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 Political  سياسی

  
  آھنگر .ش
  ٢٠١٧ فبروری ٠٨

  

 !ده نه جګړه مقاومت ملي د يوه دطالبانوجګړه
 په بياھم . دی کورشوینس لوښی رسوايۍ د کوونکو اودتيري ترسترګوکيږي ناتاردټولو دامپرياليسم چې ورځوکې دې په

 دطالبانو ھيوادوکې لويديځو په ان او دي ولويدلې ياد په "کش کفن" دپخواني کسان ځينې اوھلته دلته سره، خواشينۍ ډيره

 ددې واروار په مونږ لسيزوکې دريوو تيرو دې په سره خواشينۍ ډيره په .ګرځې ماغزوکې په دھغوی تکل دپلوۍ

 .ګڼل ښه واکمني "جالدنجيب"د کسان ځينې پرمھال، دواک جھاديانو ځناورود چې لکه .وو ليدونکي تراژيدۍ

 دھغوی ھيلې اوناشونې خوا نيمه اونورې غوښتنه دپاچاھۍ سره راتګ په اوناتارګرامارت ړانده اودطالبانود

 نقالبياوا دملي توګه پريکنده په دليل يو دھغې چې کيږي تکرارليدل تراژيدۍ دھمغې بيا يوځل اوس .پرسرګرځيدل

 اوخوندي راوړلو دالسته اوآزاديو دخپلوحقونو پرګنې ترڅوولسي دی نشتوالی )ناستی ځای( دآلترناتيف واکمنۍ

 چې ځکه .ده بدمرغي ولس دمظلوم زمونږ او زمونږ دا ش، کوالی خوڅه .ولګوي ډډه باندی پرھغه کولولپاره

 زړه زامنودھيلوډک دھيوادغوره او ھانودپو زمونږ کې ګام لومړي په سم درسيدوسره ته واک ھرجنايتکار،

 ترڅو دی، ګوزارکړی کلک يې جوړښتونواوبنسټونوباندی ولسي اوپر .دی غيشوويشتلی په اورخې اوټټردميرڅمنۍ

 سوانده زړه شوي شميرپاتی ډيرلږ ھيواد ددې .شي برخې بې څخه ) قومندې ( بولۍ اوکارنده الرښود دپوه خلک زمونږ

 شړلي يې ته اوڅنډو ګرځيدلی خنډ دالرې دھغوی الملونه پرشاتمبوونکي ډول ډول اوياھم رويپيرتي زړښت د يا پوھان

 ځايه بې په پياوړتيا ګټوره دھغوی ناندريو ييزوخپلمنځي ډله الريو، بی ھم بنسټونوکې ولسي شويو ځپل اوسني په .دي

 ولسي اوزمونږ )ځوانان که بوډاوي( نديا اوروڼ پوھان مين اوپرھيواد مترقي يوچې من ھيله .دي وړي مينځه له توګه

 پرستونزو ټينګارسره، په استازيتوب تاريخی اوخپل پاملرنه اوژوره ځيرنه ډيره په اوخلکوته ھيواد خپل بنسټونه

 خلک ځنځيرونوښکيل اوپه ځپلي غم ترڅودغه .وګرځي مشال لپاره اودخلکوالرښوونې شي بريالي باندی اوخنډونو

 شوی ويجاړ خپل سره )طرزديد(اندتوګي اودروښانه .لويږي ونه څاته بلې څاڅخه اوديوه ته ېکند بلې څخه کندې ديوې

 .الرووھي توګه غښتلي اوپه وکړي الرښوونه پرلورې اوسوکالۍ رغونې ښيرازۍ، آزادۍ، د ھيواد

 واله وسله لوبوي، رول کوونکې الرې اوبی دطالبانودمنلوغولوونکی اوسنيوشرايطوکې په چي څه ھغه اند په زمونږ

 په پروړاندی واکمنانو شوي ښکيل داوسني دنيواکګرواودافغانستان رسيدولپاره ته واک ځل دويم يې طالبان چې ده جګړه

 دغه او .ده جګړه "ضد تيري "اود " مقاومت ملی"د جګړه دغه ګواکې چې کوي ګومان داسې ځينې .دي اچولي الره
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 اوله نيسي ګوته ته ھغه سره ھوښيارۍ په طالبان چې دی ټکی اروونکیراپ دافغانانولپاره خو ضديت پروړاندې دتيري

  .دي نه شان ھغه توګه ريښتينې په چې بريښي څه ھغه ورايه

 منلواونه په دخوځښت اودھغوی ځواک ددې سره، پوھيدوسره اوديوڅه لري پرځان سترنومونه دپوھنې چې کسان ځينې

 دحضرت کسانوالرښوونه نوددې لري، کې پام په راوړلوانګيزې ته دالس يوڅه د اويا ايز، سيمه مذھبي، قومي، منلوکې

 دې اوپه ده، جګړه مقاومت دملي دطالبانوجګړه چې کوي ګومان داسې بيا کسان ځينې چې ځايه ھغه خوله .کاردی فيل

 ووينوچې به نوکېالسوندو لنډو دې خوپه .کوي اواشاره نغوته ته )اسناد(السوندونو ځينو دون اومائوتسه ستاليند ھکله

 .لري يې اونه درلود نه وکړو، پلوي نه شودھغې وکوالی چې شرايط مقاومت ديوملي ھم ھيڅکله دطالبانوجګړه

 موترڅيړنې اوسرچينه شننوبنسټ اوددې وو، شوي مخ اندونوسره ډول ډول د اړوند په دشننې ټولنې دخپلې مخه د تردې

 ګڼي، سره فيوداليسم تضاد اوعمده دښمن عمده اخوان " کې شننه خپله په ځينې وچې موويلی کې ځای ھغه په .و نيولی

 نوځکه لري، ټيکاو کې اوتقابل نښته پخالکيدونکې نه په سره دامپرياليسم برخه يوه دھغوی وينا په دوی د اوس ھمدا چې

 اوھمغږۍ ملګرتيا په سره دامريکې دحلولولپاره ()اواخوان فيوداليسم( اوتضاد دښمن دعمده :ده داسې الرښوونه اند ددې

  ".واوسو مرستې ھم وکړواودھغې کړنه

 پريوه ددې چې پريږدي ناليدلې خواوې اونورې خواويني يوه واقعيت د چې وباله الری اوبې يواړخيز اند دغه مونږ

 ھغه په پردې هبرسير . ګڼي وړ منلو د تيری باندې پرھيواد او کوي غوره طلبي تسليم ملی کې پايله په امله، له خواليدنې

 خواتلل يوې اوپر جاړۍ جوړ يې سره اوارتجاع دفيوداليسم او اوکړنه ماھيت دامپرياليسم اند دغه چې وويل مو کې بحث

 .دی ترمنځ اوامپرياليسم ارتجاع دخلکواود تضاد عمده ھيوادکې په زمونږ چې اوده داوه شننه زمونږ .ويني نه يې

 مستعمره نيمه پلوه له دجوړښت ټولنه زمونږ .نيسي سرچينه څخه اوخصلت ښتجوړ ټولنيز د دھيواد زمونږ شننه دغه

 اوداخلي اودامپرياليسم شوه بدله ټولنه فيودالي اونيمه مستعمره يوه په سم سره دتيري دامپرياليسم چې وه فيودالی اونيمه

