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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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  !روان شما شاد و گرامی باد

 مبارز نستوه و گرانقدر مينا ايثارگر  و ھمسر ھم رزمت فيض احمد

 

 از حيات و زندگی که بسا برای ھر کس پر نشاط و لذتبخش نن با گذشتکه با نثار خونھای پاک و گرم شا کسانیۀ ھم

 جاويدان صفحات زرين تاريخ مبارزان انقالبی جھان و د،خويش به جاودانگی پيوستن منافع خلق خاطر دفاع ازه  ب،است

 طوالنی و یه ھاتشاگر به نب. نھا باشيمآراه پر افختار  زادگی است تا ما رھروآ  وشھامتاين درس . ميھن عزيز شدند

 .سياب دشمن می اندازيمآب به آ ،نمايم  عمل انقالبی و خودگذری اين جانبازان انقالبی را کتمان،منتقدانه

 که سپاھی و دساختن نھا به عمل نمودارآ. شھيد مرد و زن ميدان عمل انقالبی بودند" احمدمينا و فيض  "نده يادانز

 . خلق خويش بودندۀرزمند

 .ورزيدند به سمت دفاع از منافع خلق جھت گيری داشت  تالش می کهیبه ھر عمل

مھين عليه سوسيال امپريالزم از  زادیآاز  به دفاع تا مقاومت مردمی را گاھانه داشتندآداکترفيض تالش  مجيد قھرمان و

 .ھنگ جبھات مقاومت سازندآرا پيش  گاه و انقالبیآسياه پاکسازی نمايد و نيروھای   ارتجاعۀسلط

 رفيق معلم ۀبه گفت. ر کسانی ھم بودند که جھت حفظ منافع شخصی و خانوادگی از عمل انقالبی شانه خالی کردندمگ

 ) .رزومندم حيات شامل حالشان باشدآور شده که  آميرويس جان در يکی از نبشته ھايش از او ياد که(صاحب 

 طاقھای گرم و سرد ورق سياست را صفحه سياه میو ھم بودند که بازھم به زير سقف ا سياستمندان زير سقف اطاق اند

 .کنند

 :خاطر دارمه ن مبارز زنده ياد بآاز ای به اين ارتباط خاطره  .ھم کرد شھيد انتقاد پذير بود و از خود انتقاد فيض

 پوھنتون علمی در کدر که داشت رزوآشده بود و  فارغ از پوھنتون جديداً  شھيد فيض که داکتر بود ۵٣ يا ۵٢ سال

 ديد و جھت ھم باز از فراه برگشت در و فراه ھرات به واليت سياسی و سازمانی سفر از سير. نمايد وظيفه ابخانت

 قبالً  را برايش درسآ و من اين بود بنده دوستانۀ از جمل که را کاندارد نفر يک داشت  توقفی،قندھاری  رفقا با مالقات

 برايم دکاندار ھمين بازار رفتم به روزه ھمه معمول طبق وقتی. بگيرد تماس با من تا گرفته بودم تماس نموده معرفی

 که شدم منتظر یجا ھمان در شده نيتعي ساعت از قبل من و ديد خواھد شما با  شبۀبج ٩ ساعت کسی که داد ارشزگ

 من از مسايل سلهسل يک از بعد بود ھم نزديک که رفتيم خانه به ھم با و شد ظاھر جاويدان ۀو زند گرانقدر داکتر ديدم

 پوھنتون اجرای کدر در داريد رزوآ شده اند که شما خبر شوخی برايش گفتم به من .دارند نظر چهء رفقا کرد الؤس

 در. نھا باشیآ در بين که دارد وجودشما  کار برای ۀو زمين راه ھستنده توده ھا به ما و شما چشم ب ولی ئيدنما وظيفه
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. داکتری داشت  شغل عزيز ميھن ھای کوھستانی به يکی از ولسوالی که شديم خبر کنم و بعداً  می کوشش گفت جواب

 .بود انقالبی يک عمالً  گفت که نبايد چرا

 ورآياد و استعمار ستم تحت رزمندگان خلق و راد مندان ھمچو ھمتی بلند و بزرگی در ما انقالبی شعرای ھای سروده

شان به نسل  عمل و نظر کرد  کار،مشخص شرايط از  تحليلاب . زيبد می نھاآ هب که است نھاآ صفتی زادهآ سربلندی و

 .بود و ھست خواھد عمل کنونی و فردا رھنمای

رنگارنگ توده  ناپذيری به دشمنان و تسليم از مقاومت است درسی و انقالبی ملی گاندرزمن ايثارگری و گذری خود

 .اجتماعی دالتو ع زادیآ دشمنان ناپاک رخ به انداختن تف ھای ميليونی و

  که و راستين ھستند دلباخته ناتنھا مبارز نبود اين سانآ خس و خاشاک ھر برای گذری خود از و نجهکش  وزندانتحمل 

 ايستاده با فير زادیآ يا مرگ يا شعار سرودن ھمه با .کنند نمی به دشمن پشت ھرگز ولی گذرند می ھا کوره راه اين از

 .دپيوستن به جاودانگی تادهايس تفنگ کرگسان و حرامزادگان

 !باد پر رھروراھتان و گرامیو  شاد شما ۀھم روان

 شما دفاع شريف و انقالبی رمانھایآبود که از  دنو خواھ ھستند سرزمين اين در بخوابيد کسانی سودهآ جانباختگان شما

 .است تاريخ لجنزار ھمه در ھا نالجنپر. کرد دنکنند و خواھ

 .ميھن تاريخ مردانزنان و  زادآ اين خاطرات باد جاودان

 

 
 

 

 


