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 اجتماعیزادی و عدالت آدر گراميداشت از جانباختگان راه 

  آزادۀ جنبش جانبازان يکی از "حسين شاه"

 
شدنی و جاودانی بوده ؛ و عدالت اجتماعی فراموش نازادی آن راه أسازنده مبارزکه ياد نامه و خاطره ھای از آن جائی 

خواستم چند سطری   ؛زادگان می باشدآفرين مرزوبوم آتاريخ حماسی توده ھای سرزمين حماسه  و زيور ورق زرين 

به ھواداران » د افغانستان زاآ -زاد آافغانستان «زادگان آ زرين پورتال ۀيکی از اين جانباختگان در صفح در گراميداشت

زاده صفتی بود که از آوان جوانی عشق به مھين و مردم زحمتکش آ جوان برومند وحسين شاه .اين مکتب عرضه بدارم

 .خود داشت ؛ و راھش را به دفاع از مردمش در بين ھمصنفی ھای جوانش درخشان نموده بود 

و اديب ھار متولد گرديده  و پدر مرحومش از خوش نويسان  روشنفکر و اديب در شھر قندۀ در يک خانوادحسين شاه

فرزندان . دند  در آوان طفوليت با ديگر اعضای خانواده از نوازش پدری محروم گريحسين شاهره دستی بود ؛ که يچ

که افتخار  نمودند ؛ ء دوکتورا ارتقاۀبه تحصيالت شان ادامه داند و تا درج سی از پدر اديب و روشنفکرأاين خانواده به ت

 .دوستان شان ھستند 

دوران تعليمات ليسه دو صنف تعليمی را در طول يک  که در زاده از نبوغ فکری برخوردار بود ، طوریآاين جوان 

  در ١٢از فراغت از صنف   بعد. ساخت  ن خود میآ اول را از ۀسال سپری می نمود و در امتحانات موفق و درج
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 طب مشغول تحصيل بود که کودتای خونين ھفت ثور به پوھنځی شامل پوھنتون کابل و در ،  سال١٢مدت کمتر از 

 .پيروزی رسيد 

ُسسات تعليمی  به کشتار و محصل ربائی پوھنتون و ديگر موموکراتيک ضد خلق در محيط اکادميک  د دژخيمان حزب

ن پوھنتون  بود ، در رديف ديگر محصالدفيض احمزنده ياد داکتر   که از ياران نزديک حسين شاهستين بر زدند ؛ آ

 ) ١٣۵٨حمل سال . (ت خلقی راھی زندان اگسا شدند توسط جانيان وحشی صف

 با يکی از رفقايش ھم سلول شدم ًو بعدا يافتم اول برج جوزا به پلچرخی انتقال ۀکه اين قلم در ھمان سال  در نيم وقتی

کرديم تا بتوانيم راجع به دوستان زندانی شده معلومات حاصل  یرس و پال مرسمی که در بين زندانيان بود ، پطبق 

سف جواب گفت که از رفقای نزديک بنده بود و در زندان اگسا و کار جويا شدم به بسيار تا  حسين شاهوقتی از . نمائيم 

 دان پلچرخی اؤھای شاقه اجباری يک جا بوديم  ولی يک شب نام خوانی شد و او در ھمان لست شامل بود، وقتی در زن

 .را نديدم فھميدم که به جاودانگی پيوسته 

 .روح و روانش شاد و گرامی باد. فرين ما در رديف ديگر گل ھا پر پر شد آاين گل سرسبد افتخار 

 او از ،ارش رفيق ویزطبق گ. داشت سال عمر  ٢٣ در حدودحسين شاه که محصل  صنف پنجم فاکولته طب بود 

 .کرد ولی نامزدش سالھا به انتظار ديدنش بود که ھرگز نديد   میوریآمريضی نامزدش ياد 

 !بادر رھرو راھش پ

 

 
 