 ددې چې .دی ارتجاع داخلي او امپرياليسم دښمنان دخلکواصلی زمونږ نو .دی اوناتارالندی دتيري خوا له ارتجاع

 دون دمائوتسه .لرو اړتيا ته انقالب دموکراتيک - يوملي مونږ لپاره دخالصون دټولنې وړلواو مينځه دښمنانودځپلواوله

 پړاوونه بيالبيل دانقالب کوروټ انقالب دموکراتيک او انقالب ملي انځورولروچې داسې چيرې که ده تيروتنه "وينا په

 ارتجاع دننۍ کې ھيواد په زمونږ .وي وړاندی په ارتجاع اوکورني دښکيالکګرامپرياليسم بايد انقالب زمونږ ".دي

 چې دي اوطالبان پال بنسټ جھادي ماران، جګړه تکنوکراتان، تړلي پورې لويديز سوداګر، دالل دسترومالکانو،

 ګډې دامپرياليستانودګټوسره يګټ اودھغوی ورکړی السه له يی احساس ھررازملي" تعبيرسره غوره په دون دمائوتسه

 مائوتسه د( ".کاوه نه تيری شرمۍ بی څير دې په به ھيڅکله امپرياليسم پرته ډلونه پلورونکو ھيواد ددې چې دي، شوي

 )مخ ٢٣۴ ټوک، لومړی چاپ، فارسي آثار، منتخب دون

 او خلقيان اوغوښتونکي، ونکيھڅو دتيري دشوروي باندی پرافغانستان دنوروالملونوترڅنګ کړوچې ھيرنه بايد ھيڅکله

 )اوامريکايان ايرانيان عربان، پاکستانيان، (بھرنيانو ويجاړوونکو دوژونکواو کړوچې ھيرنه ھم دابايد .وه پرچميان

 يې طالبان ، کوونکي تيري بھرني پرھيواد زمونږ .ده کړي برابره ځواکونوالره جھادي ھمدغه دراتلولپاره ته افغانستان

 واکدارانومينځته اوسني د پوھيږوچې ټول باندی پردې .دي تپلي اوخلکوباندی پرھيواد څيرزمونږ ديومزدورلښکرپه

 موھغه پورتنيوکرښوکې په چې دي مرتجعين دنني ھمغه توګه ټوليزه په ھمدوی .ده برکته الوتکوله B 52 د راتلل

 سره رښتيا په .لري برخليک ګډ سره اودښکيالکګرامپرياليسم دي دخلکودښمنان زمونږ ډول څرګند په دوې .کړ تعريف

 څيرزړه دې په ھيڅکله ارتجاع نړيواله ھم اونه امپرياليسم نه امپرياليسم، سوسيال نه پرته، پلورونکوڅخه دغوھيواد د

 .وکړي تيری پرھيواد زمونږ چې شوکوالی نه ورتيا
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 خپلمنځي ټکرد ترمنځ دوی د کله اوکله .يټاک خوا يوه تضاد د ارتجاع او امپرياليسم کې افغانستان په پربنسټ شننې ددې

 کې منځ په امپرياليستانو د توګه دې اوپه ځواکونوترمنځ ارتجاعي د مونږ .ده ستونزه اودھمګونۍ اومبارزې تضاد

 .وکړو اترې خبرې باندی پرھغه بيا يوځل دلته چي غواړو نه مونږ .يو شاھدان )ھمګونۍ( پخالينې او مبارزې ددغسې

 افراطي اوپه بيلوي، څخه امپرياليسم د ګټې ارتجاع او فئوداليسم د چې مووليدل کې اندتوګه يرانحرافيت په چې څرنګه

 دانحراف طلبۍ تسليم دملي کې پايله نوپه ، ودريږي پرخوا امپرياليسم د کې تقابل دې اوپه ږدي وړاندې په بل د يو ډول

 سره امپرياليسم د يواځې تضاد عمده يعنې کړي ترسره کسع دھغه غواړي چې شته ھم اندتوګه بله يوه .لويږي ته لورې

 دامپرياليسم – ده "توره وينولړلې په دامپرياليسم " او دی اوالمل دليل دتيري پرھيواد زمونږ پخپله چې - ارتجاع او ګڼي

 کوي، جګړه ېوړاند پر دتيري دامپرياليسم ډلې ځينې دھغوی چې پلمه دې په کې، اوتقابل بيلوالي دی اوپه بيلوي څخه

 شو، ويلی ورته انحراف ارتجاعي ماورای چې ته الرۍ بې بلې يوي سره، ګډوډلو په دتضادونو بيا چې .کوي يې پلوي

 .وليږي

 خوپه .لري شھرت نړيوال نامه پردغه کې، تاريخ اوږد خپل په ھم ولس زمونږ .ده خبره اوښه منلووړ د غندل دتيري

 په دڅرنګوالي اويووالي دګډون دشتووځواکونو او رھبري خوځښتونوکې ضد ريدتي ووايوچې بايد سره خواشينۍ ډيره

 ددې سره، دويجاړيدوسره دھيواد زمونږ دوينواو زروانسانانو اوسلونو دزرونو ھرځل ، نشتوالی دپاملرنې ھکله

 .ده اړکړې ته يون پرشا يې ټولنه زمونږ او کړي راخپل ځواکونه ارتجاعي راوړنې، مبارزوالسته

 او کوونکي دتيري دانګريز کې پيړۍ نولسمه په امله له دنشتوالي )رھبرۍ( بومياګلوۍ پوه ملي ديوه

 محمدخان، دوست امير راوړنې السته جګړې غوښتنې دخپلواکۍ دخلکو زمونږ پرضد ښکيالکګرامپرياليسم

 دځان ولس بيازمونږ يوځل ڼهب بيله په اوھريوه .ولوټل نادرخان کې لسيزه دريمه په پيړۍ اودشلمې خان اميرعبدالرحمن

 زمونږ وړاندی په امپرياليسم دسوسيال کې پای په پيړۍ دشلمې .راوستل الندی ترمرييتوب نو بادارا اوبھرني

 پورته مرتجعينوګټه طالبي – جھادي پال اوبنسټ ارتجاع دسيمې امپرياليسم، دامريکې څخه دخلکوټينګاراوسرښندنو

 .تويوي اوښکې پرحال زمونږ انسان لرونکی ھراحساس چې راوستله رخلکوباندیپ زمونږ يې ورځ توره اوداسی .کړه

 دشوروي وکړ؟ ګډون ترڅنګ داخوان پرته دچمتووالي کې ضدجګړه دشوروي ولې تاسې چې وپوښتي څوک شي کيدای

 ده(وعموض)سکالو ھغه ځواکونوګډون اومترقي دملي کې خوځښت وال وسله اوټوليزه سرراپاريدلی خپل په وړاندی په

 ش ١٣۵٧ اوپه ...نيمروز وردګ، باميان، پکتيا، صوف، درۀ په چې کله ھيرمونشي . لري ځانګړتياوې بيلې خپلې چې

 ځواکونو ددې ھم ھيڅکله .شول پيل خوځښتونه وال وسله سرراپاريدلي خپل په سره پاڅون ھرات د ٢۴ په دحوت کال

 دلوټولو راوړنو اودھغودالسته وروسته پاڅونونوڅخه ددې ویھغ .ول نه ځواکونه ارتجاعي نوښتګراخواني اوپاڅونونو

