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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 National Characters  شخصيت ھای ملی   

 
   ميرويس ودان محمودی:فرستنده

  ٢٠١٨ می ٢٠
  

  چه نوشت؟" مناظره"زنده ياد داکتر عبدالرحمان محمودی در 

 
حرکت و جنبش قانون "  :دي گوین مي، چن»مناظره«ک سند تحت عنوان يدر  " یداکتر عبدالرحمان محمود" اد يزنده 

ت يگرام و مرام جمعد عرض کنم که پرويپس از اجمال با.  شناسدیات است و مرگ را نميعت خالق حيعت است، طبيطب

 به جز یگري دیچ دواي ھیتي رنجبر گی توده ھاۀ ملت ما مانند ھمۀ تودیسم است و برايسم و کمونياليسوس) حزب(

ن و پروگرام ي اساس دیاي و احیاصالح طلب.  تواندی او را نجات داده نمیگريچ مسلک ديسم وجود نداشته و ھيکمون

 ی مردم سودی و دردناک ساختن مرگ متمادی کنند به جز طوالنینھاد مشين مرتجع پي منورۀ که دستی اصالحیھا

ن را مطالعه يستالن و ي لن-ا مارکس يان بزرگ پرولتاريشوايصورت قاچاق چند کتاب محدود از په البته بعد ھا و ب. ندارد

 یم استبداديرانداختن رژ بیعنين کار يم که اينک روشنتر بگوئياما ا . دادمید خود نظم و رونقينمودم و به افکار وعقا

که مارکس  ی وھم طور-ام مسلح ي با ق- ز اند ي ملت ساخته است که محروم از ھمه چینواي مردم و بۀفقط و فقط ازتود

 یزيرا چي دھد زی را از دست نمیزي اسارت خود چیرھاين عمل به جز زنجيخلق درا: "دي گوی بزرگ خلق میشوايپ

 ." کنندی میا کمائ ریائيندارد که از دست بدھند و دن

سم يني لن-سم ي به مارکسیدي خورش١٣٣٢درسال : د کهي گویاضافه کرده و م" یداکترعبدالرحمان محمود" اد يزنده 

د خود را رونق دادم و ين عقايستالن و يان بزرگ خلق مثل مارکس، انگلس ، لنيشواي کتب پۀافته ام بعد از مطالعي دست
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دست ه  ما بینھا؛ ھدف اقتصادين اي تأمیر حکومت برايو تدو)  رنجبرۀتود(خلق م ساختن حکومت ي ما قایاسيھدف س

 مدارج تکامل یًعتا طي و طبیازات صنفين بردن امتيع و از بين عدالت در توزيد و تأميل توليد و وسايگرفتن ھرگونه تول

گر به ين برده و بار ديا ازب است؛ که استثمار انسان از انسان ریو کارگر)  صنفیب( طبقه ی بۀل جامعي تشکیاجتماع

 و ی ارتجاعۀان را بدزدند و توسط آن قوينوايون ھا رنجبر و بيليشود که حاصل دسترنج و کارمبان موقع داده نيعوام فر

 و ین الملليه استعمار بيًن متفقا علي ما اطاعت از قوانین الملليھدف ب. نديظلم نماند و به مردم تحکم و ي خلق نمایاستبداد

  ." از استثمار و استعمار استی و نجات بشریتي گیمت در راه نظم وصالح عمومخد

 یداکتر عبدالرحمن محمود

 ١٣٣٣ دلو ٢۶زندان کابل، 

  


