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  نذير دلسوز

  ٢٠١۴ فبروری ١١
  

  داکتر سيد کاظم دادگر
  يک تن از اسطوره ھای جنبش کمونيستی کشور

 

 .انۀ خلقی ھای آدمکش حماسه آفريديادی يک تن از کمونيست ھای افغانستان که در زير شکنجه ھای وحشي

و از ليسه غازی  )عد دانشمند و کمونيست نامور کشورسيد ھاشم صاپوھاند داکتربرادر زنده ياد (دادگر داکتر سيد کاظم 

اين مبارز . به اتمام رساند  موفقانه   ١٣۴٧ شامل فاکولتۀ طب کابل گرديد و فاکولتۀ طب را در سال ١٣۴٠در سال 

در .  طب عدلی توظيف گرديد  حيث داکتره ھمچنان ب. عداً به سمت استاد فاکولتۀ طب مشغول تدريس شد نامور کشور ب

بعد از اخذ درجۀ دوکتورا .  ھند اعزام شد  "علی گر"طب قلب به يونورستی     غرض تحصيل در رشتۀ١٣۵٣سال

)PHD ( به کشور عودت نمود١٣۵٧در سال .  

زمانی که به وطن بازگشت توسط دولت منفور . طی سالھای طوالنی با رفيق سيد بشيربھمن در تماس بود  رفيق دادگر 

که تحت نظر [ھای وحشيانۀ خلقی ھا  زنده ياد دادگر در برابر شکنجه . گرفتار گرديد ) خلقی ھا(پرچم و مزدور خلق و 

داکتر رزبان و زنده يادان : ون دو ھمزنجير ديگرش چ] ين گلۀ درنده خو را اداره می کردمشاورين روس، که در خفا ا

اين سه تن کمونيست استوار قامت بعد از اشغال زندان توسط قوای سوسيال . داکتر ھاشم مھربان ؛ حماسه آفريد 

  . قتل رسيدند ه  از زندان آزاد نشده ، ب امپرياليزم شوروی

از زندان رھا گرديدند ، شماری از آنھا )  شوروی درکابلالبته به امر سفارت(توسط کارمل ميھن فروش زندانيانی که 

   .  در زندان ديده بودند  روز رھائی شانآخرين  را در  داکتر دادگر ، داکتر رزبان و داکتر ھاشم مھربان 

 