 ملی" د )ساما( يوسازمان کوونکوسازمانونوڅخه دګډون کې جګړه په نوځکه .شول اوتنظيم خواجوړ پرديوله د موخه په

 ليسرراپاريد خپل دخلکوپه کې اعالميه لومړنۍ خپله په ِدنوروغوښتنوسربيره منلو، په دشعاردلومړيتوب "خپلواکۍ

 " :چې وکړه څرګندونه داسې ـ قلم په مجيد دشھيد - کې جګړه په مقاومت دملی کې، ترڅ په دخبردارۍ ته پاڅون

 ھيوادپه اوددې جګړې ضد دخلکوامپرياليستی زمونږ څخه )جملې(غونډلې اودھغې تجربې تاريخ تيرشوي دبشردټول

 ټولنيزعدالت دموکراسۍ، درښتينې خپلواکي ملي ېچ دی منونکی رښتياينې ددې بيه دوينوپه زامنو زرونوسرښندونکو

 دساما ( " .لري يی اونه درلوده نه راوړنه السته کومه پرته ضياع وينود شويو اودتويو ښکيلتيا نوې ، پرته يون اومترقی

 )اعالميه لومړنۍ

 پرشا يريدت يواځې اوان دجګړې ګډون زمونږ کې جګړه په چې ده ويلې توګه څرګنده په "ساما" ! ځيرشۍ ښه

 په بڼه سرراپاريدلې پخپل )خوا دخلکوله ځيرشۍ (خوا دخلکوله چې – کې ضدجګړه دتيري مونږ .دی نه تمبولولپاره
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 راوړل، السته خپلواکۍ دملي رسالت دغه .کړل ترسره استازيتوبونه ځينې کې ترڅ په دګډون – وه شوې اچول الره

 وکوالی الندې تراغيزې ددې ترڅو .و جوتول دپرمختيا وځښتاودخ پياوړتيا، ټولنيزه ، تحقق دموکراسۍ درښتينې

 رښتينې خلکوته شي وکوالی وروسته څخه جګړې جارې ايله سرراپاريدلي ديوپخپل جګړه واله وسله شودخلکووګړيزه

 ته سوکالۍ اوخلک وليږدوي لورته اوھوساينې پرمختګ دبشپړتيا، ترڅوټولنه .کړي خوندي اوټولينزعدالت دموکراسي

 .يږيورس

 خوا له دھغوی او سره ارتجاع او دفئوداليسم جوړجاړي دامپرياليسم وھنې، دبھرنيانوالس سره خواشينۍ ډيره خوپه

 رسيدل دخلکو زمونږ ته ھيلې لوړې دې نواستول، کارپوھا دزرګونو او ليږد دملياردونودالرو انبارونواو د دوسلو

 سرښندنې ټولې ھغه المله، له برالسي د ارتجاع اودنني اليسمدامپري باندی خوځښت ضد دتيري زمونږ او .شو ناشونی

  " .درلود نه پايله بله پرته څخه شويووينودضياع تويو اود مرييتوب دنوي " ځلې اوھلې

 ديوې وي وګړيزھم ھرڅومره که ( جارخوځښت ايله چې کړه جوته اندتوګه دغه پايله اوخواشينوونکې ترخه دغه

 وروسته د خوښه خپله په ځواکونه، بري الس ارتجاعي باندی پرھغه )پرته څخه رھبرۍ ېاوځواکمن پرمختللې رغندې،

 الرۍ بې دغسې چې لري نه اجازه دا ھيڅکله ځواکونه اومترقي ملی .ليږدوي خوا الرې پربې اوغالمۍ والي پاتې

 نه کې، ترڅ په دجګړې متمقاو ملی د او مھال ھغه په ځواکونه مترقی .ترشاالړشي اودھغه کيږدي غاړه ته )انحراف(

 امپرياليسم امپرياليسم، دسوسيال ( بلکې تللي، دي نه – جنګيدل ھم وړاندی په دتيري چې – ترشا دارتجاع يواځې

 خبرداری شميرليکنواومقالوکې ډيری په اړوند په الرۍ دبې مقاومت د خطراو دښکيلتيا ترذلت مثلث دشوم ) اوارتجاع

 دپايلې اودھغوی وو غندلي وھنې الس ارتجاع اودنني ارتجاع دسيمې دامپرياليسم، ېک خوځښت اودخلکوپه .وو ورکړی

 .وې کړې وړاندوينې ھکله په

 او وګړيزو په ډول اوھمدا .وکړي يې اوالرښوونه راوړي مينځته وګړيزخوځښتونه چې لري دنده ځواکونه اومترقي ملی

 پرمخ په لوردھغوی په "يون اومترقی عدالت ټولنيز ، دتحقق دموکراسۍ رښتينې"د خوځښتونوکې سرراپاريدلي پخپل

 د دګټوپربنسټ، ارتجاع د اودسيمې دامپرياليسم بلکې نه خوا دخلکوله يوخوځښت چې خوکله .وکړي ډونګ بيولوکې

 توره دواکمنۍ دھغوې او اوسنګساروي وژني اوښځې نارينه ګناه بی زمونږ خواچې څښونکوطالبانوله اووينې وحشي

 نه ھم دښمني خپله دخلکوسره دافغانستان چې – تنظيمول ځواکونو پاکستاني مرتجع نه اودټولو لرو، ھم ربهتج څوکلنه

 نيول کی پام ګټوپه بادارانواوامپرياليستانود ارتجاعي ډول دډول يې موخه څخه پيل اوله شوی اچول الره په – پټوي

 چې امله دی له .والړشو ترشا دھغوی چې الناوړه اوتردې منونکي دھغوې لروچې نه حق ھيڅکله .دی کول اوخوندي

 ان او لرو نه ھم پياوړتيا اونغوتې دالرښوونې خوځښت دې د او يو نه ځواک وړ دحساب او اغيزمنه يوه کی جګړه په

 کې ضدجګړه دتيري دشوروي داچې حال .بدليږو ګوډاګي په دطالب ارومرو نو لرو، نه ھم ودريدلوځواک د پښو پرخپلو

 په چې پوری تردی اوان درلودې جبھې الندی اوترپوښښ خپلواک نيمه جبھې، والې وسله خپلواک ېډل "چپ"

 .اړوندول چپيانوته يی جبھه ھغه امله له رول زبر د ملګرو انقالبی کيڼ د جبھوکې ځينوپوښښي

 تحميل، ځورونګی ډلو مارو جګړه د او فشار اقتصادی بمباريو، او وحشت د امپرياليسم د شوچې ويلی ډول باوري په

 د کسان يوڅه مظلوموخلکوځينې د زمونږ کې، پايله په ...او تيرايستل دخلکو ترنامه دمذھب ، تربګنۍ قامي او ژبنۍ

 څرګند ښکيلتيا خوځښت د دھغوی او ماھيت رھبرۍ د طالبانو د ته مونږ چې کله سره سره ددې .طالبانوترشاوالړشول

 خوځښت دی په چې دليل دې په يواځې سره، )ګرايي توده مفکورۀ (الواک ستیپوپولي په لروچې نه حق مونږ دی، شوی

