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  د افغانستان انقالبي سازمان

  ١٣٨٨ -د تلې مياشت 
  
  

 
 

 
 
 

سمه ده چې تاسو پخواني کسان ياست او څو لسيزې مو کار کړی دی،  خو له دې ټولو سره سره 
  .نه کار وکړی او چرنديات ووايئ، خلک به تاسو ونه بخښيکله چې احمقا

  
                                                                                            ملګری مائو

 
  او مبارز چا ته ويلی شوو؟خاين څوك دى

  
 ھمدې  كلونو راھيسې د له چېو تكنوكراتانو مزدور له يوې خوا نيواک سره،وادي غربي جنايتكارانو په وسيله د ھد

د مدني ټولنې د بنسټونو په   او د ھيوادپلورونکو جاسوسانو د تجمع د مرکز په توګهورځې لپاره روزل شوي وو

بى شتون او د ھيواد د سياسي خپلواکۍ » اړين» «نړيوالې ټولنې«جوړولو سره يې دنده لرله چې په افغانستان کې د 

سره د افغانستان يوځای کيدل يو بی » مدرنې ټولنې«نيواک او د واد يه كړي او په پايله كې د ھ تيوريزناتوبمع

نړيوالو «ساری موھبت تبليغ کړي، په ډيره ليوالتيا سره د تيري کوونکو پښو ته يې ګلونه وشيندل او دا چې 

په ځانګړي توګه امريکا او » دوستانو«ې  دنوپه مستقيم ډول افغانستان د خپلې واکمنتيا الندې ونيو او نور » دوستانو

 ته »نوناافغا« دا يې ضرورت نه ليدل کيده،» آى اس آى«ته د ھغوې د پيژندګلوي لپاره د پاکستان او » سی آی ای«

 ي دا شور او زوږ په داسې ډول په ھېواد باندې د تير.تبريکي او مبارکي وويل يو بل ته وګڼو او جشنلوى 

اصطالحګانې کلونه مخکې د دې ځای له سياسي فرھنګ » ھيوادپلورنکو« او »خاين« ور د ګويا ن چېل شوولمانځ

  بل پلوه بنسټ پال اوله. ګڼل کيږي» ننګينه«اصطالح نوره ايدئولوژيکه او » ھيواد پالنې«څخه جراحي شوي او د 

او غوړه مالي او مزدوري چې له ديرش کالو راپديخوا د لوديځوالو سره په جوړجاړي  ووراننابنسټپاله جھادي مزد

کې خپل وخت تيره و، د سپتمبر له يولسمې وروسته د ميلمستياو په بلنې، راپور ورکونې او راپور اخيستنې، فنډ 

اخيستلو، کنفرانسونو او سيمينارونو کې په مستقيم ډول د نيواکګرو ولينعمتانو شاګردۍته کيناستل او له ھغوې سره 
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د  نو . څه د پټولو لپاره نلريھيڅ په خپل منځ کې غړي دي او د يوې کورنۍ ھومره غاړه غړی شول چې ګويا 

 چې ھيڅکله دوې ته کومه معنی نلري د دې ډول اړيکو سره ال بی معنی او  اصطالح»پلورونكيھيواد« او »خاين«

ډوب او د چټلې د اسالم آباد څخه واشنګټن ته د اقتدا د ځايګی د بدلولو له کبله دوی په عجيبه توګه خوشالې کې 

  .ږيرې او پکول د پريښودو  پر ځای په دريشي او نکټايي کې تر غاړې پورې پټ شول

 په لمنه كې زمسوسيال امپرياليشوروي د ھيوادپلورنه  چې كلونه كلونه يې پاتې شونو»  دموكراتيك ګوندکود خل« 

څخه چې » روزګارطاليي «د ھمغه  چپ او راست بی له کوم ننګه، ، نن او په مزدورۍ کې نړيوال نوم لريزده

 دا »نړٻوالې ټولنې« يادونه کوي؛ په بالاستثنا توګه د ټولو اصلي درد دا دی چې ولې » !!ټولو شکر کوپون لرو«

