
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Martyrs جانبازان

 
 
 
 

  د افغانستان د کيڼ انقالبي غورځنګ ستر الرښود،ملګری فيض احمد
 

ود له  غورځنګ يو وار بيا خپل يو بل ستر الرښي نيټه د افغانستان انقالب٢١ کال د لړم په ١٣۶۵د 
په دغه ورځ د ملګري ډاکتر فيض احمد وينه د يو شمير نورو انقالبي ملګرو تر څنګ . السه ورکړ

 او د ولسي پرګنو د خالصون  څو د انقالب سور ګل وغوړيږي،د ګلبديني قصابانو په الس وبھيدله
   .وږمه په څپو شي

البي غورځنګ د ودې او ملګري فيض احمد چې خپل ټول ژوند د افغانستان د زيارکښانو او انق
له زياتو انحرافاتو او » نوی دموکراتيک غورځنګ«پرمختګ لپاره ورکړی و، وروسته له دې چې 

اشتباھاتو سره مخامخ شو او ډاکتر فيض، نور له داسې غورځنګ سره يو ځای کار نشو کوالی، له 
 ملګرو په مرسته جوړه يې د يو شمير نورو» افغانستان د ولسونو انقالبي ډله«ھغې څخه جال او د 

کړه، څو د افغانستان انقالبي غورځنګ ته نوی الترناتيو وړاندې او د دغه غورځنګ غړي په کې 
د ډاکتر فيض تر مشرۍ الندې ډير ژر پراخه او » د افغانستان د ولسونو انقالبي ډله«. راټول کړی

ګي دولت ته په ستر ګواښ بدله په څو واليتونو کې يې منظم تشکيالتي کار پيل کړ او د روسانو ګوډا
په باالحصار » د افغانستان د ولسونو انقالبي ډله« نيټه کله چې ١۴ کال د زمري په ١٣۵٨د . شوه

  داکې نظامي حرکت تر سره کړ، سره له دې چې دغه حرکت يو اشتباه و، خو په ډاګه يې کړه چې
يو شمير زيات » ډلې«په پايله کې د د دغه حرکت . ډله له څومره ځواک او پياوړتيا څخه برخمنه ده

ملګری . غړي او کادرونه يا شھيدان او يا بنديان شول، چې په خپله ملګری ډاکتر ھم په کې شامل و
فيض احمد له نيول کيدو څو ورځې وروسته په دې وتوانيد چې له صدارت زندان څخه وتښتي او 

مرګونې ضربه وارده کړه، چې » ېډل«د باالحصار حرکت پر . سره يو ځای شي» ډلې«بيرته له 
که د ملګري فيض احمد په څير الرښود يې نه درلودالی، ښايي ډله په ھماغه لومړيو ورځو کې له 

د «منځه تللې وای، خو د ملګري ډاکتر درايت او سياسي او تشکيالتي پوھه د دې المل شوه چې 
  . وژغوري او پر ستونزو برالسې شيله حتمي له منځه تللو څخه » افغانستان د ولسونو انقالبي ډله

» رھايي سازمان«په » د افغانستان د ولسونو انقالبي ډله« کې ١٣۵٩وروسته له دې چې په کال 
بدله شوه، دا ھغه مھال و چې ھيواد د روسانو تر مستقيم يرغل الندې راغلی او د ھيواد په ھر ګوټ 

د سازمان زيات غړي د روسانو په وړاندې د جګړې . کې د خپلواکۍ جګړې لمبې بلې شوې وې
رھايي سازمان . لپاره جبھو ته واستول شول او د سازمان د کار په وړاندې ستونزې ال زياتې شوې

د ملګري ډاکتر فيض احمد تر مشرۍ الندې له يوې خوا د روسانو او د ھغوی د ګوډاګي رژيم او له 
تقيم ګواښ الندې راغی، چې په دې ترڅ کې د سازمان د بلې خوا د مذھبي فاشيستې تنظيمونو تر مس

لسګونو کادرونو او غړو وينې د روسانو او يا مذھبي فاشيستانو په الس توی او په دې توګه د 
محسن، . انقالبي غورځنګ د شھيدانو له ستر کاروان سره چې لست يې خورا اوږد دی يو ځای شول
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ت، بصيرجان، ماما حکيم، يوسف، ډاکتر صمد دراني، راھب، داود، اشرف، استاد حبيب هللا، نعم
ډاکتر اسد، پسرلی، فھيم، سعيدجان، الفت، حارث، نجيب، حمزه، قباد، يعقوب، عبدهللا، ميرويس، 
محمود، فياض او د سازمان لسګونه نور غړي چې د آزادۍ او خپلې ايديولوژۍ په الره کې له خپلو 

 خپلو سرو وينو اوبه کړ او په ھرې دښتې او درې کې يې سرونو تير شول، د انقالب نيالګی يې په
  . سره غاټول وغوړول

د افغانستان انقالبي سازمان د دې تر څنګ چې د ملګري فيض احمد د شھادت د ورځې لمانځنه 
کوی، تر څنګ يې د افغانستان د انقالبي غورځنګ د نورو رھبرانو لکه اکرم ياري، مجيد کلکانی او 

نځنه ھم کوي چې سرښندنه او انقالبي عمل او کار يې د انقالبي سازمانونو لپاره لطيف محمودي لما
  .  د الرې مشعل دی

د افغانستان انقالبي سازمان ټينګه ژمنه کړې چې په ھيڅ ډول به ھغو کسانو او ډلو ټپلو ته اجازه 
ه اخيستلو سره ورنکړي چې د ملګري فيض احمد سره الره له امپرياليستي ھيوادونو نه د مډالونو پ

د افغانستان انقالبي سازمان ژمنه کوي تر ھغو به د ملګري . له خپل برم او اعتبار څخه تشه کړي
فيض احمد او د ھغه د تللو يارانو سور بيرغ پر خپلو اوږو رپوي او د ھغوی الرې ته به دوام 

رو د سرو وينو د تللو ملګ. ورکوي، څو د غړو په تن کې يې ساه وي او په رګونو کې يې وينه
واقعي لمانځنه يوازې ھغه وخت تر سره کيدای شي چې د ھغوی ميړانه، سرښندنه، له ملګرو سره 

  . مينه او له امپرياليستانو څخه کرکه نه په لفظ بلکې په عمل کې پلې کړو
  مړ دې وي امپرياليزم

  مخ په وړاندې د سوسياليزم په لور
  

  د افغانستان انقالبي سازمان
  ٢١لړم  د ١٣٨٩د 

     
 


