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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
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 Political سياسی

 
 ولي: ژباړه

  ٢٠١٢سوم فبروری 

 د امريکا امپرياليزم کاغذي پړانګ دی
١٩۵۶ جون ١۴  

 مائوتسه دون

ولي: ژباړه  

 

ھغه نه . ځای کې کمونيستي ضد بيرغ پورته کړی دیمتحده ايالتونو پر نورو ھيوادونو د تيري لپاره، په ھر 

ټوله . يوازې د التينې امريکا، آسيا او افريقايي ھيوادونو، بلکې د اروپا او اقيانوسيه ھيوادونو پوروړی ھم دی

جاپان له متحده ايالتونو څخه بيزاره دی، ځکه پر ھغه . نړۍ، د انګلستان په ګډون، د متحده ايالتونو څخه بيزاره ده

متحده ايالتونو زموږ پر تايوان واليت . د ختيځ ھيڅ يو ھيواد ھم د امريکا له تيري څخه بچ نه دی. باندې ستم کوي

جاپان، کوريا، فيليپين، ويتنام او پاکستان ټول د امريکا له تيري رنځمن دي، که څه ھم له دوې . باندې تيری وکړ

  . يو شمير ھيوادونو کې چارواکي يې ھم ناراضي ديخلک ناراضي دي او په. ځينې يې د امريکا متحدين دي

  .د ستم تر الندې ټول ملتونه خپلواکي غواړي

کوچني . فاسده ستر ځواکونه به د نوظھوره کوچني ځواکونو په وړاندې سر ټيټ کړي. ټول شيان د بدلون تابع دي

د امريکا امپرياليستي . ځواکونه به په سترو ځواکونو بدل شي، ځکه ډيرۍ ولس د دې بدلون غوښتونکي دي

  .ځواکونه له ستر څخه په کوچني بدليږي، ځکه چې د امريکا خلک ھم د خپل دولت څخه ناراضي دي

زموږ څخه ځينٻې چې دا وخت دلته حاضر . زه د خپل عمر په اوږدو کې د دې ډول بدلونونو شاھد پاتې شوی يم

  . زوکړه کړی ده انقالب وروسته١٩١١يو، د تسين لړۍ پر مھال او پاتٻو د 

د تسين لړۍ ډيره موده وړاندې ړنګه شوی، خو د چا لخوا؟ د ولسونو په ملتيا د ھغه ګوند لخوا چې د سون ياتسن 

ھغه . د سون ياتسن ځواکونه ھومره کوچني ول چې د تسين چارواکو ھغه جدي ونه ګڼل. له خوا يې الرښودنه کيده

 خو په پای کې دا سون ياتسن و چې د تسين لړۍ يې د واک له .ګڼ پاڅونونه رھبري کړل چې ټولو ماته وخوړه

کوچنی به په ستر . ستر به د کوچني په وسيله ړنګ کړای شي. له سترو شيانو ښايي ويره ونلرو. ګډۍ ليرې کړه

ھغه ونشو کړای د ولس . د تسين د لړۍ له ړنګيدو وروسته، سون ياتسن له ماتې سره مخامخ شو. بدل شي

سربيره پر دې، ھغه ونشو . د ځمکې لپاره مطالبات او د امپرياليزم په وړاندې مبارزه پوره کانديغوښتنې، لکه 
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ھغه د . کړای د انقالبيون ضد کسانو د ځپلو اړتيا درک کړي چې دلته او ھلته يې په آزادانه ډول سر راپورته کاوه

وان شی ـ کای ځواکونه د سون ياتسن له د ي. شمالي ميليتاريستانو د مشر يوان شی ـ کای له السه ماته وخوړه

خو دلته يوځل بيا دا قانون په کار وليده ـ ھغه کوچنی ځواک چې له ولس سره اړيکه ولري، . ځواکونو ډير وو

نو د سون ياتسن . ځواکمن کيږي، په داسې حال کې چې ستر ځواک چې د ولسونو مخالف دی، کمزوره کيږي

مونږ کمونيستانو سره مرسته وکړه او له يو بل سره مو د ميليتاريستانو څرخ چې بورژوا ـ دموکراتو انقالبيانو له 

  . کای په حرکت اچولی و، مات کړ–يوان شی 

په چين کې د چانکايشک حکومت د ټولو ھيوادونو د دولتونو لخوا په رسمت وپيژندل شو او دوه ويشت کاله يې 

اکونه کم وو، په لومړيو کې د ګوند غړي پنځوس زره کسان زمونږ ځو. عمر وکړ او ځواکونه يې له ټولو زيات وو