 د دوې له السه کوم کار کيدی، كه چېرې ناوړو ھيره کړی  دې.مزدوري ته يې نه ګماري عاق كړي او »نهكادرو«

» نړيوالې ټولنې«زم برخليک به يې په دې ډول پای ته نه وی رسولې؛ له بلې خوا د نو خپل او د سوسيال امپريالي

کله چې نن دا ناوړې د ګوتې په اشارې سره، پر  سرجاسوسان او پوځي او استخباراتي کادرونه په دې ښه پوھيږي،

د » ان ملک القدوسسبح«ھغه څه چې پرون يې وکړل، چټلي شيندي او ډيری يې په ډير وياړ سره په تراويح کې د 

 خو د دې ټولو ګيلو سره. مھم كار سرته ورسويتسبيح د پنځه ځله تکرارولو دنده په غاړه اخلي، نو ھغوې ته به کوم 

مقاماتو کې دنده تر سره کوي او د » آبرومندانه«درلودلې، اوس په » ښه استخباراتي سابقه« ځينې يې چې سره 

 دوې شرف د  ځكه چې د.ته ادامه ورکوي» پاکې دندې« او د جاسوسۍ له ځان سره لري توجه»نړيوالې ټولنې«

زرھاو درودونه او مبارکي تر » ملګرو«په ګرو کې دی او په مقررۍ سره فاضله مدينې ته رسيږي، د » تمويل«

 صدقه» دلده او حلوا«السه کوي که دا دنده يو څه مھمه وي د ګلونو له ګيډې سره يې ھرکلی کيږي او خوار ملګري 

» خاين«د دې طيف په منځ کې ھم  د . وڅڅيږي» يوڅه«ورکوي چې يوه ورځ له دې طريق څخه به ھغوې ته ھم 

ھيوادپلورنې «داسې د  وجدان او ضمير  د ھر يو د دوې،لس كلن اشغال كېپه  ځكه چې کلمه الره او ځای نلري،

وځړوي، نه  غاړه كې کاره ډول کارت په ښ سرويس سيا، موساد او يا د انټلجنسكه چېرې دخوړلی » صيقل

د اعتراض سره نه مخامخ کيږي، چې نور ھم د دې ډول نوم ليکنې لپاره ليکه جوړوي او » ملګرو«يوازې دا چې د 

البزوى په و ته وليږي او ګ پښ»استاد« د علومي. دې ډول عنايت ته د ھغې د رسيدلو له امله د حسادت احساس کوي

 »ږ موخه يوه دهنزمو« وو چې ي تيلفوني ويل»آمر صاحب«ورته ه ورځ  چې يودويونو کې ياتلويزيون سره په وياړ

و  چې يوه ورځ د دوې جنايتكار»آمر صاحب«رباني او ھغه . الندې راولي» د ژورې اغيزې« او نور ملګري 

» خاين«چټلي شيندي، نو د  و په وينا ډول د خپلو ھمفکرانو د، دا بيشرفاننامردو لسګونه ملګري ووژل او اوس 

  .اصطالح بايد دوې ته بی معنی وي

په ټول ھېواد كې  راپديخوا چې نيواکګر ځواکونه ھره ورځ زمونږ د بيوزله ولسونو لسګونه تن وژني او اتو كالو د 

 نو زمونږ وروسته پاتې افغانان ھم دې پايلې ته اوس زمونږ په بی ګناه ھيوادوالو ډک دي، ندانونه امريکايي ز٢۴

 ه ده؛ نڅه بل انو پرته امپرياليستي ويني څښونكې ھيواد يې اشغال شوی او نړيواله ټولنه له يو شميررسيدلي دي چ

يکييان او زيات شمير ھيوادپلورنکي مطبوعاتيان، په دموكرات، بنسټپاله روڼ اندي،  د مدني ټولنې سپك تكنوكراتانخو

 د)) نړٻوالې ټولنې (( د ډٻره شرمندګۍواد کې په ھي پهېبلكرسنيو کې نه يوازې د ھيواد نيواک ته اشاره نلري، 

