
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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 
 Martyrs جانبازان

 
  سازمان انقالبی افغانستاناقبال عضو

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠۶

 

  

  

  

  

 

 

   !خلقمبارز و انقالبی فرزند شھيد عبدالحبيب دشنه يادی از 
 ۀ، درد ھای فراموش شد»خلقدموکراتيک «انتشار ليست قربانيان کشتار ھای بی رحمانه و وحشيانۀ حزب منفور 

اشک ماتم بر گونه ھای خانواده ھای گر تازه کرد و بار دي بازماندگان شھدای راه استقالل و آزادی کشور ما را يک

  .داغدار ريخت

شان برای خوشخدمتی و چکمه ليسی رويزيونيست ھای استبدادی  در زمان حاکميت »پرچمی« و »خلقی«وطنفروشان 

 قيام ھا و خيزش ھای خودجوش توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ  ظھورسوسيال امپرياليسم شوروی و وحشت از

قلب ھای شان مملو از عشق به ، اقدام به کشتن کسانی نمودند که اشغالگر شوروی عليه تجاوز قشون ارتش افغانستان

 و کشتار ھای سازمان عامھای  تن از قربانيان آن زمان، گوشۀ کوچکی از قتل ۵٠٠٠ نشر نام ھای .ميھن و توده ھا بود

  . است »پرچمی« و »خلقی«حاکميت سگان  يافتۀ دوران

 مرور می» اگسا« را در ليست منتشرۀ قربانيان جنايات سازمان انقالبی ی اشک آلود نام ھای شعله يی ھابا چشم ھای

شد که بعد از  به دقت چند بار خواندم، باورم نمی.  ليست نوشته شده بود، افتاد۴۶۶ ۀکردم که چشمم به نامی که در شمار

 »پرچمی« و »خلقی«جنايتکاران وغ استعمار و استثمار، ی توده ھا از زير يئک عمر مبارزه و پيکار در راه رھاي

که اين فرزند خلق افغانستان را تيرباران  اين سگان فاشيست، در حالی.  آن شھيد قھرمان را مھر اخوانی بزنندۀانديش

  .  خوانده اند» اخوانی«کردند رذيالنه او را 

زندگی پر بار اين قھرمان انقالبی و شعله يی کوچکی از  ۀگوش و بردارمقلم اين اھانت به رفيق عزيزم، مرا واداشت تا 

ين کوچکم را به اين شھيد راستين و صديق را که سال ھا در حوزه ھای آموزشی باھم بوديم، در اينجا تحرير کنم تا دَ 

  .شعله يی ادا نمايم

شهيد عبدالحبيب
دشنه
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مکتب را در ليسۀ ابونصر  . ودسوم قاضی مال عبدهللا خان بنامش عبدالحبيب مشھور به دشنه، زادگاھش فراه و فرزند 

عليه  هکفراھی شروع کرد و ھنوز چند سالی به فراغتش مانده بود که رھبری تظاھرات اعتراضی شاگردان آن ليسه را 

به دست گرفت و در نتيجه محکوم به تبعيد به واليت ، راه اندازی شده بوددر دھۀ چھل  آن زمان  دولتخودکامگی ھای 

دست به از سه ماه در نيمروز،  بعد ازه نداد تا در آنجا آرام بنشيند و اجبه او »دشنه«شھيد  طغيانی روح. نيمروز شد

  .  عليه بی عدالتی ھا زد و دوباره تبعيدش کردند، اما اينبار نه به فراه بلکه به قندھارتظاھرات ديگری

رديد، او توانست با ھمان روحيۀ انقالبی، وارد نکور گاشھيد دشنه مکتب را در قندھار به پايان رساند و وارد امتحان ک

در فعال شد و ن  محصالۀاتحاديدر شھيد عبدالحبيب دشنه بعد از مدتی در پوھنتون، . پوھنٌحی حقوق پوھنتون کابل گردد

انقالبيون زيادی در پوھنتون آشنا  و با  به دست آورد رانقالبی خلق ھای افغانستانروه اجريان پوھنتون عضويت گ

دست می ه  را بگروه  اين کميته مرکزی ی عضويت گروه اخگر را گرفته و عضويت شھيد دشنه بعد از چند. ديدگر

  .آورد

شرکت ورزيد و شدند،   از طرف شعله يی ھا به راه انداخته میدر دوران پوھنتون چندين بار در تظاھرات ھای که

به ن تظاھرات ھا بعد از ختم تظاھرات و بازگشت که در يکی از اي ھميشه در پيشاپيش تظاھرات حرکت می کرد، چنان

 شھيد دشنه و رو می شود که بينه  روبنھاآوطنفروش  ۀ با نجيب گاو و دار و دستلطرف پوھنتون، گذشته از پل آرت

در جريان برخورد فزيکی شھيد . ندنبا ھم برخورد فزيکی می کبرخورد لفظی صورت گرفته و در نتيجه نجيب گاو 

   . و قدرتی که داشت، نجيب گاو را به دريای کابل می اندازددشنه با مھارت

 ،بود، با ھم گروه انقالبی عضوکه  زمانی.  و زبان بسيار رسا در بيان نظريات خود داشت بود او سخنران بسيار قوی

 چه«، »دولت  و انقالب« کرديم و در آن زمان نوشته ھای بسياری از جمله اشتراککورس ھای آموزشی زيادی در 

 . شوق به بحث می پرداختھميشه با شور وشھيد انقالبی اين  .خوانديمبا ھم و ساير نوشته ھا را » تفسير٩ «،»بايد کرد

، ياد و خاطرۀ دوران مبارزاتی او ھميشه در خاطره ام باقی فعال و انقالبی پر شور بود ينيستلن -يک مارکسيستاو 

  !يادش گرامی باد . خواھد ماند

  

 


