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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال از

 ٢٠١٣ جوالی ١٧
  

  ]يادی از زنده ياد محمودی فقيد[
  

  
  !آھنگ مبارزات ضد استبدادی و ضد استعماری جنبش ھفت و ھشت شوران محمودی فقيد، پيش ارفيق دکتورعبدالرحم

   من استآئينمن فدا کارم و جان باختن 
  خدمت برزگر و رنجبران دين من است

 محدودی را از پيشوايان بزرگ خلق مثل مارکس، لنين و استالين را باکتالبته بعد ھا به صورت قاچاق چند "..... 

 عقايد خود نظم و رونق دادم ولی باز ھم سويۀ معلوماتم بسيار پائين و افکارم بسيار در زمينۀ مطالعه نمودم و به افکار و

  ...."اما فقط می دانم، دايمأ خطابم متوجه به خلق و عدم آگاھی مردم بوده. حقايق تاريک است

ھدف اقتصادی ما به ، مين اينھاأو تدوين حکومت برای ت) تودۀ رنجبر ملت(ھدف سياسی ما قايم ساختن حکومت خلق "

 با طی اً دست گرفتن ھر گونه توليد و وسايل توليد و تأمين عدالت در توزيع و از بين بردن امتيازات صنفی  و طبع

و کارگری است که استثمار انسان توسط انسان از بين ) بی طبقه(جامعۀ بی صنف مدارج تکامل اجتماعی تشکيل يک 

ليون ھا رنجبر و بينوايان را يدزدان اجتماعی موقع داده نشود که حاصل رنج و کار مبرده و بار ديگر به عوامفريبان و 

المللی ما اطاعت از بدزدند و توسط آن قوۀ ارتجاعی و استبدادی خلق نمايند و به مردم تحکم و ظلم نمايند و ھدف بين 

ی و نجات بشريت از استثمار و استعمار عليه استعمار بين المللی و خدمت در راه نظم و سالح عمومی گيتاً قفقوانين مت

  ."است

  "٢۶/١١/١٣٣٣محمودی، زندان کابل "

   از اشعاره ایمجموع

  )اتحاديۀ عمومی محصالن افغانی در خارج از کشور(

 

  :يادداشت
  .متن از طرف پورتال استويراستاری انتخاب عنوان و 

  
  :اصل سند
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