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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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  نذير دلسوز 

 ٢٠١٤ مارچ ٠٦
  

  از جانبازان خلق بايد آموخت
 !جوان با فرھنگ سياوش جان عزيز 

من از . ستعداد و زحمت کش ھزاره پيوند دارد از لحاظ قومی به قوم نجيب ، با ا) محقق ( از آنجائی که اين جنايت کار

ای  شخصيت ھای برجسته . اقوام و مليت ھای کشور نيز حرمت و احترام می گذارم  به اين قوم، مانند ساير که ته قلب

     از شجاعت و استقامتی عبدالخالق نماد . می باشند  که افتخار تمام مردم افغانستان از ميان اين قوم ھم ظھور کرده

 اشتر سوار   آنگاه ويرا باالی مثله کرد"  بامعتصم" بغداد ۀ خليف زمانی که می خوانديم بابک خرم دين را[ می باشد 

 که بابک دست قطع شده و  کسی قبل از سوار ساختن اين مبارزباالی اشتر متوجه شده. نموده درشھر به نمايش گذاشت 

از تنم خون زياد رفته و "  قھرمان گفت ؟ اين کار را می کنی  چراال کرد کهؤس خونچکانش را بر صورتش می مالد،

قطع دست و  (  رنگم به زردی گرائيده ، رويم را با خون خود سرخ می کنم تا دشمنانم نگويند که در وقت مثله کردن

در خان غدار و خالق را ھاشم جالد به خاطر قتل ناالعبد بلی جوان عزيز ، ]بابک ترسيده که رنگش زرد شده.. ) پای 

 بلی ايستادگی و ،جاسوس انگليس طوری مثله کردند که درشکل خاصش در تاريخ جنايات ھيچ کشوری سابقه نداشت

  .استقامت را ازوی می آموزيم و از وی نيرو می گيريم 

 مبارزگرانمايه که در  جوان متبحر و»عزيز طغيان«چندان دور ، در دورۀ خلقی ھای وحشی زنده ياد  و در تاريخ ن

  .يک نبرد آتشين و نابرابر به جاودانگی پيوست 

  

  زنده ياد عزيز طغيان
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 از جمله تذکار بخشی از آنچه در حق قاضی ضياء نمودند در خاطرات زندان –طبق چشم ديد زندانيان چپ انقالبی (

 شوروی يک تن از قھرمانان ديگر از ھمين  افغانستان توسط سوسيال امپرياليزم در دورۀ اشغال)  درج شده  کبير توخی

 »ساما«   قاضی ضياء يک تن از رزمندگان  ايستاد، زنده ياد قوم دلير که در صف مردم آزاديخواه افغانستان قھرمانانه

 برادر کشتمند  در حالی که( به دستور نظاميان روس  اين افتخار بزرگ قوم ھزاره درزير شکنجه ھای عجيب که. بود 

وقت . توسط خادی ھای کشتمندی بر وی اعمال می شد ؛ حماسه آفريد )  آئينۀ مخصوص ناظر شکنجه اش بوداز عقب

بيشتر نيست تا به قھرمانان ديگر از اين قوم دلير در طيف چپ انقالبی کشور مانند انجنير نادر علی پويا که درخاد 

  .بپردازم، چگونه شکنجه شد و در ھنگام رفتن به پای دار چه حماسه آفريد

 گذشت، و به آن راھی که از جان مايه گذاشتند ؛ باشيد ؛ در مورد ان آنچه بر اين قھرمان  ھرگاه شايق،سياوش عزيز 

مکتبی را که . را با دقت مطالعه کنيد  انديشه وراه پر افتخار شان شان. اين قھرمانان با دانش مطالعه ھمه جانبه نمائيد 

سر انجام . رسی بگيريد به بر  را در راه تحقق آن نثار کردند ، نقادانه رين شاني ش و جان ھای به آن باور داشتند

  .سرمشق مبازۀ تان را خواھيد يافت 

  دلسوز.  ن 

 