بيا دا قانون په . دښمن ھر چيرې فتنه وکړه. ول چې انقالبي ضد ځپلو وروسته يوازې څو زره کسان پاتی شول

کار وليدـ  ستر او پياوړی په پای کې ماته خوري، ځکه چې له ولسونو جال دی، په داسې حال کې چې کوچنی او 

اوضاع په آخر کې په دې بڼه . لی کيږي ځکه د ولس سره تړاو لري او د ولس د ګټو لپاره کار کويضعيف بريا

  .راڅرګنده شوه

د ګوميندان سرتيري د ھيواد دننه ته وشړل شول او ھغه وسله . د جاپان ضد جګړې پر مھال، جاپان ډير پياوړی و

وازې توان درلود چې  په کليوالو سيمو کې د دښمن وال ځواکونه چې د کمونيست ګوند لخوا يې الرښودنه کيدله، ي

جاپان د چين لوي ښارونه لکه بيجينګ، تين سين، شانګھای، نانکن، . د کرښو شا ته په غلچکي جګړې پيل کړي

نو جاپاني ميليتاريستان د آلمان د ھيتلر په شان د څو کلونو په بھير کې د ھمغې قانون سره . اوھان او کانتون ونيول

  .بود شولسم، نا

مونږ زياتې ستونزې ګاللي دي، له سويل څخه شمال ته وشړل شوو او ځواکونه مو د څو سوه زرو څخه لسګونو 

  . و٢۵٠٠٠ لی اوږده الريون په پای کې زموږ د کسانو شمير يوازې ٢۵٠٠٠د . زرو ته راکم شول

 ښيي چن دو ـ سيوټولو زيات د چې له . او ښيي ناسمې مشی راڅرګندې شوی» کيڼ«زمونږ د ګوند په تاريخ کې 

 په کائو کان او جان ګو تائوسربيره پر دې د . انحرافي مشی زيانمنې وی» کيڼ «وان مينانحرافي مشی او د 

  .وسيله ښيي تيروتنې وشوی

مونږ ښه منفي ښوونکي لکه . تيروتنه، ولس او ګوند د زده کړې تر الندې نيسي. تيروتنه يو ښه اړخ ھم لري

له .  ه ايالتونه، چان کايشک، چن دو ـ سيو، لی لی ـ سان، وان مين، جان ګو تائو او کائوکان لرلي ديجاپان، متحد

انګلستان په تيرو کې په کراتو زمونږ پر ضد په . دې منفي ښوونکو څخه زده کړه مونږ ته ډيره قيمته تمام شوی ده

انګلستان، امريکا، جاپان، فرانسه، آلمان، ايتاليا، تزاري روسيه او ھالند ټولو زمونږ . ندې الس پورې کړجګړې با

  .ټول يې زموږ منفي ښوونکي او موږ يې زده کوونکو وو. له دې ټاټوبي سره زياته ليوالتيا درلودلی ده

 نفرو ته ٩٠٠٠٠٠ زياته شوه او د مقاومت جګړې پر مھال، د جاپان ضد جګړې پر وخت زموږ د سرتيرو شميره

ھغه وخت د . زموږ وسلې د ګوميندان په پرتله کمزورې وی. بيا ورپسې آزادي بخښونکی جګړه راغله. ورسيده

ګوميندان سرتيري څلور ميليونه کسان وو، خو د درې کلنی جګړې په موده کې د ھغو له سرتيرو څخه مونږ 

م د امريکا امپرياليزم د ګوميندان ننګه کوله، خو وی نشو کړای چې مونږ که څه ھ. ټولټال اته مليون تنه نابود کړل

  .ستر او پياوړی نشي کوالی چې بريالی شي؛ دا تل کوچنی او کمزوری دی چې بريالی کيږي. مات کړي

ډير د امريکا امپرياليزم له سياسي پلوه . اوس د امريکا امپرياليزم ډير ځواکمن دی، خو په واقعيت کې داسې نه ده

د امريکا . کمزورې دی، ځکه چې له خلکو جال او د امريکا د ولس په ګډون د ټولو خلکو له بيزارۍ سره مخ دی
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امپرياليزم په ظاھره ډير پياوړی دی خو په واقعيت کې داسې کوم  شئی نه دی چې ورڅخه ويره ولرو؛ د امريکا 

کاغذ څخه جوړ شوی دی او د باد او باران په په ظاھره يو پړانګ دی، خو له . امپرياليزم کاغذي پړانګ دی

  .زه باورمن يم چې متحده ايالتونه ھيڅ شئی ھم نه دی، خو يو کاغذي پړانګ دی. وړاندې ناتوان دی

