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 2۳/۰1/2۰2۰              احسان لمر

 شهید سید میرزا شاه فضیلت
 

 و نهایت دقیقبه این سو در معرفی نامه بزرگان وطن در فیس بوک مطالب ارزنده  از مدت ها امان کبیری محترم

ً  2۰19نومبر  22 ، که درنویسدمی   ددر یکی از یا جناب سید حسن رشاد شهید فضلیت را به معرفی گرفتند ضمنا

نقل کردند که هر دو را با اظهار سپاس از ایشان داشتها مطلبی در رابطه به شهادت استاد از زبان یک شاهد عینی 

 به حضور پیش کش می کنم.

 

هجری خورشیدی در قریه نه برجه ولسوالی خواجه  1۳1۸سید میرزا شاه فضیلت فرزند میر سید شاه میری در سال »

عمری والیت غزنی تولد گردیده و در دوران طفولیت به کابل آمده به گذر چنداول 

 .مسکن گزین گردیده است

خود را در لیسه نجات سپری نموده است. بعد از فراغت ثانوی  وتحصیالت ابتدائیه 

خورشیدی شامل دانشکده ادبیات پوهنتون کابل  1۳۴۰از صنف دوازدهم در سال 

 .گردیده و از رشته ادبیات زبان دری فارسی فارغ التحصیل گردیده است

که در برابر دین و مکتب  مندی و احساس مسئولیت که استاد فضیلت تعهد از آنجایی

حیات بخش اسالم داشت دروس منطق و فلسفه را نزد مرحوم محمد اسماعیل مبلغ که 

فرهنگی و سیاسی کشور بود آموخته و همچنان  علمی،از جمله شخصیت های مطرح 

مسائل فقهی را نزد مرحوم سید سرور واعظ و آقای شاه عبدالحمید آغا فرا گرفته 

 .است

بر مسئولیت که به آیین انسان سازی دینی داشت سخنرانی های  نامرحوم فضیلت ب

 .بر عصر و زمان آغاز می نمود سیاست و اجتماع بنا دین،خود را پیرامون 

برده بعد از فراغت از دانشگاه کابل به حیث معلم ادبیات زبان فارسی دری در لیسه امانی و بعدا" در لیسه محمود  نام

ت تربیه و پرورش قرار داده و به جامعه تقدیم نموده حن زیادی تاتدریس نموده است. که شاگردطرزی مدت دوازده سال 

 .است

مرحوم فضیلت در طول دوران جوانی و تحصیل خود به مسائل سیاسی و اجتماعی روز عالقه داشت وی تاریخ ملت 

استعماری و استکباری خود را آغاز  ها و نهضت اسالمی را مطالعه می نمود از سالهای اول دانشگاه فعالیت های ضد

 .نموده بود

و  حصری باالی طبقات مظلوم بیداد و استبداد بی حد و فقر،سیاسی فضیلت را به سیاست کشاند  شرایط اجتماعی و

 .اقلیت های جامعه هر جوان آگاه را به فریاد می آورد تسلیم نشده به راه خود ادامه داد

آورد چند  حکمرانان مستبد را به لرزه در دژخیمانبادا این صدا های آزادی خواهی مرژیم ها در ترس و لرز بودند که 

 .گونه تزلزلی و تغیر در موضع گیری ایشان بوجود نیآورد بار فضیلت بزرگ راهی زندان گردید. اما این فشار ها هیچ
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اکبر آغا با استاد شهید خود  مرحوم فضیلت در ایام عاشورا در حسینیه مرحوم میرزا فقیر حسین خان و مرحوم میر

جا سخنرانی می نمودند و بر عالوه در شب های جمعه مجالسی خاصی در آنجا صورت می گرفت  مرحوم بینش یک

یه انقالبی داشته و هم که ایشان با ایراد سخنان عالمانه خود مجلس را ختم می نمود. در این مجالس اشخاصی که روح

 .حول طلبان اشتراک می نمودندجوانان و ت محصلین،، روشنفكران

ی و فکر ترین فرصت در حلقه های روشن گیری اسالمی و انقالبی خود توانست که به زود آقای فضیلت با موضع

 .کندمحصلین پوهنتون کابل نفوذ خوبی پیدا 

تکایا منعکس کشان را از طریق بلند گو های  سیاسی و انقالبی و درد های اجتماع و زحمت اجتماعی،موصوف مسائل 