» نمبرې«په اړتيا ټينګار کوي چې ال  ښه او په زياته کچه زمونږ د ھيوادوالو وينه توی شي او په خپله شتون 

  .واخلي

له جوړيدو او د مزدور دولت لخوا د ګوندونو د رسميت د فرمان د صادرولو وروسته، ھر طيف او د بن كنفرانس 

د دې  په دې نيت چې ل کسانو لکه ملخانو او ميګانو د عدليې وزارت په درشل کې ليکه جوړ کړه؛ ځينېډول ډو
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 ځينو د پيسو پيدا ، ځينې د قدرت پوړيو ته د رسيدلو او باښه شيګوتې د سر د »  د مشرانونړٻوالې ټولنې«الرې د 

 ٧٠٠ عدليې وزارت ته د خپلو ھر يوچې  ګوندونه ١٠٨   ژر سرونه دې آخور كې دننه كړل او ډٻر،كولو پخاطر

» د ملی امنيت رياست«د نمبر په سپارلو سره چې يو نقل يې  او تذكرې ونو، نومونو عكستنو رھبري او عادي غړو

پرچمي او يا منحرف  ، خلقيد دې ګوندونو رھبران چې اخواني، جھادي،. ته ليږل کيږي، ثبت او راجستر شول

د ھيواد پر نيواک، مزدور دولت او له اسارت ډک اساسي قانون چې د سياف او شعله يان وو؛ د دې کار سره 

 بايد په رښتيا ھم د دې كبله  پدې رھبرانو باندې له.خليلزاد په منلو سره تصويب شوی و، د رسميت مھر ووھو

وسسې يو څه روڼ اندي وو، سربيره پر دې چې د امريکايي مه دوې څخه ځينې چې ل. نوم کيښودل شي» خاين«

NDI) په کورسونو کې په شرمندګۍ سره شاګردۍ » ګوندي زده کړو«د جاسوسانو د ) نشنل دموکراتيک انستيتوت

که د يو بل سره متحد نشی نو له «: چې په تحکم سره يې ويلي وو په مشوره »نړٻوالو دوستانو« د ته کيناستل،

او د ھمدې شان جبھو په » دموکرات جبھېملي «، »ملي جبھې«د» !!زمونږ څخه د پيسو د مرستې تمه مه لری

مډال  ترڅ كې منحرف او په دې. جوړولو پيل وکړ چې وروسته له دريوزګۍ څخه د نه چاقيدو له کلبه له منځه الړی

 لبيك په  جاسوسانو  غوښتنې تهۍ پانګوال او د شرمندګۍ ته تن وركړې په زغرده دپه پرتله د نورو کيڼ  اخيستونکي

 يا نو وينېي زرګونو شعله  د نورو اوداوود، مينا، محسنجيد، رستاخيز،  السته راوړلو لپاره يې د مويلو او د ډالرو

 د موم په خپل الس کې »شعله يان« ھيوادپلورونکو پدې اتحاد کې  دا پرچمي ـكله چې خلقي . ی پښو الندې كړتر

طيع او بی ژبې دي، د واحد ګوند منيواكګرو په وړاندې پوه شول چې څرنګه د  او په عمل كې  وليدلغوندې

 شعله يانو ي سره د تير باران شووړانديز يې ورته وکړ، په دې ډول يې شعله اي غرور برباد کړ او په دې کار 

 ممثالن پدې اتحاد كې د پيسو پالنې دا چې د پلوراليزم او كثرت خو . و ګورونو کې سخت وځوراوهروح په نامعلوم

له . پټه ده» مالي مسئلې«يوازې  ځكه چې د دوې په تشكيالتو كې ،خپله پوھيږيپه وې  ھغ؛خاوندان شول او كه نه

 صفوفو په خاصه توګه د ځوانانو او ځلمكيو د بې باوري يو علت پدې كې دى چې د خپلو رھبرانو د  پاکودې كبله د

ورته » ناويلې« ډيرې ،ي او منطقا دې کار شکمن کړي د او څرنګوالي باندې نه پوھيږيطلسمپيسو پيدا كولو په 

