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  )ساما(دافغانستان دخلکو آزادي بښونکی سازمان
 ٢٠١٧ دسمـبـر ٣١

  

  

  دمرغومي شپږمه توره او کرغيړنه ورځ
ددې ناتار لھامله .  دتيري څخه اته ديرش کاله تٻريږيزموږ پر ګران ھٻواد دپخواني تش په نامه سوسياليستي ھيواد

زمونږ ويرژلي اوغم لړلي ولسونه او وګړي په ډيرو ربړونواو کړاوونواخته شول، چې التر اوسه ھم ددغو ناخوالواو 

دروسانو دغه له شرمه ډک يرغل د . تاړاکونو اغيزې دبيوزلو وګړو ژواک دستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی

  .دغدارۍ پايله بلل کيږي) خلقيانو ـ پرچميانو( لسيزو ھلوځلو او دھغوی دالسپوڅودوو

په لومړي سر کې دټولنيزو ښکارندو دذات څخه دناپوھۍ له امله، پر افغانستان باندی دسوسيال امپرياليسم تٻری، ھسې 

 په ډيره ويړه او ارته سيمه کې دا ځکه چې پر ھغه مھال روسانو دنړۍ. په تشه دروسانو دځواکمنۍ نښه وانګيرله شوه

پوځي او سياسی برالسی او واکمني درلود، خو دپانګونې ځواک دنشتوالې له امله ونه شو کړای چې ددې سيمو څخه 

  .نو دبيوزلۍ څخه دخالصون په موخه دتٻري او ښکيالک الره غوره کړه. په بشپړه توګه ګټه واخلی

په اقتصادي » شوروي«څخه وروسته، ) زئيځ کال١٩۵٣(تالين دمړينې ددوھمې نړۍ والې جګړې او په تٻره بيا داس

کې دمادي ھڅونو پر بنسټ دخروشچف داصالح غوښتنې سياست، ونشو کړای چې دھٻواد ) کرھڼه او صنعت(برخه 

ھمدا ډول دکار څخه دګټې په تمه دخروشچف دځايناستو سياست ھم . ويجاړ اقتصادي ستونزو ته دحل لياره ومومی

، دصنعتي توليداتو په )بحران( کرھڼيز توليدي ګډودي: نو له دې امله داقتصادي ستونزو ـ لکه. سره مخامخ شودماتې 

ټپه ودريدل، د توليداتو د کيفيت ټيټوالی، ورځ تر بلې د اداري فساد زياتوالی او پر پوځي توليداتو باندې ډيره پاملرنه ـ 

ختيځ خواته دغځيدنې «مينځه وړلو په تمه دې ته اړ کړ چېدولت بومياګلوي دنوموړو ستونزو دله » شوروي«د

  .در اخپلولو تر اغيز دپوځي يرغل الره غوره کړي» سياست

دغوايي کودتا دناورين څخه وروسته زمونږ تورزن او اتل ولس دروسيی دګوډاګيانو پر وړاندې ـ دھٻواد پالنې تر اغيز 

د پارونې او ھڅونې پرته ـ پخپل سر په بدخشان، نورستان او او دولسي واکمنۍ دالسته راوړلو په موخه ـ دنورو 

دمرغومي په شپږمه نٻټه دروسي پوځيانو يرغل دجګړې اور دلمبو دالپسې زياتيدو المل . پکتيکا کې پاڅون وکړ
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ره دخپلواکۍ او آزادۍ دالسته راوړلو لپا. وګرځيد، چې تاو او وړانګې يې دھيواد نورو سيموته په ډيره بٻړه وغځيدې

  .زمونږ داتل ولس ټينګار او سرښندنې په تاريخ کې بې ساری دی

يی دې ته » سره پوځونه«زمونږ دميړنيو وګړو دبې ساري سرښندنو له برکته او دروسيې په تاوان نړۍ وال بدلولونه 

محدودې «ھيوادونو لپاره دبرژنف د» ورونو سوسياليستي«او د. اړ کړل چې دافغانستان څخه په شرميدلي توګه ووځي

دکتورين په نوموړو ھيوادونو کې دخپلواکۍ غوښتنې احساسات راوپارول؛ چې پورتني ذکر شوي فکتورونه » واکمنۍ

دولت دشل ميلياردو دالرو په لګښت اود وګړيزو » شوروي«د. دټوټه ټوټه کيدلو الملونه ګڼلی شو» شوروي«د

خو افغان . راتپل شوي جګړې څخه دويجاړۍ پرته، ھيڅ کومه ګټه پورته نه کړهتاوانونو سره سره پر افغان ولس ددې 