 1« می ساخت تا مردم روحیه آزادی خواهی را بیاموزند

و با تجمل  ردیامکانات بهره گ نکم تریاز  انش یدر زندگ دیکوش یو م و ساده پوش ستیبود ساده ز یانسان لتیفض

بماند، او نه  یمخف یکس دینبود که از د یزیچ یوخضوع و خشوع و یگوارربز. اما داستان نمود یمبارزه م ییگرا

 یرا از خود بروز مو خوبش خلق  نیدر همه جا و در بر خورد با همه کس ا کهبستگان، بل با دوستان و طیتنها در مح

 کرد.  یمنهایت مؤدب با مردم برخورد همیشه  واز وی دیده نشده بود  تکبر گاه چیوه داد

لحظه  یبود که در برابر مظالم و مفاسد اجتماع شیاجتماع خو تیپر مسئول انیاز مبلغان و سخنگو یکی لتیفض دیشه

بعد  و سر انجام از جمله مردان آزاده و انقالبی بود که عمر خویش را در راه مبارزه سپری نمودوی ، هم سکوت نکرد

 .سا افتادگا دستگاهصابان رژیم و قبه چنگ  1۳۵۷ثور فاجعه بار کودتای 

}از مامورین سابقه استخبارات دوران سلطنت اثنا بود که معروف شاه خان  نیدر هم»رشاد می نویسد:  سید حسن آقای

بودم که تا امروز قلب مرا  هیقض کینقطه شاهد  نیدر هم یخطاب به من گفت آغا صاحب روزو جمهوری داود خان{ 

ا بر مردم ر یسفاک عرصه زندگ نیام لهیکه غا یبود، در همان شبان و روزان نیآزارد و شروع کرد که قصه چن یم

 نشیب وسفیمحمد  یمولو یموءظف گرفتار یگروپ یداشتند روز یتنگتر ساخته بودند و از مردم انتقام کش و تنگ

 اتیمعلم ادب لتیفض یاو که آقا کینزد مکتب نجات دو فرزندش و حلقه اتیدوره دوازده شورا معلم ادب لیسابق وک

ه یمنبر و تک قیصرف از طر یداشتند و نه کدام گروپ یاسینه کدام حزب س شانیمکتب نجات هم جز آن حلقه بود که ا

را در نظارت خانه جهت  انیآقا نیا یداشتند خالصه گروپ بعد گرفتار یخانه در روشن ساختن ذهن جوانان نقش بارز

شد  دایسا پگا یعموم سییر یهللا سرور درخت نشسته بودند که سر و کله اسد نیهم ریز آورده و نیسپردن به موءظف

گروپ قدم  نیهم دنیو خاص د دیچرخان یبا کلک م ار بدست داشت و آن یهتلر کوخ جرمن نداریماش کی که یدر حال

هره افتاده در دام کرد و ن یحلقه  نیاز آمر گروپ با وقاحت تمام روبه ا یرنجه کرده بود ، که بعد گرفتن راپور گرفتار

 به هایحلقه جوان متواضع که چپن کهنه زرد رنگ به تن و دستار س نیرذالت کدام است، که از ب یتان آغا نیزد در ب

 یمنظورت است منم و اگر آغا لتیفض یباش و اگر آقا یهست یشناسم هر ک یمن تو را نه م»و گفت:  ستادیسر داشت ا

دندان به او  زیفتار تکرور چون مغ یوقت بود که سرور نی، در ا«در وجود خود جستجو کن  یخواه یرذالت را م

را تا او حد فشار داد که از چشم  لتیفض یآقا یلومست از شراب ناب گ با آن کلکان خرس مانندش و سر حمله کرد و

مندانه محل را ترک کرد و به  روزیپ ایگو یکرد و سرور میتسل نیشد و در دم جان به جان آفر یو دماغش خون جار

 2«آمر نظارت خانه دستور دفن او را صادر کرد و رفت که چنان شد.

 ولتهفاکشهال محبوب فضیلت فارغ  دخترانش: ،، ثمره ازدواج شان شش فرزند استبودند شهید فضیلت ازدواج نموده

، زراعتته فاکول، زهره میری فضیلت فارغ فضیلت فارغ فاکولته زمین شناسی ، هما میریزمین شناسی پوهنتون کابل

سید تقی  پسرش بنام ومیری فضیلت فارغ صنف دوازدهم  بهـطی وزمین شناسی  فاکولتهارغ التحصیل مهوش فضیلت ف

 .دنعلوم اجتماعی پوهنتون کابل می باش فاکولتهفضیلت فارغ 

 پایان
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