دا د انقالبيانو په ځانګړي ډول د انقالبي ، اوس نو  خپل اعتماد له السه ورکوي ورو وروالينحل پاتې کيږي او

ځوانانو دنده ده چې فکر وکړي او ھيڅ ډول تحکم ونه مني په ارزونې الس پورې کړي چې آيا دا ډول رھبران 

 چې اخوانيان، خلقيان، دا محكوموي؟  ته په شا کولوقالبي اصولوھغه كسان چې دا رھبران اندي يا » خاين«

تيري د ميخ د کلکولو کوښښ لري، ھيڅوک له ھغوې ګيله او انتقاد نلري، د کې ان او تكنوكراتان په افغانستان يپرچم

، رنهھيوادپلو او پيژندلي دي، د دوې يپه بھير كې دا خلك ازمويلالو ې د افغانستان خلكو د ديرشو كځکه چ

 زيات شمېر افغانان پدې باور دي چې شعله يان، خو. يھيڅ افغان له سترګو پټ ند د  لوټماريمزدوري، وژنه او 

افغانستان د پرګنو د ګټو څخه د   تر څنګ ودريدلي دی،  دي او تل د خپلو خلكو کسانوطندوست او نه تسليميدونكي

 اكرم ياري، .پر خپل تندي نلري) مير معدودو کسانو پرتهله يو ش(دفاع کوي او اکثريت يې د ھيواد پلورنې مھر 

په  نور رھبران د ھېواد غورځنګډاكټر فيض احمد، مجيد، محمود يان، قيوم رھبر، لھيب رستا خيز، مينا او د دې 

 افغانستان د خلكو په نسبت يو ذره خيانت د ھغوى څخه ليدل ھر ګوټ کې د خلکو په زړونو کې ځای لري او د 

 په خاطر ځانونه خپلواکۍ او ۍ آزاد د په زرګونو شعله يانو د خپل ټاټوبي ټول پوھيږي چې  باالخره اوىشوى ند

او په دې کلونو کې خپل سرونه پر منصوب دي  انحراف چې دې غورځنګ پورې  ځينوخو د قربان كړيدي، 

شھيدانو د کورنيو د پاتې شونو امپرياليستي ابزارو ايښودلي دي، د خلکو زړونه څه چې آن د دې غورځنګ د سترو 

سره د دې تشکالتو د مرستې  كورنيو  د د شھيدانوغورځنګچې يوه ورځ د دې ھيله من يوو (روح ھم ځورولی دی 
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 خلكو کله چې ).ه السته راوړ، ھغه تشکالت چې د ھغوې د نوم په کارولو سره مليونر شوي ديظر غوښتنپه اړه ن

 پر غاړه سترو وياړونود نيواکګرو بيرغونو ته ټيټيږي او د شعله يانو د غاړه ه  ھسكغورځنګد دې چې وليدل 

 د پرګنو د )زمونږ په ھيواد کې د ښکيالکي پياوړتيا او پراختيا مھم افزار(دروازه و د يوناما راتاويږي ا زندۍ ننګينه

 انقالبي غورځنګ چې د نړٻوال(د سترې ورځ او د كارګر زيارکښان دې ستم کاږي او  خالصون مرجع ګڼل كيږي

د بورژوازي ستره ابداع د دې نظام د رذالتونو او جنايتونو (ورځ )) حقوق بشر((  د  د لمانځنې پر ځای) دىسمبول

غوښتنو ته شاه کول او د شعله ای غورځنګ د وياړونو تر پښو الندې و ان د زياركښلمانځي، ھغه) د پټولو په موخه

چا ته » مبارز« څوك دى او »خاين« آيا پورتني مسايل د دې لپاره چې کول ګڼي او دا پوښتنه راپورته کوي چې

 د انقالبي ځوانانو دنده ده  په ځانګړي ډول دا قضاوتويلی شوو، د ارزونې تر ټولو غوره ځانګړنه او معيار نه دی؟

دګۍ پر لوړو څوکو پياوړي مټو او په خوځنده مغزونو، د پرولتاريايي انقالب بريالی بيرغ به ھمدا سبا د آزاچې په 

