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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
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 Political سياسی

  
  رزم آزادی

  ٢٠١٥جون  ٠٧

  

  از شخصيت بی بديل کشور،ه ای با ابعاد ناشناخت
  !زنده ياد داکتر عبدالرحمن محمودی آشنا شويد

  

 به خصوص " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " رتال وزين و مبارز درودھای آتشينم را خدمت دست اندرکاران پو

 که رفيق توخی در رابطه به ی ارزشمند و علميۀاز نوشت. رفقای ارجمند و گرانقدر موسوی و کبير توخی تقديم می کنم

ميراث ميراث خواری و "کشور زنده ياد داکتر عبدالرحمن محمودی زير عنوان  ھمتا و ھميشه جاويد شخصيت بی

را به   به نشر سپرده بودند، من ھم عبارات ذيل را عالوه نموده آن" آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " در پورتال ، "داری

  )رزم آزادی (–بدرود .  اين جسارتم را ببخشندءدوستان فيسبوکی ام فرستادم که اميد است رفقا

 

 !ياد داکتر عبدالرحمن محمودی آشنا شويداز شخصيت بی بديل کشور، زنده ه ای با ابعاد ناشناخت"

به " ميراث خواری و ميراث داری"زير عنوان "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " که در پورتال وزين  نوشته ایدر 

 مقاومت به نشر رسيده است، نکات تازه ای را می توان يافت ۀُقلم توانمند رفيق توخی، اين مبارز پر افتخار و اسطور

 خيلی ارزشمند و علمی به ابعاد مختلف و ۀاين نوشت.  کشور در پی آن بودندۀکه اکثر پويندگان و مبارزان نسل تاز

به آن پرداخته است که تا کنون کمتر ) زنده ياد داکتر عبدالرحمن محمودی(ناشناخته ای از شخصيت بی ھمتای کشور 

ُ کوتاه اما خيلی پر محتوا و ۀاين نوشت. ی صورت نگرفته استه حال در حدی که الزم بوده توجھاشاره شده و يا تا ب

 " .االتی پاسخ ارائه نموده است که نياز آن ديده می شدؤارزشمند به س

  :وانند اين نوشته را در لينک زير مطالعه نمايند تمندان میه ، دوستان و عالقءرفقا
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