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 Political  سياسی

  
  :يادداشت
ار " سازمان انقالبی افغانستان" از نظر تان می گذرد از طرف ۀ را که در ذيل نوشت ه اينک در اختي ما فرستاده شده ک

ز قرار ردمشما ني ا . ی گي ه آغاز يک ھمکارضمن آنکه م ه مثاب ن نوشته را ب ه حساب آورده  ارسال اي دار ب ی دوام
زرا فرزندان مردم به پورتال خود شان وری آوتشريف  ده ني ديم در آين وئيم؛ آرزومن دم می گ ال را از خود خير مق  پورت

  . يار وياور ھمديگر باشيماع وضد ارتجمزدانسته در پيکار مشترک ضد امپريالي
ا ھر چه در " افغانستان آزاد –افغانستان ازاد "پورتال  ستان صميمانه تقاضا دارد ت ردم افغان ام م ن دوستان وتم از اي

ازان شده باشد واز رابطه با شھدای ملت وجانبازان مردم می دانند برای پورتال بفرست ادی ازآن جانب انبی ي ا از ج ند، ت
شاء گ شتر اف ازان طرف ديگر جنايت جنايتکاران نيز ھر چه بي ان را ردد؛ باشد سرخی خون آن جانب م کردک ر ره گ دلي

  . وضد ارتجاعی آرزومنديممبارزات ضد امپرياليستیدر تان را پيروزی  .دوباره به دامن مردم برگرداند
 AA-AA    پورتال                                                                                                                   

 
 

 
  ولنگ را گرامي مي داريمكاخون خلق زحمتكش ي

  
  

ه .  طالبان جنايتکار می گذردۀوسيله ب خونين قتل عام يکاولنگ ۀھشت سال از فاجع      در اين روز جنايتکاران طالب ک
اه نوجوان، جواداشتحمايت مستقيم کشورھای امپرياليستی و ارتجاع منطقه را  الخوردهند، بيش از سه صد و پنج  ن و س

ق زحمسرخ  خون .و دريای خون را جاری ساختندرا تيرباران  ن خل يه اي ر برف ھای يکاولنگ شکوفه زد و س تکش ب
   .رويان طالب را سيه رو تر نمود

ز بخلق زحمتکش و دھقانی يکاولنگ که در کنار ستم ملی و ستم طبقات      ی را ني تم مليت شد؛ ه ی، س شه دوش می ک ھمي
روزی و امروزی وحدت بوده و اين حزب خاين ت حزب اقربانی جناي اداران دي ا ب البیکه اکنون ب ر خوان ، وحوش ط ب

تمديد ردم س ان نشسته است، ۀچور و چپاول م ه اش بامي تان يکاولنگ را در آتش جنگ ھای بيدادگران ان و تھيدس  دھقان
  .ھست و بود اين خلق را به يغما برده است ونابود 
ان جدی، چون ١٩      ه یلکه ای ننگين بر پيشانی قدرت ھای امپرياليستی که حامی جاني ان و حزب وحدت ب  چون طالب

غ خونين ۀ نشاندھندروند، شمار می  ستم و جنايت آنانی است که امروز بيش از پيش خلق ما را با شعار دموکراسی از تي
   .استعمار می کشند

دار از ( غالم عباس، )نھنگ شاهدھقان از قلعه (، محمد علی )نگنھه دھقان از قلعه شا( رجب خوندر اين روز       دکان
ان از جمک(ابراھيم ، ) از جمکدھقان (، سيد محمد)نھنگ شاهقلعه  يرمحمد )دھق ان از جمک(، ش دار (، داود )دھق دکان

ان از (، سيد حسن ) از جمکدھقان(، سيداحمد )نجار از جمک(، سيداقبال )دھقان از جمک(علی ، نوروز)از جمک دھق
ک الم)جم سين ، غ ی  ح ن(کربالي ان از دھ کدھق يدمحمدعلی ) کن د(، س ان از بي شکين دھق واد ، )م يد ج تعلم از (س م
د شکين بي يدعلی حسين )م شکين(، س د م ان از بي د )دھق يد محم شکين(، س د م ار از بي اه )معم د (، سيداحمدش ان از بي دھق

د مشکين(، سيد حبيب هللا )دھقان از بيد مشکين(حميد ، سيدعبدال)دھقان از بيد مشکين(، سيدعبدهللا )مشکين م از بي ، )معل
ر )دھقان از بيد مشکين(سيد اسامه  د مشکين(، شاه ظف يدعبدل )غريبکار از بي د مشکين(، س ان از بي راھيم )دھق يد اب ، س

شکين( د م ان از بي يدخادم )دھق د مشکين(، س ان از بي يداکرم )دھق د مشکين(، س ان از بي يد عظ)دھق د (يم ، س ان از بي دھق
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شکين يدامير ، )م شکين(س د م ان از بي يد رضا )دھق شکين(، س د م ان از بي ين )دھق يد ام شکين(، س د م م از بي يد)معل  ، س
د مشکين(، سيد صفدر )معلم از بيد مشکين(اکبرخان  ان از بي ی )دھق ر عل يد مھ د مشکين(، س ان از بي ، سيدعوض )دھق

