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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
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 Martyrs جانبازان

  
  )ادامه دھندگان(ساما : ارسالی

 ٢٠١٢ جون ٠٨

  

  )ساما ــ ادامه دھندگان( سازمان آزاديبخش مردم افغانستان

  

  یحماسۀ يک شھيد سامائ
ه ـــجمعۀ خونينی ک .ود ش و روز جمعه ب١٣۵٨ سنبلۀ ٢۵

  يکی ازۀمرگ قھرمانان د نبرد شکوھمند وـــــــــشاھ

در آن روز جوان . ودـــن انسانھای اين ديار بــــــبھتري

ا ــــی اش سوار بـد اميد آفرين ھميشگـتنومندی با لبخن

ز ـــــــسوی مرکه دھمزنگ ب از ه ایــــــــــبايسکل کھن

به خاطر " خلقی"ای ھار ــگ ھـــــــ س.تــــرمی رفــــشھ

ه در آن روز بر ــک) امين(انی از ولينعمت جديد شان ـــپاسب

) کیتره ( ودن ـــپيره سگ کبا الدۀ روسی ـــــسر تصاحب ق

حالت آماده باش ــه کنار شھر ب ه وــوشــدر افتاده بود، در گ

سکل ــايـزدوران جوان بـــــکی از مـي. بردند سر میه ب

ارز ـــد مبـآن فرزن. ف دادـوقـ او امر تهب ا شناخت وسوار ر

زبان گلوله می  دانست با دشمن تنھا با مردم که می

ن مزدور خا تمه داده ئدگی ننگين دو خاــه زنــــــوان حرف زد سالحش را بيرون کشيد، با فير چند گلوله بــــــــــت
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ه ھای کثيف سه ـــبعد از آنکه الش ر به تعقيب او پرداختند وزدوران ديگــم. ش گرفتــان راھش را در پيـــــوھمچن

الدان در قسمت پل آرتل به شھادت ــ چريک قھرمان زير رگبار گلوله ھای ج،ه خاک افتادـز بــــگر از آنان نيــتن دي

  .ان روز آوازۀ حماسه اش در سرتا سر شھر پيچيد ـــمـھ رسيد و

ود ، مردی که ھمه عمرش را با شرافت زيست وھستی اش را پاکبازانه نثار ب" عزيز طغيان"ی مردم ئاين شھيد فدا

 .دنيا آمده  واليت غور ب"سرجنگل ولعل "در ولسوالی ش  ١٣٢٨در سال " طغيانعزيز". آرمان وااليش کرد 

  .کابل آمد ه  تحصيل بۀمابه منظور اد  وهپايان رسانيده را در زادگاھش باش ی ئتحصيالت ابتدا

در کابل با محافل مبارز . سرآمد ھمقطارانش بود تالش در آموزش و  پشتکار وۀان مکتب نيزنموناو در دور

  .خاطر آزادی مردم گام نھاد ه در راه مبارزه ب روشنفکری آشنا شد و

 ۀی با علوم و آموزش در مکتب مبارزه بود، او که در رشتئر پوھنتون برای عزيز سالھای آشناسالھای تحصيل د

قابل تحسين به تحقيق در تاريخ واقعی مبارزات مردم خود   با اشتياق فراوان و،کرد تاريخ و جغرافيه تحصيل می

  .پرداخت وھمزمان با آن به مبارزات انقالبی اش ادامه داد 

 صنف و  پرداخت و"شاه دوشمشيره" ۀتدريس در ليسه بش  ١٣۵۴ ادبيات در سالۀعزيز بعد از فراغت از فالکولت

  .سنگر مبارزه عليه بيداد و ستم زورگويان و زورمندان تبديل کرد ه تب را نيز بمک

 يک ۀمثابه ب  در اثر پيگرد پوليس رژيم مزدور زندگی مخفی اختيار کرده وش  ١٣۵٧در آخر سال " عزيز طغيان"

  .ريمنان ادامه داد ی مردم از چنگال اھئرھا تالش خستگی ناپذير خود در راه آزادی ميھن وه ی بئانقالبی حرفه 

بعد از ايجاد  در کنار ساير ھمرزمانش سعی فراون کرد و) ساما(در راه ايجاد سازمان آزاديبخش مردم افغانستان  او

  . رفت  شمار میه نيز يکی از فعالترين کادر ھای آن ب" ساما"

  .ن صفوف سازمان بود فعاال ۀ سبک کار تشکيالتی راھنمای خوبی برای ھمۀدر زمين او" یئعليه دستورگرا "ۀرسال

پيکار خستگی ناپذيردر راه آزادی ميھن   خدمت به مردم ، عشق به آزادی وۀتجسم زنده ای از روحي"  طغيانعزيز"

ايمان به  د ويبخش  مقاوم او در دشوارترين لحظات مبارزه ، ھمرزمانش را الھام میۀروحي  بشاش وۀچھر. بود

ه  جامعه برخاسته بود، بهِ  مرفکه از طبقات نسبتاً   او با آن.کرد ر آنھا تقويت میدشمنان مردم را د ی برئپيروزی نھا

آگاھی از قانونمندی عينی   انقالبی وۀدليل تربيت درمکتب انديشه ھای انسانی، شرکت فعاالنه در پراتيک مبارز

  سادگی وۀره نيز نموندر زندگی روزم طبقات جامعه می انديشيد و  ھميشه به محرومترين اقشار و،تکامل جوامع

  .گی بود ه بی پيراي

 يعنی ايجاد سازمان ما می" طغيان" عزيز ۀشرافت مندان رده شدن يکی از آرزوھای انقالبی ووتازه سه ماه از برآ

  .گذشت که دست خونين جالدان مردم اين گل سرخ بوستان پيکار مردم را پرپر کرد

 .بارزان راه آزادی است سيمای تابناکش الھام بخش ھمه م يادش گرامی و

  ! زنده باد دالوری فرزندان راستين مردم 

______________________________________________  

    م ١٩٨١فبروری  ش  ١٣٥٩ دلو ، سال اول"ندای آزادی"  چھارمۀ ازشمار : ازبرگرفته 

 

 