 امپرياليسم د باندی پرھيواد زمونږ پرخالف ددې .وبولو دمنلووړ ھغه لري شتون ھم وګړي اوغوليدلي ناپوه ځينې کې
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 کې ترڅ په ولو دڅرګند ماھيت زبرارتجاعي او ارتجاعي خلکوضد د دطالب بايد څرګندونې ماھيت د دھغوی او تيری

 .شي نه قربانيان ناپوھيدلي موخو شومو د بادارانو د دھغوی او طالبانو د چې شي وپوھول شميرخلک دغه

 او دکرزي ملګرويعنې دنني دھغه او دامپرياليسم تيري، د چې توګه ھغه په لرو دنده مونږ چې تکراروو

 ھغه چې السونه ترشا پردې د او ماھيت ارتجاعي وا کرغيړن طالب د کوو، مبارزه پرضد ادارې دشريکانومستعمراتي

 او کړو بربنډ خلکوته راتلونکی درسيدلو ته واکمنۍ بيا يوځل د دھغوی او بربريت او وحشت طالب د کوي، مرسته ته

 مونږ .شي غورځول ونه ته څا بلې څانه يوه د بيا يوځل چې وپوھوو بايدخلک مونږ .ونيسو مورچل وړاندی په دھغوی

 اوږدې ډيرې د چې لري ونه پياوړتيا ددې به يوځواک ھيڅ سره، واکدارۍ بيا يوځل د طالب د چې وپوھوو لکخ بايد

 ھم بده ډيره به څخه  دورې دپخواني دھغوی چې مخه بربريت او وحشت د طالب د او يون پرشا ټولنې د لپاره مودې

 د ته واک کړی، دی نه ھم پلوی څخه دھغوی خلک بياچې تيره په او خوړلې ماته يی يوځل چې طالبان .ونيسي وي،

 به ھغوی شکه له بی .کړي تش به ځان خلکوپه پناه بی او دفاع بې د زھرزمونږ څيرخپل مارپه ټپي د سم رسيدوسره

 .وغورځوي ترشا پيړيو په ټولنه زمونږ

 .يو منونکي وضعيت داوسني غندلوسره دطالبانوپه مونږ ګواکې چې رانشي السته پايله داسې بايد څخه شننې ددې

 وال پانګه ھم مارکس چې ھغسی .دی دود يو څرګندول دښمن بد ډير او بد د خو .ده نه داسې ډول ھيڅ په او ھيڅکله

 وحشت داړونکي، کچه، ودې د ھم نورو او دون اومائوتسه لنين .باله پرمختللی پرتله په اشرافيت فيودالۍ د )بورژوازي(

 مبارزه اندول په دھريوه ترڅو .دی راپيژندلی يې دښمن ډيربد اوبدڅخه دي کړي يی هسپړن دښمنانو ډول ډول د ...او

 دولت د که تلنه ورسره الره يوه په او ملګرتيا ھرډول اند په زمونږ او بولو زيږنده دتيري واکداري اوسنۍ مونږ .وشي

 ملګرتيا سره دتيري بڼه، بله ھره هپ اويا دي ګانوکي NGO اولوټمارو غله په اوکه لري ګډون کې څوکيو پوړو لوړ په

 خواري د ټولنې د او رښتياينې د ھيلې ددې او .باورلرو غندلوباندی بشپړه په دزيږندې دھغې او دتيري مونږ ھو، .ده

 زمونږ کي ضدجګړه تيري د کړوچې څرګند بايد دا خو .کوو ځلې ھلې لپاره ټيکاو د نظام پرګټووالړ )طبقاتو(کښوپوړيو

 دی؟ "مقاومت ملی " خوځښت ډول اوڅه ؟دي څوک ملګري

 لپاره روښانتيا ښه د ملګرتيا سره ځواکونو نورو د کې ضدجګړه تيري د او څرنګوالي د يووالي د غواړو مونږ دلته

 .کوو وړاندی تجربې څوتاريخي کړي، بيان او بايدڅرګند کې "جبھه متحده "اويا يووالی يې انقالبيون چې شرايط اوھغه

 دي؟ څه شرطونه خوځښت مقاومت دملي چې ترڅووګورو

  :وايي اړوند په دموکراسۍ او دمقاومت وړاندې په دجاپان دون مائوتسه

 .دی شرط دبل يو متقابآل دموکراسي او مقاومت .ده ھم مبارزه لپاره مقاومت د مټ کټ مبارزه لپاره دموکراسۍ د ... "

 دمقاومت دموکراسي .دي شرطونه دبل يو دموکراسي داخلي وا يامقاومت او سوله داخلي او مقاومت چې توګه ھماغه په

  ".راوړي مينځته شرطونه برابر لپاره ودې د خوځښت د لپاره دموکراسۍ د شي کوالی اومقاومت دی ضامن

 )مخ ۴۴٠ ټوک، لومړی چاپ، فارسي آثار، منتخب دون دمائوتسه(

 او .کړي رعايت دموکراسي لږترلږه چې مني ياطالبانآ .ټينګاروړدی د کلکه په کې افغانستان په اوس ھمدا اصل دغه

 آيا مني؟ کې څنګ خپل په کې ضدجبھه دتيري ان سره ساتنې په تشکيالتو او ھويت دخپل ځواک بل پرته څخه دځان

 او ھويت د ضدځواکونو دتيري ھماغه چې اصول دموکراتيک ډيرلومړني کې جبھه متحده ضد دتيري حاضردي طالبان

 ګروھو دخپلوملګروځواکونو نااړوندي، بھرنيوځواکونوته نورو يا او امپرياليسم دی، پيژندل رسميت په حق دموکراتيک

 وسله په نورو د حاضردي آياطالبان نيسي؟ کې پام په ، دی منل حقونو و ا دآزاديو دخلکو او درناوي په ته )باورونو(

 ھغه چې پوھيږو نونه .نشوکوالی تصورھم داسې مونږخو وکړي؟ ژوند کي سوله په شويوځواکونوسره اوتنطيم سمبال
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 اوطالبان ونيسي کې پام په بايد شرطونه کوم وکړي دطالبانوملګرتيا کي ضدجبھه دتيري وغواړي څوک که اويا ځواک

 غواړي؟ شی څه نوروڅخه د

 يې منل چې(هد جګړه مقاومت د او ضد دتيري ومنوچې چيرې که ده، اچولې الره په طالبانو مھال اوس چې جګړه ھغه

 .کيږي مخامخ سره نوھرومروماتې ، ورکوي نه اوونډه حق ھيڅ تنظيمونوته وګړيزو او خلکو چې څرنګه )دی ګران

 ومني )دستورونه( ورمندونه او دطالبانوشرايط بايد وکړي ګډون کې جګړه دی په چې وغواړي ھم څه که ھرڅوک

 .وبولو "جګړه متمقاو ملی"د جګړه دغه شوکوالی نه نوځکه .شي طالب يعنی

 ترسره ] خوا دطالبانوله کی افغانستان په [ خوا له دولت د يواځې چي توګه ھغه په جګړه دمقاومت" :وايي دون مائوتسه

 بشپړه په جګړه نوموړې چې ځکه .کيږي مخامخ سره ماتې د کوروټ لري، نه ګډون کې ھغه په پرګنې دخلکو او کيږي

 انقالبی ملی په سره مانا بشپړه په ...ده نه دخلکوجګړه جګړه نوموړې چې ځکه يږيک ګڼل نه جګړه انقالبی ملی ، توګه