د )از بيد مشکينمعلم (، سيد محمد )معلم از بيد مشکين( د مشکين(، سيد احم ان از بي م ، )دھق يد ابوالقاس د (س امور از بي م
شکين يد)م ر ، س شکين( اکب د م ان از بي سن ، سيد)دھق شکين(مح د م از از بي ی س سين )حلب الم ح يد غ د (، س ان از بي دھق
يد )طفل شش ساله از بيد مشکين که توسط نارنجک حزب وحدت شھيد شد(، محمد عيسی )مشکين م ، س د (ال ان از بي دھق
اهدھقان از قلعه (، محمد )نھنگ شاهدھقان از قلعه (، محمد حسن ) ساله از بيد مشکين٩طفل (، پری )مشکين ، )نھنگ ش

ن زوار  ی(چم دار از دره عل دهللا )دکان ک(، عب ن کن ان از دھ راھيم )دھق د اب ک(، محم ن کن ان از دھ واد )دھق يد ج ، س
اهغريبکار از قلعه ( د)نھنگ ش ی ، محم ه ( عل اهآھنگر از قلع ان ، )نھنگ ش د پيم يد محم ه (س اهنجار از قلع ، )نھنگ ش

ان )دھقان از فيروز بھار(، موسی )دھقان از فيروز بھار(، عوض )دھقان از فيروز بھار(قھرمان  روز (، ام ان از في دھق
ار( محمد عطايی ، سيد)دھقان از فيروز بھار(، محمد عيسی )دھقان از فيروز بھار(، قربان )بھار روز بھ ان از في ، )دھق

، حسين علی )متعلم از فيروز بھار(ھادی ، سيد)معلم از سر آسياب( تحصيلی ، سيد محمد)نانوا از سر آسياب(محمد نادر 
سينی  ور(ح انی از ليل دالعظيم )روح ی(، عب ان از دره عل ان )دھق صاب از دره(، قرب ی ق ز )عل يد عزي م(، س  از دره معل

ان از قاشغوله( عبدهللا، )علی د حسين )دھق ان از قاشغوله(، محم ، حسين بخش )شيخ مدرسه از قاشغوله(، اسدهللا )دھق
ز اخالقی )دھقان از پشته(، مدار زوار )دھقان از دره علی( يد عزي شرمحصل(، س داکار ) از ن د حسن ف انوا(، محم   ازن

ی(، عيد محمد )از دره علیدھقان (، عباس )روحانی از دره علی(، محمد علی عرفانی )دره علی ور )تاجر از دره عل ، ن
د )تاجر از دره علی(، محمد علی )تاجر از دره علی(احمد  ه (، حاجی محم از از قلع اهخب ادرعلی )نھنگ ش انوا(، ن  از ن
ر )نھنگ شاهدکاندار از قلعه (، حسين علی )نھنگ شاهقلعه  ی ظف ه (، عل ان از قلع اهدھق يدمحمد )نھنگ ش ان از (، س دھق

ه ق اهلع گ ش سين )نھن يد ح ان از قلع(، س اهه دھق گ ش ی )نھن ان از (، نب ه دھق اهقلع گ ش د )نھن ان از قلع(، محم ه دھق
 توسط آدمکشان و قصابان طالبدر دره ھای يکاولنگ و صدھا گمنام ديگر ) نھنگ شاهدھقان از قلعه ( باقر ،)نھنگ شاه

  . من خونی خلق ھای زحمتکش است دش،بار ديگر نشان داد که ارتجاع و يکبر زمين ريخت 
گ، زحمتکش با علم نمودن خون خلق را بر زمين ريختند؛ عده ایھا  خون يکاولنگی ،در حالی که دژخيمان       يکاولن

ن دالر دوشيدن پروژه سازی شان را گرم نموده و با سودای خون خلق يکاولنگ ۀبازار مکار ه در اي ان وحدتی ک د و جاني
سبر خون دھقانان يکاولنگی با طالبان عمل کردند، اشک تمساح ريختند و عام در تبانی قتل روت ھای اف انوی دست  به ث

  . يافتند و سوداگری کردند و صدھا خانواده را در سوگ عزيزان شان تنھای تنھا گذاشتند
ردان» جامعه ی جھانی« با وجود ملياردھا دالری که از سوی      ه فکر به افغانستان سرازير شد، دولتم ا ب ه تنھ اين ن  خ

دکه تمام پول ھا را به جيب ھای خود زدند و ند، آن خانواده ھا نشد اول می کنن در . ھست و بود خانواده ھای شھدا را چپ
اون  شباھت ضمير اين خاينان چيزی به نام خدمت به توده ھا وجود ندارد، لذا توقع مردم از آنان فقط به کوبيدن آب در ھ

  . دارد
ارزهی  انقالبی افغانستان که برای رھايی خلق ستمديدهسازمان     تثمار درفش مب اتی ی  افغانستان از استعمار و اس  طبق

ادواره از شھدای يکاولنگ، يکو ضد امپرياليستی را در کشور به اھتزاز درآورده است،  ار ديگ با اين ي ستگی ب ر ھمب
ان و خور دارد و سوگند می می اعالم کشورسراسر ی يکاولنگ و ھا طبقاتی خود را با توده ه خون تک تک دھقان د ک

تمديدهی در مبارزهشان را کزحمت ق س ايی خل ام و رھ ا انتق اخته و ت ستان از ی  ضد امپرياليستی، مشعل راه خود س  افغان
  . به پيش براندمقدارش  امپرياليزم و ايادی بیچنگال

  
   يکاولنگۀستمديدر شھيدان خلق درود ب  

  ليزم و بنيادگرايیمرگ بر امپريا    
  

  سازمان انقالبی افغانستان  
  ١٣٨٧ جدی ١٩

   
  
 