  .ورپوي

 د نيواك د ميخ د ټينګولو لپاره تر سره كوي او امريكايي دموكراسي ي مذبذبه روڼ اندا سره چې دنې زيار ګالېد ټول

 ځكه نور ټول پدې پوھيږي ؛كويور، راز راز امتيازونه ورته پريږدي موټې تش نه  ورته ھميتمثيلوي، نيواكګر

 رسمي ورته انجوګانې نو ؛ نړۍ ده او ھيڅ پيشكه د خداې لپاره موږك نه نيسي»راكړې وركړې«چې اوسنۍ نړۍ د 

 ۍ لويې كنسولې آسانتياوې ورته برابروي، اوالدونو ته تحصيلي بورسونه ډال په بيدريغه پيسو يې نازوي،كوي او

 په لسګونه »ېميړان« رسنيو كې ورته تبليغ كوي، د »معتبرو«كوي، په پيسې راوړنكو پروژو كې يې ډوبوي، په 

مډالونه ورته په غاړو كې اچوي، په ستاينې كې ورته كتاب ليكي، فلم جوړوي او غټې جايزې وركوي او په دغو 

سوغاتونو او وسيلو نړٻوالو ته ښيي چې په افغانستان كې د راز راز او بيالبيلو ايډئولوژيګانو دوستان ھم لري چې 

. کړي چپه ھم وو »تندويونكي«  او »تند خويه«چې پرونه پورې ډير شعله يان کوالی شي اوس په ډٻره آسانۍ سره 

 د ھيواد د خالصون په خدمت كې نه بلكې د اسارت عمر يې ال اوږدوي او ،ځكه چې له دغه افزارو څخه يو يې ھم

په خوږجنو   ھغوېبورژوازي مطمئنا خلك  فاسدوي او(( څومره په څرګند ډول وايي چې  په دې اړهملګري مائو

 له ي مردكي عبارت د خوږجندلته))  په دوه ډوله دي، مادي او معنويي مردكبورژوازي خوږجند . مردکيو ولي

له طريقه ))   بالوو ګونهاو((انجو، مډال، توصيفي فلمونه، بورس، جايزه، په ټاكنو كې ګډون او ويزه چې د دغو 

پرګنو خوا ته د يمي ته اړ باسي او وروسته  بيا له دې طريقه بورژوازي لمړې انقالبيان ځان ته ګونډو كولو او تسل

ظھر من الشمس ده، ھر ځوان چې حتى نيمه آګاھي ھم  تر منځ پوله ا»خاينغير « او د »خاين« دلته د  نو.درومي

 د »نيواك«ولري بايد پدې پوه شي چې ھر څوك چې د بورژوازي د دې افزارو په لومه كې ځان ښكيل كړي  او د 

.  عنوان كړي، بې له شكه چې د بورژوازي د دې ډول امتيازونو څخه برخمن كيدې شي»السوھنه«نګولو لپاره كمر

 نكريزې خپل رنګ له »السوھنې« رسوايي لګن له بلې راغورځيږي او د  دې وروسته كله چې د غړو تر منځ دخو

خو بيا دا .  له اعتقاد څخه منكر شي»سوھنېال«بايد  د نو  او له تبرئې پرته كومه الره نه پاتې كيږي، ويالسه ورك

 نه چې ولې د نيواك په دې  څو كلونو كې چې له كبله يې زياتې وينې تويې شوى، داسې باور تهمطرح کيږي پوښتنه 

پای ته رسيدل په او اوس دې ډول كشف ته رسيدلي دي، داسې ښكاري چې ښايي د ځينو خاصو پروژو   رسيدليوو

  .، ځكه چې د بورژوازي افزار د دې ډول تشكالتو دريځ تليکې خپل رول لرلې وي

دا ښكرور درواغ ومني به دوې په خپل خام ګمان فكر كوي چې غلي ځوانان چې په زړه كې زرګونه ناويلې لري، 

