
 اهریکایي اشغالګراى؛ ًحشي ځناًراى دي، د ىغٌې پو ضذ راپاڅیږئ!

 

 پو ناهو زهٌنږ پر ىیٌاد «ترًریسم ضذ جګړې »د اً « دهٌکراسۍ»، «بشري حقٌنٌ»اهریکايي اشغالګراى چې د 
تیری کړی دی، ىغو ځناًراى دي چې ىیڅ ډًل انساني ارزښت تو درناًی اً احترام نلري اً پو تیرً لسٌ کلٌنٌ 

 د ىغٌې لوکې زهٌنږ بیٌزلو اً زیارکښو پرګني پو بوباریٌ، قتل عاهٌنٌ، بریذًنٌ اً عولیاتٌنٌ کې ًژلي دي، 
 .ډډه نو ده کړی یې اً جنایت  څخو ، تیريجسذًنٌ سره یې لٌبې کړي اً د ىیڅ ډًل ظلن، ستن

ي اً بیا د ژناړي افغاناى ًًژل ساتیري ښکاري، اً ىره ًخت چې ًغٌد افغانانٌ ًحشي یرغلګرانٌ تو خٌنړي  دې
، «بشري حقٌنٌ»کٌڅو ډبٌ سپٌ پو شاى د ىغٌې پر جسذًنٌ هیتازې کٌي اً پو دې تٌګو ښکاره کٌي چې د 

 یٌازې داړل کٌي.چیغې یې د ىغٌ سپٌ غپٌلٌ تو پاتې کیږي چې « هذنې ټٌلنې»اً د « دهٌکراسۍ»

 

 

 

 

 

       پو ًینٌدرې افغاناى کسٌنو خپاره کړل چې پو کې پو دې ًرًستیٌ کې بيرنۍ رسنیٌ داسې انځٌرًنو اً ع 
کو څو ىن غربي رسنیٌ هیتازې کٌي. د ىغٌې پر جسذًنٌ ځناًراى  څلٌر اهریکاييپراتو دي اً پر ځوکو  لت پت 

هنحرف کړي، تبلیغات کٌي چې ال ښکاره نو ده چې دا جسذًنو د هلکي و د دې لپاره چې د ًلسٌنٌ رىنٌن
 ىغٌ طالبانٌ چې پو جګړه کې ًژل شٌي دي.  افغانانٌ دي کو د

و څو نو کوٌي. دا جنایت اً جنایت څخ ، د دې اشغالګرانودا چې دا جسذًنو د هلکیانٌ دي کو د طالبانٌ
د اًسني السپٌڅي دًلت پر تنذي ىغو هرداره  ریالیسم رات جٌړًي، تر ټٌلٌ لٌهړیچې د اهریکايي اهپ سپکاًی

جنراالنٌ پر سینو هډالٌنو ًىي؛ دا ځناًرتٌب د ىغٌ  ً اهریکاييد جنایتکاررټو ده چې پو بی ننګۍ اً بی غیرتۍ 
بٌلي اً « دًستاى»بی شياهتي اً سیاسي بی ناهٌسي ښکاره کٌي چې دا هیتازى د افغاى ًلس « رًشنفکرانٌ»

تر څنګ پو دې جنایت  د هشر ٌداغ دی چې د دې ځناًران تٌرىغو  ،د نواینذګانٌ پر هخ« نٌهذني ټٌل»بیا د ىغٌ 
 خانذي.

د افغانستاى انقالبي سازهاى دا جنایت، سپکاًی، ځناًرتٌب اً غیر انساني چلنذ پو کلکو غنذي اً باًر لري 
ګٌنٌ نٌرً افغانانٌ غچ  لو ټٌلٌ چې زهٌنږ اتل ًلس بو یٌه ًرځ د خپلٌاکۍ د جګړې پو اًر کې د دې درې اً د زر



د افغانستاى دښوناى؛ نړیٌال اشغالګراى، السپٌڅی  اً ًاخلي د ىغٌې د السپٌڅٌ څخواً  ظالوٌ اشغالګرانٌ
ًسٌځیږي اً د زیارکښانٌ د پاڅٌى بو ډیر ژر د ًلسٌنٌ د قير پو اًر کې   دًلت، جنایتکاره جيادیاى اً  طالباى

 پو ًړانذې بو پو ګٌنډً شي.

 رګ پر اهپریالیسمه

 هخ پو ًړانذې د سٌسیالیسم پو لٌر!

 د افغانستاى انقالبي سازهاى

 ۰۹۳۱هو،  ۲۲د هرغٌهی 

 


