
 

 

 ارکښانو ته يستانو، کارگرانو او زيکمونټولو ام غيمې کنګرې پيسازمان د دو يد افغانستان انقالب
 

 له، افغانستان نو لړلی خنجر په بیرحمۍ خښیږيد ښکېالک په ويځیګر کې په  زموږ د بېوزلو ولسونوکې چې  حالپه داسې 
و په وينو انمذهبي فاشيزم د زيارکښ ـ په اور کې سوځي او ديني تلوژنې او قد جنايت، بربريت، زبېښاک، استبداد، پخوا څخه ال 

 .درکوي خبرتر سره کیدنې  ته د خپلې دویمې کنګرې د بریالۍتاسو  سره خړوبوي؛ د افغانستان انقالبي سازمان په پوره وياړ واټونه
د مدافع په توګه، خپله دويمه کنګره  نواو د زيارکښو مخکښطبقې د سياسي  ېکارګرهیواد د د افغانستان انقالبي سازمان د 

 پهته دننه شوی؛ د اوباما او کرزي تر منځ د امنیتي هوکړه لیک  لسم کالود افغانستان نيواک يو ولمانځله چېپه داسې وخت کې 
کاران او او د السپوڅي دولت جنايت پیلیدونکې دي د دایمي پوځي اډو جوړیدللخوا  امپریالیستانو امريکایي کولو سره دالسليک 

 دغهزموږ د سازمان دويمه کنګره په . ورننباسيزموږ د خلکو پر بدن په البیرحمۍ  په وينو لړلې تورهخپله مذهبي فاشيستان،  وحشي
لپاره ولس د خالصون  اسیراو  ستمځپلي د د افغانستانبیالبیلو والیتونو څخه د ګډون کوونکو ملګرو په شتون  لهډول وضعيت کې 

 کې ځان وژنوپه امپرياليستي بمباريو او طالبي ، په یاد سره، د سازمان د الرښود او بنسټ ایښودونکي ملګري پاغرتعهد هوډ او  بیا په
يوې دقيقې چوپتيا وروسته د  لهکمونيستانو او مبارزينو په ياد  ونړۍ کې د وژل شوي او په ټولېونو ولس وژل شويو زموږ د زيارکښه

د مائوتسه  ـ لنينيزم ـ سره، د مارکسيزم پیژندلوپرولتري او انقالبي رسالت په  د ر پيل وکړ او د سازمانملګرتيا په چاپيريال کې په کا
او د  تحلیلد هېواد وضعيت  او کيڼ غورځنګ غورځنګ، د هیواددون اند په رڼا کې د نړېوال وضعيت، نړېوال کمونيستي 

ال  دپر وړاندې  د مزدورو السپوڅو د بحث او د امپرياليستانو او د هغوي پر څرنګوالي د رهبرۍتشکيالتي جوړښت او د سازمان 
 .  ورکړ دوامخپل کار ته سره، مبارزې په ټينګار او پریکندې جدي 

په مشخص اوضاع څخه  ې کرښې په ځیر لوستلو سره، له ځانګړېد کنګرې غړو د سازمان د کړنالرې او بنسټ ليک د هر
د کنګرې په پای کې د سازمان . او بنسټ ليک کې د رأيو په اکثريت ځینې انډولونه تصویب کړل ، د سازمان په کړنالرېتحلیل

 . البدل غړي د ګډون کوونکو په پټو او مخامخ رایو وټاکل شول اجرائيوي مسئول، د نوې مرکزي کمېټې غړي او نوي علی
سره  درلودلوپه  تړاوپرګنو سره د کلک  لهاو  سمبالزم مارکسي په، منضبط، پیاوړيد افغانستان انقالبي سازمان باور لري چې د 

ټولنې  پرته ښکېالک او زبېښاک لهیې ، او پر ويجاړيو ي، د السپوڅي دولت ماڼۍ وپرځويکوالی شي د ښکېالک زنځيرونه وشلو
 . نځته کېدای شي او بسمبارزې له الرې رام پریکندهپرله پسې، اصولي، انقالبي او د بنسټ کېږدي، داسې ټولنه چې د انقالبيانو 

د  باالخره انقالبونو تندر آزادۍ بخښونکيد نړۍ کې به  و په ترڅ کې، باور لرو چې په ټولېدرودنو د ډالۍ کولد ملګريزه 
شبح به  او د کمونيزم ته اور واچوي دبه د ښکېالک او زبېښاک درمن لمبې جګړېامپرياليستانو خوږ خوب حرام کړي، د پرولتري 

 .راشي په ګردشۍ کې ه نړپه ټول
 

 مړ دې وي امپرياليزم
 !لور، مخ په وړاندېد سوسياليزم په 

 
 د افغانستان انقالبي سازمان

 لړم ۱۹۳۱د 