 چې برنامه ګونې لس ھغه وړاندی په جاپان د بايد لپاره خالصون د دھيواد کې جګړه ملی دمقاومت ټوليزه اويا جګړه

 دکمونيست )( مخ ٨۶ فارسی، ټوګ، دويم آثار، دون ئوتسه ما د (".کړو پلې دی، کړی مطرح ګوند کمونيست

 )مخونه ٣٩تر نه ٣٢ وکړئ، مراجعه ته ټوک دويم دآثارو دمائو دلوستلولپاره برنامې ګونددلسګونې

 اچولی الره په وړاندی په دجاپان سره فوځ زره څوسليزه دخپل دولت دګوميندان چې جګړه ھغه ان چې وکړئ پاملرنه

 دماتې دھغه او ګڼي نه جګړه انقالبی ملی ھغه دون مائوتسه ،درلوده نه يې تګالره دموکراتيکه وګړيزاو چې څرنګه و،

 ونډه پراخه پرګنوته دخلکو کې ھغه په چې ګڼي وړ پلوي او دمنلو انقالبي، ملي جګړه ھغه يواځې او .کوي وړاندوينه

 .ولري تګالره دموکراتيکه لپاره کولو خوندی د اوحقونو  آزادۍ د کړيو او ځواکونو سياسي او دخلکو او .ورکړشي

 په تګالرې دموکراتيکې د سم، سره دګډون کې جګړه په چې غوښتل مونږ .وه جګړه دخلکو ضدجګړه دشوروي

 برالسي د خلکوجګړه د نو شولو، نه بريالي کارکې دې په مونږ چې څرنګه .بوځو يی لورته مترقي ورکولوسره

 .شو يووړل ته الرۍ بی خوا له ځواکونو ارتجاعي

 اودطبی پاکۍ دماين دژورناليستانو، لکه ( لري بڼه دځناورو کله کله چې باندی مارۍ ګړهج پخپله طالبان اوس

 دتيزاب باندی اودښوونځيودنجونوپرمخ دښوونځيوسوزول سنګسارول، دښځو کول، پرې سرونه خدمتونودکارکوونکو

 جګړه، دھغوی او ځواک مقاومت دملي شوھغه وکوالی چې لري يويې کوم پورتنيونوموړوشرايطوڅخه د )...او شيندل

 حق د خلکو د او دموکراسۍ د نه او دی برخمن نه پلوۍ )پراخ(دخلکودويړ نه طالبان .منو وګڼواوويې جګړه انقالبي ملي

 .لري جوړجاړۍ سره

 سياسي جګړې د مقاومت پرضد جاپان د" :تعريفوي داسې موخه سياسي جګړې انقالبی ملی ديوې دون مائوتسه

 برابري او آزادی کې ھغه په چې جوړول چين يونوی د او شړل بھرته امپرياليستانو د جاپان د دی عبارت ...موخه

  )مخ ٢٣٢ چاپ، فارسي ټوک، مائودآثارودويم د ( "وي واکمن

 کې ھغه په چې جوړول چين نوي يو د او شړل بھرته امپرياليستانو جاپان د " دون مائوتسه چې وينو ډول څرګند په دلته

 کوالی آيا .دي )اوملزوم الزم( اواړين اړ ته يوبل چې بولي برخې موخې سياسي ديوې "وي واکمن ريبراب او آزادي

 ھم ته بھر نه افغانستان د امپرياليستان کوونکي تيري ھم څه که – الندې رھبرۍ د دطالبانو چې وانګيرو داسې شو

 خيال ھيله داسې ! ھيڅکله راشي؟ تهمينځ وي واکمن برابري او آزادي کې په چې افغانستان يونوی – شي وشړل

  .دی اوناشونی

 ارتجاعي د خوځښتونوباندی تيرشويو وګړيزوشھيدانواو او انقالبي ډيری د نيولواو کی پام دتيرخونړيوتجربوپه مونږ

 تردې .ونګړو بسنه بايد ھکله په ستونزو د ضداحساساتوسره دتيري يواځې لرلو، کی پام په تجربو ترخو رھبريو
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 اوتشکيالتو ايدئولوژۍ دخپل او توګه په ځواک يوخپلواک د ګډون، لپاره يووالي د کې اوجګړه ھريوخوځښت په وروسته

 دې د او ټينګاروکړو، بايد باندی پرمختګ ټولنې د او دموکراسۍ او خپلواکۍ خلکولپاره د او سره ساتنې په ھويت د

 دې په دون مائوتسه .کوو نه ګډون لپاره دجګړې يواځې کې جګړه په مونږ .شو تيرنه بايد ھم نه يوه د څخه شرطونو

 نه ھم يې څخه يوه د او جوړوي غونډله ځانته يوه ...اوپرمختګ يوالی ، جګړه مقاومت د" :لري الرښوونه يوه ھم ھکله

 به "جګړه دمقاومت" دغسی ټينګاروشي، باندی پرمختګ او يووالي په اونه پرجګړه مقاومت د چيرې که .شوتيريدالی

 تسليم ډيرژرياځنډ جګړه مقاومت د پرته، دبرنامې لپاره پرمختګ او يووالي د .لرونکې پايښت ھم نه او وي ټينګه نه

 غونډله ځانته يوه بايد اصله درې دغه چې يو اند پردې کمونيستان مونږ .کيږي مخامخ سره ياماتی او اوړي ته طلبۍ

  ."کړي جوړه

 )مخ ۶٠٧ چاپ، رسیفا ټوک، دويم آثارو د دون مائوتسه د(

 مخنيوونکو بھرنيو او دننيو دځينو چې مونږ .ګڼي روغه ھغه ھم تجربه ترخه زمونږ او ده ھمداسې چې سره رښتيا په

 مقاومت د اصل پرمختګ او يووالي د چې ومونشوکړای کې ضدجګړه امپرياليسم سوسيال شوروي د تراغيزې الملونو

 اوسني شوچې تسليم غوښتنوته امپرياليسم او ارتجاع د خوځښت مقاومت د ، سره دغندلوسره دتيري کړو، ګډ کې جګړه

 اس آی" دپاکستان الندی ترنامه دنيواک امريکې د او راشي بياڅوک يوځل چيرې که اوس .دي پايلې دھغې مصيبتونه

 ھم رښتياسره په مقاومت داسې کړي، پرخلکوتحميل زمونږ او پرمونږ مرييتوب او بري اوطالبانوالس القاعده او "آی

 .ده ھيله خوشې يوه غوښتلوھيله دخپلواکۍ متحدينوسره داسې .دی ناورين يو چې ان او ده "خبره مټاکه يوه" چې

 پرھغه سره ناپوھۍ او ناغوښتلي په چې پکاردی ته مونږ .شوويلی نه نورنوتيروتنه تکرارته، تجربو ترخو شويو تيرې د

 زمونږ او زمونږ مقاومت وړاندی نړيوالوملګروپه د دھغه او مريکېا د .دی وړنه زمونږ نيسوچې ټيکاوونه ځای

 ځواکونوسره غوښتونکواووګړيز خپلواکۍ رښتينې د راپارولواو دخلکوپه او پوھه په بايد چې ده دنده او دخلکوحق

