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  د افغانستان انقالبی سازمان

 ٢٠١٢ اگست ١٨

  

 

  مړه دې وي يرغلګران،

   ! په دې شعار سره د ھيواد د خپلواکۍ درې نوييمه کليزه ولمانځو

واکۍ ورځې په توګه زموږ د ھيواد په تاريخ کې ثبت شوې، ھغه ورځ چې  مه د خپل٢٨ د زمري ١٢٩٨د 

انګريز يرغلګرانو په ټيټ سر او شرموونکي ډول د دې مينې د زيارکښو پرګنو له پرله پسې مبارزو وروسته خپله 

  .ماته ومنله او په درنو تلفاتو يې زموږ خاوره خوشې کړه

چې د امريکې وحشي امپرياليزم په مشرۍ د لويديځو دغه نيکمرغه ورځ په داسې حال کې رارسيږي، 

ضد جګړې تر نامه الندې تر سره شو، له » ترھګرۍ«او » القاعده«امپرياليستانو له وحشيانه يرغل څخه چې د 

په دغه موده کې جنايت کوونکو يرغلګرانو او وطني ګوډاګيانو، زموږ د ھيواد . لسو کالو څخه زياته موده تيريږي

لکو او ځوريدلو طبقاتو ته له لوږې، بدبختۍ، اجباري مھاجرتونو، بيکاري، فحشا، اعتياد، سپکاوي، ځوريدونکو خ

له دغو نړيوالو لوټمارانو څخه بايد له دې . زورزياتي، ځان وژنې، چاودنو او بربادۍ پرته بل څه نه دي ورکړي

  .نده شوې دهپرته تمه ھم ونلرو، ځکه د ھغوی خټه په جګړې، لوټ، تاالن او بربادۍ ل

موږ په داسې حال کې د مړه دې وي يرغلګرانو له شعار سره د خپلواکۍ پرتمينه ورځ لمانځو چې زموږ 

اوسنی تاريخ د امپرياليستانو، ګوډاګي دولت او طالبانو له جنايت او خيانت او د پاکستان او ايران او نورو ګاونډيو 

پاره شوي آمار چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا راټول وروستي خ. ارتجاعي دولتونو له السوھنې سره مل دی

شوي، په تيرو وروستيو شپږو کلونو کې زموږ د ھيواد د ځوريدلي او کړيدلي ولس د بيرحمانه وژلو يوه برخه 

د ھمدې شميرو پر بنسټ چې په ھيڅ ډول . څرګندوي چې په دردونکي توګه ګراف يې مخ په پورته روان دی

 زيارکښانو د وژنې واقعي شميرې نه څرګندوي او شمير يې په کراتو له دې ډير دی، په ډاګه زموږ په ھيواد کې د

 ۶٨۴ کال کې ٢٠٠٧په : کيږي چې د يرغلګرانو او ستمګرانو جنايتونه د ھر کال په تيريدو سره الزيات شوي

 کې ٢٠١١، په  تنه١٢۶٧ کې ٢٠١٠ تنه، په ١٠۵۴ کې ٢٠٠٩ تنه، په ٨١٨ کې ٢٠٠٨زيارکښان وژل شوي، په 

 زيارکښان وژل شوي دي؛ چې د امپرياليستانو او ١١۴۵ کال په لومړنيو شپږو مياشتو کې ٢٠١٢ تنه او د ١۵١٠

  .د ھغوی د ګوډاګي دولت د جنايتکارانه او قاتالنه طبيعت څرګندونه کوي
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يکارانو، د ټولنې له دومره جنايت او وينې تويونې سره، زموږ ستم ځپلی او بيوزلی ولس له څلور ميليونه ب

 سلنه بيوزلي، د اړينو روغتيايي آسانتياو د نشتوالي له کبله د ماشومانو د اوچتې کچې مړينې، له يو نيم ميليون ٨٠

څخه زيات روږدي، دوه ميليونه کونډې، سلګونه زره بې سرپرسته، اقتصادي او سياسي واکمنه مافيا، د اردو، 

له دې وضعيت .  تيري سره د افغانستان په نوم دوزخ کې ژوند تيروياو اربکيو ظلم او» ملي امنيت«پوليس، 

