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 ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ نومبر ١٩
  

  خلق افغان،ۀ يادی از ببر انقالب و فرزند شايست

 !ابر مرد زنده ياد داکتر فيض احمد
  

 ! سازمان رھائی افغانستانارزبنيانگ) ١٩٨۶–١٩۴۶(داکتر فيض احمد 

. دنيا آمد و پدرش وکيل شورا و از افراد بانفوذ کندھار بوده  خورشيدی در کندھار ب١٣٢۵داکتر فيض احمد در سال 

جريان  «ۀ ھای شناخته شد ی طب پوھنتون کابل درس می خواند به يکی از چھره که در پوھنځیدر دوران» فيض احمد«

  رويزيونيسم مدافع» حزب دمکراتيک خلق«مبدل گشت که در ضديت با » لۀ جاويد شع- دمکراسی نوين افغانستان

 .شد و طرفداران زيادی  در سراسر کشور داشت ، جريان عمده شمرده می»اخوان المسلمين«شوروی و جريانات 

 به ھمراھی چند داکتر فيض نيز» شعلۀ جاويد-جريان دمکراسی نوين افغانستان«به تعقيب انشعابات و باالخره فروپاشی 

» سازمان رھائی افغانستان«را بنياد نھاد که بعد به » گروه انقالبی خلق ھای افغانستان«تن از رھبران ديگر اين جريان 

 .تغيير نام نمود

را نوشت که در آن خط مشی سازمان و " مشعل رھائی "کتابداکتر فيض احمد بعد از تجاوز شوروی به افغانستان، 

 که درعين حال با احزاب ،نظيم نموده راه مبارزه مسلحانه عليه نيروھای اشغالگر را ترسيم نمودرا ت ژی آنيسترات

 نقش اثراين . بنيادگرای ساخته شده توسط پاکستان مثل جمعيت اسالمی، حزب اسالمی و اتحاد اسالمی نيز درگير بود

 خود داکتر فيض احمد اثر بعد از انتشار اين حدود ده سال.  مبارزه و خط و مشی اين سازمان داشته استۀمھمی در شيو

  . انتقادات زيادی در مورد شان وجود داشتبه اشتباھاتی در آن انگشت گذاشت که قبالً 

باھی از وی سر می زد با متانت  يک انقالبی در تفيض  از يک شخصيت  منضبط و عالی برخوردار بود و اگر اش 

جريان دمکراسی «اين خصوصيات ارزنده را ديگر رھبران  .انتقاد می کردبر آمد و از خودش می  آنجھت تصحيح 

نداشت و اما فيض کبير اين سجايای انقالبی را داشت و  ھمين » سازمان جوانان مترفی«و » شعله جاويد-نوين

 .خصوصيت انقالبی اش وی را از ديگران  متمايز می ساخت

ھای چريکی و مسلحانه را تا بيرون شدن روسھا  ض  راه جنگسازمان رھائی در تحت رھبری خردمندانۀ داکتر في

دست روسھا و پادو ھای ه خاطر رھائی وطن از دست داد که يا به ادامه داد و دھھا کادر و رھبر خود را ب

 وسيلۀ بنيادگرايان اسالمی به ھمکاری و ھمدستی روس ھا در  رويزيونيستی اش خلق و پرچم کشته شدند و يا ھم به

 . يا ھمکاری اخوان لعين با استخبارات پاکستان جان باختندداخل و
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 حزب اسالمی گلبدين حکمتيار  جالد و ۀ وسيل  در پشاور پاکستان به١٩٨۶ نوامبر ١٢خود داکتر فيض احمد به تاريخ 

  تن ديگر  از کادرھا و رھبران سازمان٩ين جريان ادر. سازمان جاسوسی پاکستان آی اس آی اختطاف و کشته شد

 !ياد و خاطرات انقالبی شان گرامی باد رھائی افغانستان نيز کشته شدند؛

 جور  و جفاء بوده اند مرھم ۀفيض آرزو داشت تا بر زخمھا و دردھا و رنج ھای اين ملت که در گذر تاريخ زير تازيان

 تعالی و ترقی رھنمون ۀجاده فيض آرزو داشت تا کشور بال ديده اش را از اين فالکت و پسمانی برھاند و ب .بگذارد

 !سازد و اما سرنوشت اين مجال را برايش نداد

انديشه و ايدئولوزی احمد گرامی با ماست . فيض بزرگ نمرده است بل جسماً از نزد ما دور شده و رخت سفر بسته است

 . و وظيفۀ تمامی عناصر انقالبی است که درفش سرخ ابر مرد بی بديل را بر دوش کشند

 !فيض قھرمان رھبر آزادگان، دوران ،ای اسطورۀ  

فش  را با دل و جان ادامه داده و دررھروانت راه سرخ شما .راه و خط سرخ تان جاودانه است نام غرور آفرين تان،

 .دوش می کشنده دست شان سپرده ايد تا فردای پيروزی به سرخی را که ب

 !ددرود بر فيض قھرمان و رفقای انقالبی اش که يکجا جان باختن

 

 