 نتدوي تګالرې اومترقي غوښتنې آزادۍ د لپاره خالصون بشپړ د اوخلکو دھيواد زمونږ او نښلول اړيکې دھغوی

  .وکړي کاراوکړنه لپاره دھغه توګه رښتينې په بايد ځواکونه اوملي مترقي ټول او شي ولټول بايد اوتحقق

 د لپاره دخپلواکۍ دافغانستان" :و ويلی چې کړي وړاندې توګه په يوالسوند د وينا ستاليند دوستان ځينې چې شي کيدای

 مبارزه دغه چې ځکه .ده مبارزه انقالبي ليدلورې عيني له مرستندويانومبارزه او دملګرو دھغه اميراو د افغان

 داصولوپه دليننيسم ،ستالين ("... لړزوي يی نه ريښې اوله خوروي ځواکونه دھغه او پياوړتياغورځوي له امپرياليسم

 )مخ ٨۶ چاپ، فارسی ھکله،

 اوملی پړاوکې په الملل بين يمدو د " :وايي چې راوړو وينا يوبله ستالين د اثرڅخه دھماغه او ھمدلته چې ده پرځای

 له خوا دنني د بلکی مخې اوشميرله دحجم يواځې نه پړاوونه دوه دغه .دي نه يوشان کوروټ پړاوکې په دليننيسم ستونزه

 )مخ ٨٠ اثر، ھماغه( ."لري ژورتضاد سره دبل يو مخی

 تيرې څخه دليکنې ستالين د چې يدوسرهتير شاوخوا کلونوپه ٨٠د ووايو چې کوي حکم واقعيتونه اوعينی ليدنه ديالکتيکی

 او تيرشو ترڅنګ دھغې سره پروايۍ بی په شوکوالی نه چې دي راغلي ھم نوربدلونونه کې ستونزه ملي په دي، شوي

 .وکړو بسنه باندی قول نقل پرھغه

 الندی ښکيلد توګه عمده په او پرضد دبرالسۍ دامپرياليسم چې خوځښتونه دمستعمراتوملي ژوندپرمھال د ستالين د

 چې ځکه .کاروو اومترقي يواصولي دغه او کيده يې پلوي شول، به پيل الندی بومياګلوۍ تر بورژوازۍ ملي د ھيوادونو

 يې ولسونه)باندی اشرافيت پرفئودالي توګه ټوليزه په ( لګولوسره ډډه په ځواکونوباندې پرارتجاعي اوښکيالک امپرياليسم

 وال پانګه ملی توګه ټوليزه په چې ځواکونه غوښتونکي خپلواکي کې لوری مخامخ په دھغوی .راوستل الندی ترښکيل
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 ملي کولولپاره ناځواکه د دکړۍ امپرياليسم د او شلولولپاره د بندونو استعماري ددې وه کی )مشري(سرغنه په دھغې

  .اچول الره په يې خوځښتونه غوښتونکي خپلواکي

 کاوه يی ھڅه جوړجاړي په سره روحانيونو او فئوداالنو مرتجع د مپرياليسما انګريز د مھال ھغه ھيوادکې، په زمونږ

 اعوان وينادھغه په ستاليند( ملګري دھغه او خان هللا امان ترڅنګ ددې .ولري الندی ښکيل ترخپل ھيواد زمونږ ترڅو

 ھم دولت جلمستع دھغوی او لري شھرت نامه په غوښتونکو مشروطه دويم د کي تاريخ په زمونږ چې )اوانصار

 ھيوادکې په زمونږ مھاله ترھغه تګالره دھغوی کيدل، شميرل استازي وال پانګه دملي او کيږي، نومول دولت مشروطه

 او وو برخمن څخه مالتړ د ټولوخلکو د ضدخوځښت دتيري دھغوی او کيده شميرل تګالره دموکراتيکه او مترقي ډيره

 شاھد تاريخ .وي دمنلووړ ځواک ھرمترقي د کچه واله نړی او ملي په ېدرلودچ يی حق ځکه .وو نه پييلی پورې پرديو

 وروسته انګريزترھغې چې وو اوکارنده کلک ھومره باندی امپرياليسم پرانګريزي ګوزار خوځښت دھغه چې دی

 چې ليدل خوايی اوولسي مترقي دغه اوبلشويکانو ستالين .شي مخامخ خلکوسره دافغانستان چې ونشوکړای کله نورھيڅ

 د پرتله ضدخوځښت امپريالستی ددې شرايطوکی په ورځې دھغې تيرشوچې به نه ددی .وای کړی يې پلوي دھغه بايد

 ملي د ورځو دھغو او اړين څومره وه، پريوتي ترکچې پلوي د امپرياليستانو دخپلو چې دموکراتانوسره سوسيال اروپايي

 .وه ګټه په خوځښتونو مترقي او

 او موند، ونه شونتيا دودي توګه اوخپلواکه پرمختللي په وال، پانګه ملي وروسته څخه جګړې والې نړۍ دويمې د خو

 پروړاندې امپرياليسم ديوه ھم څه که .دی کمپرادورنيولی يا وال پانګه پييلی ته امپرياليسم توګه ټوليزه په ځای دھغه

 پورې ځان په يې ھغه نيولی، ټيکاو يې ېک سرغنه په خوځښت د چې اوھرګله .لري پييلتوب کوروټ ته خوبلې ودريږي

 ھيوادونو په اروپا ختيځې د توګه ځانګړي په او ډيروبرخو په نړۍ د بيلګه دھغي .دی سپارلی ته امپرياليسم اړوند

 مطيع په امپرياليسم د الندې ترنامه غوښتنې دخپلواکۍ څرنګه شوچې ليدلی توګه څرګنده په کې شوروي اوپخوانې

 پييلی پورې ھغه په او امپرياليسم چې يو ليدونکي مونږ شرايطوکې نننيو به چې ده وړ يادونې د .دي شوي بدل ګوډاګي

 زمونږ نوځکه .کوي کړنه ګډه په ښکيلتياکې دولسونوپه يوځای ځواکونوسره ارتجاعي نړيواله او ځايي د کمپرادوريسم

 ييزو سيمه او ډيروامپرياليستانو د زرونومزيو په نطالبا څخه غونډلې ھغې بياله تيره اوپه ځواکونه، ارتجاعي دھيواد

 هللا دامان چې کيدای نشې ډول ھيڅ په او .دي تړلي سره يودبل لرولو، په )ماھيت( اوآرې دګډبرخليک انډيواالنو مرتجع

 نوم " مقاومت دملي "باندې پرھغه نشوکوالی او .شي پرتله سره خوځښت غوښتنې خپلواکۍ د دملګرو دھغه او خان

 .منو وې او ښيږدوک

 د وينا بله يوه ستالين د اړوند، په څرنګوالي او شرطونو پلوۍ د دھغې او ماھيت د خوځښتونو ملي د چې ده وړ يادونې د

 .ده برخه يوه دکتاتورۍ د پرولتاريا د او برخه يوه ستونزې ټوليزې د پرولتاريا د ستونزه ملي " :راوړو څخه ځای ھمغه

 دی، پټ شونتيا انقالبي کې مينځ په خوځښت غوښتنې آزادۍ د مظلوموھيوادونو د آيا ېچ ده ډول دې په ستونزه