او د تيري په ويلو سره به خپل ګريوان له  سوال كونكو او د شكاكو ځوانانو له منګلو څخه چې نور نو ھيڅ ژبه 

  !! افسون كوالې نشي، خوشې كړي او د ھغوې قناعت به حاصل كړيھغوې 
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 دى »مبارز«او څوك )) خاين((ساده قضاوت سره، دا پوله چې څوك يوه د پورتنيو څرګندونو په پام كې نيولو او د 

 ووايي، د سعدي د ھمغې مطايبې سره ورته »خاين« كه د دې افزارو خاوندان خپلو مخالفينو ته ؛روښانه كيږي

  شته داسې  دګم او متحجر ځوانان او  ځلميان  چې له تعقل څخه كار  خوآيا»!عاقالن دانند... «: ولري چې ويل يې

تور د ھغو كسانو له خوا چې په خپله يې د بورژوازي د امكاناتو په توبره كې سر دننه كړى د )) خاين((وانخلي او د 

 پر ضد دي او د انقالب څخه د دفاع او د امپرياليزم سره د مبارزې ھغو انقالبيانو په اړه ومني چې د دې ناوړ افزارو

پر ليكه ودريدلي دي؟ كه دا ځوانان د ځينې مادي ستونزو پخاطر د دې ډول چرندياتو په وړاندې په ښكاره توګه 

 دې زيات دا ځوانان نبايد له. دريځ نشي نيولې، خو ډير ژر په بل ځاى كې څرګندوي چې دا ډول درواغ قطعا نه مني

خپل سپيڅلى ضمير او انقالبي روح د ھغو په  چټلفكري كې ډوب كړي چې د بورژوازي  او پرولتاريا تر منځ د 

 شعله ايي دريځ سره د انقالبيانو د دريځ د كمزور كولو او د نيواكګرې پهتضاد پولې باندې ملنډې وھي او ظاھرا 

 چا باندې بايد تكيه وكړو، رپ «:مائو يو وخت پوښتلي وو. كې ديبورژوازۍ پښو ته د پرولتاريا د سر ټيټولو په لټه 

 نو دا جوھر لرونكي انقالبي ځوانان بايد ډير ژر د مائوتسه دون دا پوښتنه تكرار »په كارګرې طبقې يا بورژوازي؟

ږليچونو څخه  تكيه كول باالخره د پرولتاريا سره خيانت نه دى؟ او نبايد د دې كابزاروكړي چې آيا د بورژوازي پر 

د ژغورنې الره پيدا كړي؟ ځكه چې دا تشكالت د انجوپاله سياست سره ھڅه كوي چې انقالبي ځوانان د انجوګانو په 

داسې سرټيټو مامورانو بدل كړي چې نور د پرولتاريا نوم او د بورژوازي سره مبارزه يې په ضميرونو كې پاتې 

نيستي غورځنګ سره د روڼ اندو د ليوالتيا او عالقې د نشتوالي كموا ډول تشکالت د نشي او په پرله پسې توګه د

 په داسې حال كې چې د افغانستان د انقالبي . ځوانان په ماموريتي قفسونو كې مقيد كړيڅوڅخه خبرې كوي 

  عمل كېهسازمان دوه كلنه مبارزاتي تجربه په دې تسليم طلبانه او كركجنې ادعا باندې د بطالن كرښه كاږي، ځكه پ

 ې د تئوريك چې د انقالبي سازمان په تشکيل او انشعاب کې ھمګام شول،توانيدلى چې نه يوازې  د ھغو ځوانانو

جدي ھلې ځلې وكړي بلكې لږ تر لږه د انقالبيانو دوه ډلې چې پخوا يې نورو  سطحې او انقالبي پوھې په لوړولو كې

امپرياليزم او د منحرفو او مډال اخيستونكو تشكالتو په سازمانونو سره كار كاوه، د مرګ او ژوند په ژمنتيا او د 

  .وړاندې زمونږ د ښكاره او نه پخالكيدونكي دريځ په منلو سره، د افغانستان انقالبي سازمان ته جذب كړي

