانه ای سازمان اودوکتور هادی محمودی و عده ای از رفقای 

 محمودی وقرار گرفت. تالش صورت گرفت تا  سامایی هادر آن موقع مورد انتقاد  گذاشته اند. این ناشکیبایی اساس

تن ندادند و  انشعابیون به این خواستمتأسفانه . مطرح نمایندشان را در کنگره  مسائلو  کنگره حاضر شوندبه  یشرفقا

 راه بی برگشت در پیش گرفتند.

تیر باران شدند. بوسیلۀ روسها و ایادی آن رفت و  «خاد» کامبه  ۱۳۵۹در سال  نیز «ساوو»سوگمندانه اعضای رهبری 

سخت و سخت تر شده رفت. روز تا روز سازمان های چپ انقالبی برای زندگی برای همه روشن فکران و از آن جمله 

)اتحاد «امال »گروه جدیدی را بنام ،  و با تنی چند از روشنفکران پناه بردیاد هادی محمودی به پاکستان زنده 
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 .نشر سپرده ب ) ناشر اندیشه های امال(« جرقه»نام  زیر را نشریه ای  و داد تشکیل مارکسیست لنینیست های افغانستان(

تشکیالت و سازمان سپری  جدا ازدر انزوا و  و سال های پسین عمر خود راا رفت.دکتور هادی به کانادا چندی بعد، 

 نمود.  

زنده یاد هادی محمودی شخصیت مبارزی که ادامه دهندۀ راه داکتر عبدالرحمن محمودی بود، در تأسیس سازمان 

سلطنتی را رژیم جوانان مترقی نقش مهم ایفا کرد، شعلۀ جاوید را با همکاری رحیم محمودی بیرون داد، پنج سال زندان 

عبدالمجید کلکانی ایستاد، سازمان انقالبی  در کنارانستان شجاعانه سپری نمود، در ایجاد سازمان آزادیبخش مردم افغ

مبارز متفکر و دالور که شصت این . دست یازید «جرقه»و  »امال »وطن پرستان واقعی  را ساخت، در پاکستان به ایجاد 

 در کانادا به جاودانگی پیوست. ۲۰۱۷بتاریخ ششم اگست سرانجام  ،ت و مبارزه گذاشته بودمسال عمرش را در پای مقاو

 پاک و پاکیزه،انسانی 

 به باورهایش سخت پابند.  

 نفروخت.به هیچ کس و هچ چیز رو و عزتش را هیچ فرعونی سر خم نکرد ، آب ۀبه درواز

، روشن فکران انقالبی و مردم دوستان، ضای خانوادهمرگ او را برای اعهواداران جنبش انقالبی مردم افغانستان)هجاما( 

 .یدتسلیت می گو افغانستان 

 !می داریمگرامی را  محمودیهادی دوکتور  یاد 

 

 هواداران جنبش انقالبی مردم افغانستان