او ھمدا ډول . ولس ته ـ دنه جبرانيدونکو وګړيزو او مادي تاوانونو سره سره ـ يو ځل بيا تاريخي وياړ ورپه برخه شو

واکمن پانګه وال دنړۍ وګړواو دښکيالکګرو تر ښکيل الندې ھيوادونو ته دا الواک او ګروھه جوته شوه چې ځ

امپريالٻستي ھيوادونه ـ د ډيرو پانګو په لګښتاو دپرمخ تللي تکنالوژۍ کارونه ـ نشي کوالی چې ويښ او زړور ولسونه 

  . تر خپلې ولکې او ښکيالک وساتي

ښو او خو په ډٻره خواشينۍ سره دروسي امپرياليسم دماتې په پايله، رښتينی برياليتوب او السته راوړنه زمونږ د زيارک

دا ځکه چې دروسيې ضد ـ نابرابره ـ آزادی بښونکې جګړې په بھير کې دامريکې . ويرژلو خلکو په برخه نشو

امپرياليسم، زمونږ ھيواد تر خپلې ولکې الندی راوستلو او دپوځي اډود جوړولو په موخه، خپل ګوډاګيان او السپوڅو 

ي دولتونو او ډلو ټپلو په مرسته زمونږ دولس آزادی ته بې کچه او ھر اړخيزه مرسته وکړه او دسيمې دارتجاع

  .بښونکی خوځښت يې دبې الرۍ وخواته واړوه

دغه پيښه . ناڅاپه دړې وړې کيدلو وړاند وينه دپانګه والۍ نظام دپلويانو په انګيرنو کې ھم نه وه راغلې» شوروي«د

و ته پاملرنه وکړی او افغانستان ديوې دامريکا امپرياليسم وھڅوه چې ختيځ اروپايي او دمنځنۍ آسيا ھيوادون

پر ځای د جګړې او دبيوزلو او وروسته » ليبرالی زغم«تر دې وروسته امريکا د. ستراتيژيکې سيمې په توګه وپيژني

 کال د سپتمبر په مياشت کې پر ٢٠٠١نو ځکه د. پاتې ھيوادونو تر خپلې ولکې الندی راوستلو سياست غوره کړه

او دخپل بربنډ . و دبې بنسټو داليلو په پلمه زمونږ ګران ھيواد يې تر خپلې ولکې الندی راوستافغانستان يرغل وکړ ا

ُتٻري دپټولو او دنړيوالو دغولولو لپاره د بن کنفرانس داير کړ او ھغه داړه مار ډلې ټپلې دځواک پر ګدۍ کښيناوه چې 

  .السونه يې زمونږ دبې ګناه خلکو په وينو ککړ ول

ښامار الواک چې دروڼ اندو، انقالبيونو او دزيارکښو پرګنو دنيمايي الرې ملګرو پر ذھنونو » کینه ماتيدون«ددې

خود ديالتيک . اغيز ښندلی او داسې انګيرنه يې مينځته راوړی چې ګواکې ددې زبرځواک ماته ناشونی چار دی

يا لوړې څوکې ته درسيدو ځخه داصولو پر بنسټ ټولې پنځيزې او ټولنيزې ښکارندې ناموزونه وده لري او دبشپړت

ھسې چې . دپانګوالۍ نظام ھم نشي کوالی چې ددې قانون داډانې ځخه بھر شي. وروسته ځوړې لورې ته يون مومي

دانګريزځواک دماتې سره مخامخ شو او ھغه شان چې روسي زبرځواک ټوټې ټوټې شو، دامريکې امپرياليسم به ھم 

  .ارومرو ترغۍ ترغۍ شي

دخپل بنسټ ايښودو سره جوخت په ملي آزادی بښونکې جګړه کې ) ساما(کو آزادی بښونکی سازماندافغانستان دخل

او دولسي واکمنۍ او خپلواکۍ دالس ته راوړلو پورې او . ونډه واخيست اوال تر اوسه ھم پر دې اند توګه ټينګار لري

ھلې ځلې، ھڅه او ھاند به په کره توګه » ساما« ھمدا ډول دزبيښاک او پوړييزو توپيرونو دتري تم کيدلو تر مھاله د؛

  .پايښت ولي

  !مړه دې وي نړيوال امپرياليستان
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  !مړه دې وي ځايي مرتجعيين او دپردو ګوډاګيان

  !ژوندی دې وي زمونږ دخلکوآزادي بښونکی خوځښت

  !مړه دې وي ټول يرغلګر ښکيالکګران

  »!يا مرګ يا آزادي«

  )اماس(دخلکو آزادي بښونکی سازمان دافغانستان

  )کال دمرغومي مياشت١٣٩۶د(

  
 
 

 
 
  