 شونتياوو دھغو چې لري شتون يې بنسټ او ھيله آيا رسيدلي دي نه چيرې اوکه .رسيدلي بريدته وروستي خپل ھمدااوس

 څخه زيرمې د امپرياليسم پانګوال د هھيوادون الندې ترواک او ناخپلواک او واخلو ګټه دپاره انقالب پرولتاريا د يې څخه

 خوا له پرولتاريا د "ولسونو پرمختللي " د نوځکه "کړو؟ بدل يې ()متفق( ټل په او واړوو ته زيرمې پرولتاريا انقالبي د

 چې ده نه ھم مانا دې په دا .مرسته اوټينګه پريکنده ھم ھغه کيږي، اړتياليدل مرستې د ته ولسونوخوځښت ناتارالندې د

 ( ".وکړي مرسته برخوکې ټولوځانګړو په او ټولوځايونو په لپاره تل د يعنې سره خوځښت ملي ھرډول د بايد ولتارياپر

 )مخونه ٨۴او ٨٣ ھکله، داصولوپه لنينيسم ،ستالين
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 که ، ھرخوځښت چې کوي ښکاره ډول څرګند په لګولې ډډه پرې مونږ چې يې ټګي بياھغه تيره په قول، نقل اوږد دغه

 ته پلوي دھغوی ځواکونه مترقي او پرولتاريا چې دی نه خوځښت ملي ضد امپرياليسم د ولري، ضدڅيره تيري د ھم څه

 پوری دھغه او امپرياليسم دپانګوال ھيواد الندې ترښکيالک بايد ًخوحښت غوښتونکی ضدآزادي امپرياليسم د .وي اړ

 پورې دھغه او امپرياليسم دپانګوال ھيواد الندې کترښکيال بايد ټينګارکوو .کړي خالص څخه زيرمې د ارتجاع تړلې

 دھغه چې خوځښت داسې د .واړوي يې اوټل زٻرمه په پرولتاريا انقالبي د او کړي خالص څخه زيرمې د ارتجاع تړلې

 وکړو پلوي ترې داچې يواځې نه ورسيږي، ته پای خالصون په ولس اود آزادۍ ملي په الزيات څخه "خپلواکۍ"د موخه

 د خو .وکړو کړنه ھم تربريده دسرښندنې رسولولپاره د ته برياليتوب او بشپړولو راوړلو، ته منځ په غهدھ بلکې

 چې دي ځواکونوستردښمنان دمترقي او پرولتاريا دانقالب، ټلوالی پاکستاني دھغوی او طالبانوخوځښت د افغانستان

 ھيله کومه سازمانونوسره انقالبي پرولتاري کې پايله اوپه پرولتاريا د ته تګ لوري پريوه او ملګرتيا دھغوی ھم ھيڅکله

 تربومياګلوی دھغوی چې الناوړه ترھغه او ملګرتيا، په طالب د شو وکوالی چې وي نه شونی ھيڅ به خو دا .نشته

 !دی ناشونی دا .کړو بدل اوټل زيرمه په پرولتاريا د څخه زيرمې د ارتجاع او امپرياليسم د افغانستان شوی ښکيل الندې،

 په او تمبولو د تيري د لروچې دنده کې ھيواد شوی ښکيل خپل په اوس ھمدا مونږ کوو، تکراريادونه په سره سره ددې

 امپرياليستي او ارتجاعي ھر يا او طالب د توګه ھمدې په .کاروکړو موخه په راپارولو او پوھاوی د اړونددخلکو دې

 د سره ډيرزغم په بايد مونږ .کاروکړو لپاره مخنيوي د ړولوجو غوښې د خولې د توپ د خلکوڅخه د خوا له ځواک

 خپله لپاره جوړولو د پرخپلوپښووالړسازمان او سمبالوونکي جګړې اوږدي ولسي ضد دتيري او مترقي يومتشکل،

 پوھاوي د پرګنو د خلکو د مرسته په پوھې د تنظيمولوسره ځواکونوپه ولسي د او دځان ترڅو وکړو اوھڅه مالوتړو

 د دامپرياليسم او شرايطو ننني په کسان، لويدلي باده اده اوله ستړي ځينې توګه ھغه په .ورکړو وده نظيمولوپړاوتهاوت

 پرون خلک جنګيالي او ور زړه دعراق .دی نه ناشونی چې ګڼي، ناشونی داکار وړاندې په تخنيک پرمختللي وسلواو

 ھم سباته ھم به خلک اوجنګيالي ور زړه زمونږ او کړل امخمخ سره دھيښتيا يې نړۍ ښودلوسره په شونتيا د کار ددې

 ، اعتصابونه لکه حرکتونو او خوځښتونو ولسي د شو کوالی کې، ترڅ په تيارۍ دھغې اوس خوھمدا .وکړي کار دغه

 ستونزو د ھيواد الندې ترښکيالک خپل او .وکړو مالتړ کارنده ھيوادکې ټول په څخه غبرګونونو ولسي او مظاھرې

 شونتيا د ھغوحرکتونوته دی نغښتی وجودکې په ارتجاع او امپرياليسم د شکه له بی سپړلوچې اوجرړوپه لونودالم

 ھڅه راوړلولپاره دمنځته خوځښتونو ډول ددې بايد ھم خپله په مونږ .ورکړو ماھيت ضد ارتجاع او امپرياليسم د تربريده

 دغوښتنو دزمانې چې دی راوړل منځته وسلو دريو انقالب د ھماغه چې دنده بنسټيزه سره زغم ډير په بايد مونږ .وکړو

 ده نه مانا دې باورپه باندې "جګړه اوږده وګړيزه "پر .واچوو الره په ولري سمون سره دانډول دکچې ودې اوسني د

 يوچې نه پړاوکې ھغه په پلوه اونظامي سياسي دتشکيالتو، اوس ھمدا مونږ چې ځکه اوبوورګډشو، په ګودره بې چې

 اوان ملګرتيا طالب د کولولپاره ترسره د دندې عمده دې د مونږ او وټاکي بڼه عمده مبارزې د زمونږ مبارزه، واله وسله

 کسيزې دلس ان چې "کمونيست" اصطالح په او بافان قافيه "چپ" عمله بی ھغه دھيواد زمونږ .اړشو تلوته ترشا

 او درلودل والوځواکونو وسله د نو ، لري نه اوبھرکې دننه هپ دھيواد پياوړتيا راپارولو او دراټولو ډلې اعتراضي

 او کې سرغنه په ګانو NGO لوټمارو او دغلو يا او انترنت په بايد شتون دھغوی او .ده درغلي او دوړه يوه يې راپارول

 منل، عمده ېمبارز والې دوسله غلطه په اوسنيوشرايطوکې په پاڼوکې انترنتي په ددوی .ولټوو ترڅنګ نيواکګرو د يا

 غواړي ويلوسره اپلتوپه د او .اخلي اوسرچينه الھام څخه راوړوونکي مينځته دطالب يعنی )آی اس آی(د دپاکستان

 .راولي الندې ترولکې دطالب دخلکوخوځښت
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 ېمبارز د انډول په کچې د دکار او پرتله اړتياپه د زمانې د چې کيږي عمده مھال ھغه بڼه يوه مبارزې د کووچې يادونه

 دمبارزې او اړينه ډيره راوستونکی، آسانتيا کارونو د ترټولو مھال اوپرھماغه .ونيسي چوپړکې خپل په نورډولونه

