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  يرغلګرانو ضد شعار سرهيد پاکستان ضد شعار بايد د امريکاي

  !يو ځای فرياد شي
له اشغال سره سم، . ريکايي او ناټويي امپرياليستانو لخوا اشغال شوی دینږدې دولس کاله کيږي چې افغانستان د ام

زموږ ھيواد د بربريت او جنايت په ټاټوبي بدل شو چې په کې لويديځ امپرياليستان بې له ځنډه زيارکښ بيوزله ولس 

، لکه ونډي ھيوادونپه ورته وخت کې ګاو.  ھيڅ ډول جنايت ډډه نکويلهپه بمباريو او ځمکنيو عملياتو کې وژني او 

 او په دې ډول يې ې په بيرحمۍ سره السوھنه كړپاکستان او ايران په تيرو نږدې دولسو کالو کې زموږ په ھيواد کې

  . د غربي نيواكګرو د اشغال د تداوم لپاره خدمت كړى دىډولمستقيم غيرنيغ په نيغه او يا ھم په 

د دې ھيواد . ير، په سيمه کې د ولسونو د داړلو لپاره ساتل شوی دیپاکستان، د امريکا او انګلستان د ليوني سپي په څ

ارتجاعي او امپرياليست تړاوه دولت، لکه څرنګه چې تل د خپل زيارکښه پرګنو د طبقاتي او ملي ګټو خالف يون 

 دی چې افغانستان د سيمې ھغه ھيواد.  په سيمه کې د غربي امپرياليستانو ګټې خوندي ساتلې دي يېکړی، ھمدا ډول

د پاکستان د ارتجاعي دولت د ناوړو موخو بلھاري شوی چې اکثره د امريکا او انګلستان د ستراتيژيکو تګالرو د 

 امپرياليستي منځپانګې سره سم د ھيوادونو د اشغال، لوټ له دا ستراتيژيكې تګالرې .پلي کيدو لپاره طرحه شوي دي

  .او تاالن لپاره پلي كيږي

فغانستان د امريکايي ښکيالکګرو او ناټويي متيازنو سرتيرو په ولکې کې دی او د پاکستان په داسې حال کې چې ا

دولت او څارګره اداره د ھمدې تيري او نيواک په چوپړ کې عمل کوي او د ښکيالک د عمر د زياتيدو لپاره، زموږ 

لوي کوي؛ په ورته وخت کې د  ځينو ګوډاګي چارواکو پلهپه ھيواد کې د السوھنې تر څنګ له طالبانو مالتړ او 

  . راپورته کويېافغانستان سرحدي واليتونه د توغنديو موخه ګرځوي او د پولي پر چارو باندې ناندرې او شخړ

د ننګرھار واليت په ګوشته ولسوالۍ کې وروستۍ ناندرې، د ھمدې ارتجاعي سياست بله کړۍ ده چې عمالً د 

 چې جرړه يې د رغلګرو په چوپړ کې تر الس الندې نيول شوې ديلويديځو ښکيالکګرو په مالتړ او د ھمدې ي

 د دې تړون په اډانه كې امريكايي اشغالګران زموږ په ھيواد كې ې چې ټاكل شو.امنيتي تړون السليك ته رسيږي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 د يوې كوچنې اډې سيمه ھم ناټويي ښکيالکګرو  پاكستان سره ھمپوله ده، دلهګوشته ولسوالۍ چې  .دايمې اډې ولري

  .  ھمدې ځايه اوبه خوريله ې ناندرې ده چې دا ټولېپاتې شو

ناټويي ښكيالكګرو د دې سيمې په پريښودو سره، عمالً زموږ د ھيواد يوه برخه پاكستاني پوځيانو ته پريښوده چې 

الكګر ښكيد افغانستان اصلي اربابان او مالکان  كرغيړن چلند يو ځل بيا څرګنده كړه چې غه د.ورباندې ولكه واچوي

 ھغه بې غيرته او بې وجدانه مرييان دي چې د وطن په  ھمګوډاګي او السپوڅي چارواکي يېامپرياليستان دي او 

  .نه درديږي، بلكه د سنډاګانو په شان په جرګو كې د ھيواد پلورنې رمباړې وھيخرڅولو نه يوازې 

