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 Political سياسی

  

  ګڼې څخه٣٨له پيشرو   

  ٢٠١١ می ٢٢

  د مى د لومړى ورځ په مناسبت

  

 كارګران د جنايتو اصلي قربانيان
 

 ې له امله بى كوره او د سختېيدنځن د اورسو كساونهګ زرې كارښ وګ د امريكا په شيكاې كال په ژمي ك١٨٧٢ د

 يو ستر رانګ كارې المل شوه چيدنهځدا اور سو.  ولرانګ كارهښ زياركې يولټ ې سره مخامخ شول، چږېول

 سره ېونګ ننې د نوې يواالنګ او پانړ ورككانټ نظام ته سخت والګ الريون پانې دېالريون په الره واچوي چ

 !  يا وينهډۍوډيا : رضو الريون كوونكو په بيرغونو ليكل شوي ول معتې د دې چكهځ ل،ړمخامخ ك

 رانوګ او د كارې شوې تلپاتې شيبې اعتراض پرتمينې خو د دپو،ځ دا ستر الريون په سخته ووالوګ ھم پانهڅ كه

په موخه  برم او پرتم سره د پيوستون يرډ لخوا په رانوګ د كارړۍ نېولټ ھر كال د ې چهړ كتهځ رامنې يځ وريوالهړن

 . يږ كيلځلمان

 لكه ځ او دا مبارزاتي وريړ تشه كخهڅ ګېپانځ د طبقاتي منځ وريوالړ نرانوګ د كارې كوي چهڅ تل ھواالنګپان

 ې طبقاتي مبارزرانوګ د كارې كالو ك١٣٩خو په تيرو .  ونومويځور" كاركوونكو" په شان د وځنورو عادي ور

 د ژمنتيا د ې مبارزې د طبقاتېاندړاك په وښ او زبيكيالكښ د ې بلك نهځور" كاركوونكو" د ځ دا ورې ده چېودلښ

 . دهځ د پيوستون وررانوګ كارولوټ د ړۍ د نېاندړ په واكښ د زبيۍوالګ د پانځدا ور.   دهځتازه كولو ور

 په ې مياشتو كوڅ وروستيو ې خو په دپي،ځ انقالبي پتنسيل ورانوګ د كارې كوي  چښښ كوواالنګ ھم پانهڅ كه 

 شي د ې په پيوستون سره كوالرانګ  كارې چودهښ وونونوڅ پاريګ كارې او په تيره بيا په تونس كځ ختينيځمن

 اتحاديه وه رانوګ دا د كارېپه تونس ك. يړ كګنړ نظام رګاكښ زبيوڅ  د السپوۍ امپراتورېيوالړزورواكانو او د ن

 ې برخېينځ او ان د افريقا د شمال ځ خيتنيځمن د ې ژر ييرډ ې چي،ړ بل كې لمبونڅ شول د ولسي پااىړ كې وېچ

 . ېونيول

 ھيوادونو سرتيري او طالبان دا ٤٩ د ې چيږ كيلځ لمانځ وريوالهړ نرګ د كارې حال كې په داس،ې افغانستان كپه

 .  ديانښ او زياركرانګ خواوو اصلي قربانيان كاروړ دواې وژني او د دې انسانان په خپلو بريدونو كښزيارك
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 دى او ې په الس كې طبقې د ھمدرخڅ نعمات توليدوي او د ھيواد اقتصادي ولټ د ژوندانه ې چې سره له دانرګكار

 ځ په تمه ورې د كار موندنې الرو كلورڅ په ارونوښ د لويو ې كار كوي او يو شمير زيات يېپه بيالبيلو سكتورونو ك

 ھومره حصه وركول خهڅ دي او د مادي نعماتو ې برخې بخهڅ انساني حقوقو نيړپاى ته رسوي، خو په خپله د لوم

 .   د ژوندي ساتلو لپاره كافي ويې د د ال كار لپاره د دوې چيږكي

 شي په سياسي، اقتصادي ې او انقالبي طبقه ده او كوالهښ مخكځ طبقاتو تر منولوټ د رانګ كارې چې حال كې داسپه

 په ې طبقښې مخكې د دې نه يوازوڅ السپوينوځ  ېو كلونو ك رول ولوبوي، خو په تيرېاكلټ ې بدلونونو كولنيزوټاو 

 ې ايدئولوژي او فكر ته يې طبقې  د دې په بھرنيو وپلورله، بلكۍنامه د ھيواد سياسي او اقتصادي استقالل او خپلواك

. ول اصلي قربانيان ګړې د جران،ګ كارهګ تويګړانځ او په انښ پر مھال ھم زياركوګړد تنظيمي ج. ړھم خيانت وك

 چارو لپاره ولنيزوټ او يګ اقتصادي، فرھن،ګنڅ شتون لري او د سياست تر ې بھرنيان په ھيواد كېاوس ھم چ

 ې تر بلځ ورې او ھمدا المل دى چيږ د منافع په خالف طرحه كيانوښ د زياركې پاليسيانېولټ دا وي،ړ جوسيپالي

 په موخه ې د كار د موندنېلورالرڅ ې او لوييږ كياىځ كاروان سره يورانوګ كوچني بوروژوازي د كارر،ګكروند

 د ې ناخوالېولټ دولت ې او د اوسنيږ كيامخ د سپكاوي، توھين او تحقير سره مخېاځ پر ېخو د كار د موندن. كويډ

 .  يږ باريوږ په اوانوښ زياركېھمد

 اىځ پر ېان دي او د د نارينه، د اوسني جنايتونو اصلي قربانيهڅ او ې ميرمنهڅ ران،ګ كارې چې حال كې داسپه

 معلوم الحاله سازمانونه ېينځ او په تيره بيا ېولنټ ې مدن،ېانګ دفاع وشي، انجوخهڅ وګټ د منافعو او ې طبقې د دېچ

 په ځې د ميرمنو د ورې كيړجاړ سره په جوروګكيالكښ او والوګ او د پانىړ دا انقالبي طبقه ھيره ك،ېپلټ ېلډاو 

 .  ارمانونو ته خيانت كويې طبقې د دهګ توېاو په د او تشوي كويډ لونهټپلمه ھو

 نديتوبګړ د ال ې د پيوستون او د مبارزې طبقې د دې كوونكو دنده ده چړ د اصلي مالتانوښ او زياركرانوګ د كاردا

 او د ندګرڅ را،ې موجود دې كې طبقې په دې انقالبي پتنسيل چټ او ھغه پيړ ونكهډډ خهڅ لوځ ھلو ولډ څلپاره د ھي

 كىټ نظام ته ھم تلپاتى يړ خوناكښ د زبيګنڅ تر كيالكښ د وڅ ي،ړ كورځ د نويو بدلونو الره انګنڅ تر ې طبقېد

 .  شيودلښكي

  


