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  سازمان انقالبي افغانستان
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  رفيق فيض احمد، رهبر سترگ جنبش چپ انقالبي افغانستان
  
  

ركنار ون داكتر فيض احمد ددرين روز خ. ي را از دست داد جنبش انقالبي افغانستان بار ديگرپيشواي بزرگ1365 عقرب 21در 
 توده ها  موج ئيعده اي از رفقاي انقالبي به دست قصابان گلبديني به زمين ريخت تا گل سرخ انقالب بشكفد و نسيم رها

  .آفرين گردد
جنبش «، بعد از آنكه رفيق فيض احمد كه  زندگي  پر بارش را وقف زحمتكشان، رشد و تعالي جنبش انقالبي نموده بود

با اشتباهات و انحرافات بسياري رو به رو گرديد، ديگر قادر به ادامة مبارزه با چنين حركتي نبود، از آن جدا » دموكراتيك نوين
 را به كمك  عده اي از رفقاي ديگرايجاد نمود تا براي جنبش انقالبي كشور الترناتيو» گروه انقالبي خلقهاي افغانستان«و 

تحت رهبري داكتر فيض احمد » گروه انقالبي خلقهاي افغانستان«. ارائه و اعضاي اين جنبش  را به دور آن جمع نمايدجديدي 
به زودي گسترش يافت و در چند واليت كار منظم تشكيالتي را آغاز نمود وبه تهديد بزرگي براي  مزدوران روس مبدل 

در باالحصار حركت نظامي را به راه انداخت، با وجوديكه اين » ستانگروه انقالبي خلق هاي افغان «1358 اسد 14در . گشت
بسياري از ة در فرجام اين عمليات عد.  و قدرتي بر خوردار مي باشدئيحركت اشتباه بود،  اما ثابت كرد كه گروه از چه توانا

رفيق داكتر بعد از چند روز قادر . بود و كادر هاي گروه شهيد و يا زنداني شدند كه رفيق داكتر نيز جزء  دستگير شدگان ءاعضا
حركت باالحصار بر گروه ضربة مرگباري وارد كردكه اگر . به فرار از زندان صدارت شد وبار ديگر به رفقاي گروه پيوست

مگر درايت و آگاهي سياسي داكتر باعث شد تا . رهبري چون داكتر فيض نمي داشت، در همان روز هاي اول نابود مي گشت
  .از نابودي حتمي نجات و برمشكالت چيره گردد» قالبي خلقهاي افغانستانگروه ان«

مبدل گشت،  هنگامي بود كه نيرو هاي » ئيسازمان رها«به » گروه انقالبي خلقهاي افغانستان «1359بعد از آنكه در سال 
زيادي از اعضاي ة عد.  و در هر گوشه شعله هاي نبرد رهائيبخش زبانه مي كشيدشوروي به اشغال مستقيم كشور ما دست زده 

 زير ئيسازمان رها. سازمان براي شركت درين نبرد به جبهات جنگ روانه شدند و به اين صورت مشكالت سازمان بيشتر شد
ر زيرضربات تنظيم هاي رهبري رفيق داكتر فيض احمداز يكطرف زير فشار روسها ورژيم دست نشانده و  از سوي ديگ

فاشيست مذهبي قرار گرفت كه درين جريان خون دهها كادر و عضو سازمان به دست روسها و فاشيست هاي مذهبي ريخته و 
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محسن، راهب، داوود، اشرف، استادحبيب اهللا، نعمت، . به قافلة  بزرگ شهيدان جنبش انقالبي كه لست طويلي دارد، پيوستند
وسف، داكتر صمد دراني، داكتر اسد، پسرلي، فهيم، سعيد جان، الفت، حارث، نجيب، حمزه، قباد، بصير جان، ماماحكيم، ي

يعقوب، عبداهللا، ميرويس، محمود و دهها عضو ديگر در راه آزادي و ايديولوژي خود سر هاي شان  را فدا و با خون سرخ خود 
  .دنهال انقالب را بارور و در هر دشت و دره اللة سرخ  شكوفا كردن

سازمان انقالبي افغانستان در كنار اينكه  امروز شهادت رفيق داكتر فيض احمد را به تجليل مي گيرد، ياد رهبران ديگر جنبش 
انقالبي كشور چون اكرم ياري، مجيد كلكاني و لطيف محمودي را نيز گرامي داشته، زيرا جانفشاني ها و عمل انقالبي اين 

  .ي انقالبي ميهن ما را  روشن نمودندرهبران چون مشعلي راه سازمان ها
سازمان انقالبي افغانستان تعهد مي نمايد كه به هيچ صورت براي افراد و يا تشكالتي اجازه ندهد كه شوكت و اعتبار راه سرخ 

ماني بيرق سازمان انقالبي افغانستان تعهد مي نمايد كه  تا ز.  رفيق فيض احمد را با اخذ مدال هاي امپرياليستي برزمين بزنند
سرخ رفيق فيض احمد و ياران رفتة او را به اهتزاز نگهدارند و راه آنان را دوام دهند كه خوني در رگ و نفسي به جان داشته 

ادعاي تجليل واقعي از خون سرخ شهيدان انقالبي براي اعضاي سازمان ما  زماني درست و بجاست كه شجاعت، .  باشند
  .ز امپرياليست ها را در تيوري و عمل پياده كنندجانفشاني، رفيق دوستي و نفرت ا

  
  

  مرگ بر امپرياليزم
  به پيش در راه سوسياليزم
  سازمان انقالبي افغانستان

  1389 عقرب 21
 