السه ورکړي او ښکيالکګر د ھغه سياسي او اقتصادي تاريخ ښودلې ده ھر کله چې يو ھيواد خپل سياسي استقالل له 

واګی په الس کې واخلي، ھر نيواکګر، مداخله ګر، تالي څټی، نوکر او مزدور، جاسوس او مريې ھڅه کوي چې د 

افغانستان، دم ګړۍ . د اسارت کړۍ ال راتنګه ګړي يې خپلو ګټو لپاره يې وځپي، ورټي، خرڅ يې کړي او پر غاړه

 ځپي، خو ځينې  په وحشتناكه ډولته پاتې کيږي چې بھرنيانو ورباندې تيری کړی او ګاونډيان يېداسې يوې مور 

ملي «، اتڼ كوي او دا ظالمانه تيرى حرموني بچيان يې د بھرني ښکيالکګرو د غالمۍ کړۍ په خپله غاړه اچولې

  .ګڼي»  منافع

و كارپوھانو او ډله ايزه رسنيو له الرې يو ګمارل شو امريكا او نورو ناټويي متحدينو يې په تيرو څو كلونو كې د خپل

څخه د ) امريكا او ناټويي متحدينو( اصلي دښمن له شول د ولسونو فكر او اند تر يوې كچې یپه برياليتوب وكړا

 تر، ښكيالك، جنايت او ستم او بلوسګري د پاكستان د السوھنې یپاكستان لورې ته واړوي او خپل تجاوز، تير

 سفارتونو او مدني ټولنو څخه ډالرې له ډول ه ډول نه يوهدرجنونه كارپوھان چې ټول په يو. ې پټ كړيسيورې الند

حال دا چې پاکستان د .  دهېتر السه كوي، پاكستان يې په ھغه لويه بال بدل كړى چې ګواكې د ټولو بالګانو زيږونك

ه خدمت كې نه ستوماناکګرو سياستونو په  دولت په توګه د امريکا او انګلستان د نيوچوپړييوه ارتجاعي او 

  .ونكي منډې وھي او د طالبانو د سمبالولو له الرې زموږ د ھيواد ارتجاعي جګړې ته شدت او تداوم وربخښيکيد

 وچې د لسګونو نورد افغانستان انقالبي سازمان په دې باور دی چې دا مھال، اصلي بال د امپرياليستانو يرغل دی 

 د ھمدې يرغل په خدمت کې تر سره  ده چې د ګاونډيانو السوھنه يو له دې بالګانو څخهاوى،  دیبالګانو زيږونك

دا تيری، يرغل، نيواک، ښکيالک او د امپرياليستانو بې ځنډه جنايت او بربريت او وحشت دی چې زموږ په . کيږي

 څو يړل شوله منځه يو) پرياليستانام( د دې بالګانو مور ی چې بايد لومړھيواد کې يې بيالبيلې بالګانې زيږولې دي

تم کيدای شي، چې د خپلواکۍ، آزادۍ او   يوازې ھغه وخت تريبالدا .  شيونيولد نورو بالګانو د زوكړې مخه 

  . بدل شي ملي پاڅون په پيوستون ولسيبرابرۍ تر بيرغ الندې 

له السوھنو څخه ځان خوندي کړو،  د ګاونډيو شوھغه ورځ کوالی د افغانستان انقالبي سازمان په دې اند دى چې 

وسيدالی شو چې د استقالل او اد يوه ھيواد په توګه ھغه وخت خپلواکه . راوړوچې رښتينې خپلواکۍ الس ته 

خپلواکۍ مورچلونه د ښکيالکګرو په وينو سره کړو؛ د ډاکټر برايډن شرمجنه پيښه يو ځل بيا نه يوازې انګريزانو ته 

او دا ھغه وخت كيداى شي چې ټول شعارونه د . ناټويي ښکيالکګرو ته ورپه ياد کړوبلکې امريکاييانو او نورو 

  .امريكا او ناټويي ښكيالكګرو او د ھغوې د تالي څټو ضد شعار سره ھمغږي او يو ځاى فرياد شي

  مړ دې وي امپرياليزم

  !د سوسياليزم په لور، مخ په وړاندې

  د افغانستان انقالبي سازمان

 ١۴ غوييد  ١٣٩٢د 


