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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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 Martyrs جانبازان

 
  رھا.س
 ٢٠١٣ نومبر ١۵

  

  شھادت زنده ياد رفيق فيض را با تعھد به ادامۀ راھش گرامی داريم

 
:  ماکسيم گورگیۀ افغانستان ھمدم وغمخواری را از دست دادند که به گفتۀ توده ھای ستمديد١٩٨۶مبر دوازدھم نو

  .ن روشنفکران انقالبی افغانستان لفظ نبوغ برازنده ترش بوددربي

از لحاظ زمانی  ايستادگی افغانستان ھرچند عمر نسبتاً کوتاه و زنده ياد داکترفيض احمد، از پيشتازان جنبش مقاومت و

 رسم آزادگی و وو واخان سربلند زيست   وطن ما وبه سنگينی کوه ھای بابا وپاميرۀقصير، ولی به بلندای تاريخ جاودان

مکتب پربار مارکسيزم را با تلفيق خاصش در رابطه با اوضاع مختص به خود کشور  آزادی خواھی را ترسيم کرد و

تا  طول زندگی زنده ياد، رفيق داکترفيض کوتاه، ولی عرضش را پايانی نيست و. ما، گسترده تر وغنای بيشتری بخشيد

حقيقتاً ھم . مت ميھن ما وشھيدان راه انسانيت وآزادگی جاودانه خواھند بودانسان است وانسانيت، پيشتازان جنبش مقاو

طول زندگی، ده سال کم تر يا بيشتر درنفس خود اھميتی ندارد، بلکه، بار وارزش انسانيت وميزان تأثير گذاری اش 

 آن سوی ديار تاريخ باالی ديگران، دارای اھميت خاص است واز اين رھگذر، شھيدان راه آزادی وآزادگی وطن ما تا

  .راھش ھمچنان پر رھَرو جاودان خواھند بود و ھم زنده و

پاکباز  شھيدان زنده ياد وطن ما، داکتر فيض ھا، مجيد ھا، رھبرھا، ميناھا، رستاخيز ھا، سرمدھا ودھھا فرزند پاک و

چه جاودانه به خاطره ھا تبديل شدند، دعوت مرگ را بالبخند پاسخ دادند اين وطن، چه سنگين وپرعظمت زيستند و

رو می شود ولی، مرگ برای ھمه يکسان ه به راستی که ھرکسی با مرگ روب. ومست سرمست به تاريخ پيوستند

  !»کوه تای«، سبک وبی خاصيت اتفاق افتيده واز کسانی ھم سنگين تر از »پرقو«نخواھد بود، مرگ کسانی ھمچون 
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خواھی را آبياری ند وبا نثار خون خودھا نھال آزدي ميھن ما جان برکف برای آزادی وبرابری رزميدۀشھيدان دلير وآزاد

ی شان را ادامه می دھيم واجازه نخواھيم داد تا کرگسانی نحس با خون شھيدان پرارزش وپوياکردند، ما ھمچنان راه 

 راه شھيدان ۀ، دستاويز قرار دھند تا خوک سرمايه را شاد سازند وادامدلير وطن ما بازی کرده وآن را به حراج گذارند

 ۀھم با تبانی با ھيوالی امپرياليزم ادام يا به ياد آن شھيدان فند وانجو قطار کنند و اوباما وانگال مرکل بخواھند و را از

  !ويد دھندرا ن»جنگ خلق«راه شان را از پشت برج وباروی کشورھای امپرياليستی اعالم دارند و

ما شھيدان وطن خود را گرامی می داريم، چون راه شان پرارزش وگرامی است، ھدفی که به خاطرش خنده کنان سرود 

  .مرگ را پذيرا شدند، گرامی است، واز اين است که اين شھيدان دلير وآزاد انسانان اين خطه تا ابد زنده خواھند ماند

ارزش  مقاومت، پربار وپر دان ديگر وطن ما وپيشتازان راه ورسم مبارزه وزنده ياد رفيق داکتر فيض به سان زنده يا

 آزادی ۀگذاشت، بلکه ھميشه رھنمای خلق وطنش بود، تارسيدن به جادنزيست ولحظه ای مردم خود را در اين راه تنھا 

 آن بودند که وبرابری، اما افسوس که زالوی مرگ حسود تر از آن بود وجانوران وحشی، وحشی تر ودرنده تر از

مبر ھمين بود که به تاريخ دوازدھم نو مقاومت وطن مارا برافراشته ببينند و بتوانند بيش از آن پرچم سرخ ايستادگی و

 خون دلير مردان اين دريای خروشان، ۀريختن جبونان ارا با  وطن مۀ دريای توفنده وخروشان مقاومت ومبارز١٩٨۶

  . راه آن شھيدان دعوت کردندۀديگری را به ادام کسان توفنده ترو جاودانه تر ساخت و

  

  .راه شھيدان زنده ياد وطن ما ادامه دارد

 

 