 ډول ھغه شي وکړای بايدھم ځواک انقالبی او .تيارشي يې جوړښتونه اړين کوونکي اوزاراوترسره .وي ډيروړډول

 "کيڼ" انقالبي ټول توګه ټوليزه اوپه مونږ .بوځي وړاندې په اومخ کړي ترسره توګه ښه په څخه ډولونو نورو د مبارزه

 داسې د سره خواشينۍ ډيره په .باورلرو باندې "جګړې اوږدې ولسي" ليدلوري تيژيک استرا د ځواکونه

 د ھغه چې پريږدو الپرځای دابه واچوو، الره اوپه کړو پيل مبارزه واله وسله شو وکوالی يوچې نه شرايطولرونکي

 ادا د دلمانځه لري انګيرنه "بافان قافيه کيڼ" عمله بی چې څه ھغه کول، دندوترسره انقالبي د .وګڼو ډول هعمد مبارزې

 درملنه درد د زمونږ ويل څيردغوړوکلموبيابيا په طوطی د .اداکړو بايد شرايطوالندې راز ھر د چې دی څيرنه کولوپه

 بايد کې شننه دې په او .بايدولرو شننه ټاکلې څخه اوضاع اکليدټ بايد کولوکې ترسره په دندو انقالبي د مونږ . کوي نه

 يو څه ونيسواووګوروچې کې پام په کې ترڅ په داوسنيوشرايطو پياوړتيا اودځان ځان بايد لومړی .ولرو اندتوګه رښتينی

 ددې چې دي شته توپيرونه لپاره دتل پورې واقعيت "شو؟ کولی ّڅه "تر دھيلوڅخه "بايدوکړو؟ څه"د .شو کولی اوڅه

 سره رياليسم انقالبي دخپل لنينستان – مارکسيست . کوي غوښتنه مبارزې اوږدې د کله وړلوبھيرکله منځه له د توپيرونو

 .ورسيږي ته ھيلې "وکړو؟ بايد څه "د کيدونکوھلوځلوسره ستړي کاراونه ترڅوپه کوي پيل شوڅخه کولی چې څه دھغه

 .دی کمونيستانوکړی اونوروانقالبي دون هئوتسما ،ستالين لنين، چې توګه ھغه په

 :څوټکي دپای

 ټکر اوھلته دلته دھغوی دي خواتوکي يوې د تضاد د ارتجاع او امپرياليسم پربنسټ، شننې ديالکتيکي د دتضاد

 پخالينې د ھماغه )تضاد ارتجاع دطالبي سره ارتجاع ناست مورچل په سره دھغوی او دښکيالکګرامپرياليسم(

 در مو پورتنيوکرښوکې په چې ارتجاع دھيواد زمونږ .ده ستونزه مبارزې د دتضادونو کې مينځ خپل هپ او )ھمګونۍ(

 .دي ګټوپلويان د دھغوی او پرخوا دتيري او امپرياليسم د پلوه له دبرخليلک .دي خلکودښمنان د ګومانه بی وپيژندل،

 ھره اوبل ارتجاع طالبي پربنسټ، آرې اوګډې يکواړ تاريخي د امپرياليسم او ارتجاع د مخې له ليدلوري ستراتيژيک د

 کتارکې ھغه په دريځ ځانګړی خپل ھم طالبان به کی پای په .ټيکاولري کې يومورچل په سره امپرياليسم د ارتجاع يوه

 ګډې تاريخي د دواړو دې د کې، ستونزه په )ھمګونۍ( پخالينې او تضادونو د کې کمپ ارتجاع او امپرياليسم د .ونيسي

 او موندلی يې والی اوعمده دی برالسی باندې پرمبارزه پخالينه برخوکې ځينو په دھغوی اوس ھمدا پربنسټ، ېآر

 عمده پاره له مودې دلنډی ځينوشرايطوکې په شي کيدای .نيولی يې دريځ دويم او الندې ترولکې مبارزه ترمنځ دھغوی

  .شي

 دواکمنۍ دھغوی او وي اوسنګسار وژني څير په ناوروداړونکوځ د ښځې او نارينه زمونږ چې "دطالبانوخوځښت"

 د ارتجاع د سيمې او امپرياليسم د بلکې خوا، له دوګړو نه ده، پرته ته مخې زمونږ ھم تجربه ترخه اوشومه توره ځوکله

 خلکوسره د افغانستان د چې – تنظيمولوسره ځواکونوپه ترټولوشريرواوارتجاعي دپاکستاني او پربنسټ، تضاد د ګټو

 ارتجاعي ډول ډول او امپرياليستي د يې موخه پيله له دپيدايښت او شوی اچول الره په – پټوي نه ھم دښمني خپله

 چې شرايط جګړې د مقاومت ملي يوه د کله ھيڅ پورې تراوسه څخه پيل له نوځکه .دی کول ګټوخوندی د بادارانو

 ھم نه او دي برخمن څخه پلوي )پراخ(دخلکودويړ نه انطالب .لري يی اونه درلود نه وکړو، پلوي څخه دھغې شو وکولی

 تګالره ټولنيزه يوه انډول په اړتياوو غوښتنواو د خلکو د ھم اونه لري، جوړجاړی سره حقونو د دخلکو او ديموکراسۍ د

 سره پييلتوب دټينګ خواووته ارتجاعي دسيمې او امپرياليسم نړيوال د خوځښت ارتجاعي تور دغه .لري کی الس په

 به ته دريځ خپل او شي يوځای به ډلوسره ارتجاعي نورو دځايي او امپرياليسم د څخه دريځ د دښمنۍ ظاھري د ژرياځنډ
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 د ټلوالي د ارتجاع او امپرياليسم د چې ځکه دی کې حال په بشپړيدو د او شوی پيل دمخه بھير دغه .ورکړي بدلون

 کمپرادوري او دفئودالي او امپرياليسم د يعنی نسکوريدل، واکمنۍ خونړۍ د دووشيطانانو دې د او کمزورۍ، او پياوړتيا

 دمخکښ بومياګلوۍ خاوند اوتوريتې باتدبيره يوه د خلکوچې پوھو او شويو تنظيم د برياليتوب، انقالب ملي د ضد ارتجاع

 اجرايي د او لرونکی پايښت او اصولي اوګډ کاراوکړنې دانقالبي يوچې من ھيله .ده دنده وي، برخمن توګه په

 او خلک ترناتاراوکړاوونوالندې انقالبيونواو د شو وکولی ورځ بيايوه کولو، ترسره په دندې اړينې جوړښتونو

 ماشينګڼو د زمونږ ملګرتياسره خلکوپه د او .ورکړو اوګټورځواب منطقي پرځای، غوښتنوته کومې له دخپلوملګرودزړه

 د بشپړشړلو، په دھغوی څخه ټولنې و ا ھيواد دخپل او ونيسي نښه په ټلوالی مرتجع دھغوی او کوونکي تيري ډزې

 ښيراز، ودان، دموکراتيک، يوخپلواک، په اوسوچې و ليدونکي برياليتوب د خلکو ويرژلي او ځوريدلي د افغانستان

  !ھيله په ورځې دھغې .وکړي ژوند غمه بی څخه ستم دھرډول او پرمختللی بډای،

  ٢٠١٧ فبروری ٧

 