تاريخ په ټوليزه توګه او د طبقاتي ټولنې د زرګونو کلونو تاريخ دا نکته ثابت کړی دی ـ پياوړی بايد کمزوري ته 

  .مريکا د وچې په اړه ھم سم دیدا حقيقت د ا. تسليم شي

. د کاغذي پړانګانو د نابودۍ ورځ رارسيږي. سوله يوازې ھغه وخت پاييدونکی ده چې امپرياليزم نابود شوی وي

  .بايد د باد او باران په شيبه کې وځپل شي. خو ھغوې په خپله نه نابوديږي

که له کليت پلوه ھغه په . يژيک پلوه خبرې کووکله چې وايو د امريکا امپرياليزم يو کاغذي پړانګ دی، له سترات

. ھغه غاښونه او منګولې لري. خو په ھرې برخې کې يي بايد جدي ونيسو. نظر کې ونيسو بايد سپک يې وګڼو

د ساري په توګه که لس غاښونه لري، لومړی يې يو وباسئ، نھه يې پاتې . مونږ ھغه بايد پوټې پوټې له منځه ويسو

که مونږ قدم په قدم او په جديت سره له . غاښونه يې وويستل شول، بيا به ھم منګولی ولريکله چې ټول . کيږي

  .ھغه سره مخامخ شو، قطعاً په پای کې به بريالي شوو

د ھغه . له تاکتيکي پلوه بايد ھغه جدي ونيسو. مونږ له ستراتيژيک پلوه، د امريکا امپرياليزم په کلي ډول سپک ګڼو

په اوس وخت کې متحده ايالتونه ځواکمن دي خو .  بايد ھره جګړه او ھره مقابله جدي ونيسوپه وړاندې مبارزه کې

په پراخه ليدلورې کې، له کلي او اوږدمھال پلوه، د امريکا امپرياليزم ولسي مالتړ نلري، له سياستونو څخه يې 

امله دا پړانګ محکوم په له دې . خلک بيزاره دي، ځکه چې پر خلکو ستم کوي او تر زبيښاک الندې يې نيسي

خو نن متحده ايالتونه ال . بايد ھغه سپک وګڼو. نو دا پړانګ ھغه څه نه دی چې  ورڅخه ويريږو. نابودۍ دی

ھمدا يې المل دی چې .  ميليون ټنه پوالد توليدوي او ھر ځای ته ضربه وھي١٠٠ھر کال څه باندې . ځواک لري

په خپل ټول ځواک سره بايد د ھغه په وړاندې وجنګيږو او . مه ورکړومونږ بايد د ھغه په وړاندې مبارزې ته ادا

  .ھغه له مورچل څخه مورچل ته په شا کړو؛ او دا وخت غواړي

داسې ښکاري چې د امريکا، آسيا او افريقا د وچو ھيوادونه تر پای پورې، تر ھغه وخت پورې چې دا کاغذي 

  .ه سره نزاع ته ادامه ورکړيپړانګ د باد او باران سره نابود شي، بايد له ھغ

د التينې امريکا د ھيوادونو اروپايي توکمه خلک بايد د امريکا امپرياليزم سره د مقابلې لپاره د ځايي سورپوټکو 

يوه ډله يې حکومتوال او بله يې . شايد اروپائي سپين پوټکي کډوال وکړای شوو په دوو ډلو وويشو. سره متحد شي

 به د سيمه ايزو خلکو سره د ستم تر الندې د سپين پوټکو ولسونو د نژدي والي المل دا جالتوب. حکومت منونکي

  .شي، چې د دواړو موقعيت سره ورته والی لري

زمونږ دوستان په التينې امريکا، آسيا او افريقا کې له موږ سره په ورته موقعيت کې دي او ورته کار ھم تر سره 

په دې چاره کې مونږ سره . ښښ چې د امپرياليزم له لورې پر خلکو کيږيکوي ـ د ھغه ستم د تخفيفولو لپاره کو

  .ملګري يوو

مونږ له تاسو سره د امپرياليستي ستم په مخالفت کې ھم مضمون يوو او يوازې د جغرافيايي موقعيت، مليت او ژبې 

ً فرق لرو او ان د ھغه ليدل. له پلوه سره فرق لرو  ھم موږ ته زړه بدي خو مونږ له امپرياليزم سره ماھيتا

  .راپيښوي

د . د نړۍ پاتې خلک ھم ھمدا ډول دي. امپرياليزم څه ګټه لري؟ د چين ولس به ھيڅ کله ھم ھغه و نه مني

  .امپرياليزم د ژوندانه لپاره ھيڅ  ډول دليل نشته
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----  

  د التينې امريکا دوو ټولنيزو شخصيتونو سره د خبرو اترو يوه برخه

  

 

 