څخه ژغورنه شونې نه ده، مګر د ملي پرله پسې مبارزې له الرې چې له انقالبي دموکراتيکې مبارزې سره مل 

  .شي

له امپرياليستي ھيوادونو سره د ستراتيژيکو تړونونو زرګري جنګونه، د کابل د ګوډاګي دولت د مکر ژړا، 

السليک کول، د سيا او پاکستان د جاسوسي سازمان لخوا د طالبانو د ځان وژنو او چاودنو د ځنځير سست او 

کلکول، زموږ په ھيواد کې د ايران د آخوندي رژيم بې شرمانه او رذيالنه السوھنې او په ايران کې طالبانو ته د 

ول، د آی اس آی په مستقيم ھدايت سره د پاکستاني پوځيانو توغندي بريدونه او د کرزي ګوډاګي رژيم دفتر جوړ

مرګونې چوپتيا، د کورني او نړيوالو کنفرانسونو تر سره کول او د کابل ګوډاګي دولت ته د ميلياردونو ډالرو چنده 

ا په مشرۍ د کوچنيو او سترو امپرياليستانو د راټولول، دغه ټول د اوسني تيري او يلغار د تداوم لپاره د امريک

ستراتيژيکو موخو د رسيدو لپاره په داسې حال کې دوام لري چې ګوډاګی دولت د امريکاييانو او انګريزانو د 

  .په عوامفريبانه ډول لمانځي» خپلواکۍ جشن«شوبلو د شپيلۍ الندې د 

کراتيکه مبارزه او د خپلواکۍ لپاره د ھيواد پر د افغانستان انقالبي سازمان کلک باور لري چې ملي ـ دمو

په مسخره . ناموس باندې د يرغلګرو ضد جګړه، د کيڼ انقالبي ځواکونو له اړينو او جدي دندو څخه ګڼل کيږي

د امپرياليستانو تر منځ «، »تر ټولو بورژوايي دموکراسۍ پراختيا« ، »د فيوډاليزم ضد مبارزه«ګانو لکه  اصطالح

د ) »په افغانستان کې د کار او پانګې تر منځ تضاد«او د وطني تروتسکيست وزمو » څخه ګټه اخيستلله تضادونو 

مسخره تيوری ګانو تر نامه الندې د دې مبارزې کمرنګه کول د ھيواد او زيارکښو پرګنو په وړاندې له خيانت 

  . پرته بل څه کيدای نشي

 د اوسني عمده تضاد په پام کې نيولو سره بايد د موږ باور لرو چې د افغانستان کيڼ انقالبي غورځنګ

مبارزې ټول اړخونه د ملي ـ دموکراتيکې مبارزې لپاره وکاروي، د وحشي يرغلګرانو تر شړلو او د واکمنو طبقو 

تر پرځولو پورې د ولسونو د خالصون کاروان الرښوونه وکړي او د استعمار او استثمار له منګولو څخه د 

په پرله پسې، پريکنده او دوامداره مبارزې کې ورپوي، ځکه يوازې انقالبي او پرولتري خالصون سور بيرغ 

زموږ د ھيواد تاريخي بھير ښيي چې د خپلواکي غوښتونکې . ايديولوژي د ھيوادونو د خپلواکۍ تضمين کوونکې ده

اکمنو طبقو ته رسيدلې مبارزې ثمره چې د غيرکمونيستو ځواکونو لخوا يې الرښودنه شوې وي، يوازې او يوازې و

او ولسونه يې خپل پخواني آرمان ته چې د ھر ډول استعمار او استثمار له جغ څخه خالصون دی، نه دي رسولي ؛ 

له دې کبله د ھيواد د خپلواکۍ السته راوړل بايد د انقالبي کيڼ غورځنګ د کړنو په سر کې ځای ولري او ھر ګام 

   .  ته يو ګام نږدې کړيچې پورته کوي، بايد ولسونه خپلواکۍ 

  مړ دې وي امپرياليزم

  !مخ په وړاندې، د سوسياليزم په لور

  د افغانستان انقالبي سازمان

   مه٢٨ د زمري ١٣٩١د 

 