تر منځ سرحد روښانه كړو او دا )) مبارز((او )) خاين((دغو ټولو داليلو پر بنسټ په ډٻره آسانۍ كوالى شوو د د  

 چې د ځوانانو ھسكه او لوړه غاړه د امپرياليزم د ښكيالكي بيرغ الندې ينه راپورته كړو چې آيا مډال اخيستونكپوښت

 په مفتو او دروغجنو خبرو تيوريزه  كوي، »د تضاد څخه د استفادې«راټيټوي او بيا په بى شرمۍ سره دا خيانتونه 

 كوي؟ كه چيرې انقالبيان د دې ډول ستراتيژيكو  ھغه كسان چې د دې خيانتونو په ضد مبارزه دي يا»خاين«

انحرافاتو په وړاندې و نه دريږي او د يو شمير پاكو انقالبيانو د ژغورنې لپاره چې ال تر اوسه په دې انحرافي الره 

 كوالى شي د انقالبي ادعا وكړي؟ انقالبيونآيا علت چوپتيا غوره كړي، ھر روان دي، دا انحرافات افشا نكړي او په 

پوه شي چې د يو ګوند يا يو سازمان د تشكيالتي رازونو افشا د ھغې د ايډئولوژيكو انحرافاتو د افشا ي په دې ټكبايد 

، له ۍ د انقالبي بھيرونو تر منځ تيرې شوې كشال وګڼل شي نودا دواړه يو چيرې سره ځمكې تر آسمانه فرق لري كه 

زمونږ مبارزه دقيقا د ھمدغو انحرافاتو په وړاندې . يايد خاينانه وبلشويكانو څخه د چين تر كمونيستانو پورې ټول ب

 كلمه په كې ھم افشا شوي وي، ځكه چې ھر انقالبي پدې پوھيږي او يوه آن »تشكيالتي رازونو«د بې له دې چې ده، 

و رازونه د نور د تيري كوونكو د ساطور تر الندې وساتي،  بايدڅرنګه چې خپل تشكيالتي رازونه،  ته ژمن دىدې

پدې توګه .  ھغه به خاين او جاسوس ويھم بايد په خپله سينه کې ولري او که چيرې يوه وړه خبره ھم په ژبه راوړي

افشاګر ھغه كسان دي چې د نورو تشكيالتي، شعري، كورني او آن واليتي  نومونه په سايټونو كې خپروي او په 
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و سړي واټونو ته راوباسي او په بھرنيو خپرونو كې د عكسونو علني اكسيونونو كې د پروژې اخيستلو لپاره، ښځې ا

  .د چاپولو وياړ يې الس ته راوړي

د نيواكګرو او غير نيواكګرو امپرياليستانو څخه د جايزې او مډال اخيستل د ھغه څه سره چې انقالبيان په ولسي 

 د يو بل په مقابل په قطعي توګهلري او جګړه كې د امپرياليستانو له تضادونو څخه گټه اخلي، په بشپړه توګه فرق 

 دا الطائالت ھغه كسان مني چې يا له  تضادونو څخه د استفادې په اړه ھيڅ پوه نشي او يا واقع کيږي اوكې 

مائوتسه دون  په چين . مني او ھيڅكله د ويلو لپاره څه نلريدا ټول  خو د انتقاد شھامت نلري او په سرټيټي ،پوھيږي

 بلكې ستالين د ، نه يوازې ھغه؛ په بھير كې، واقعا چې د امپرياليستانو له تضاد څخه ګټه واخيستهكې د ولسي جګړې

بلشويكانو ستر رھبر ھم د دويمې نړٻوالې جګړې په جريان كې له يرغلګرو او مدافعو امپرياليستانو له تضاد څخه 

 وانه خيستل، بلكې د خپل وطن پر م څهکو له جاپاني نيواكګرو څخه  ھمخو مائوتسه دون ھيڅكله. ګټه واخيسته

كه چيرې مائو له .  د كمونيستانو د وينو په بى پايه سيند كې ډوب كړل ځواکونه او ناموس باندې يرغلګرېخاور

  نه بلل كيده؟ آيا د »خاين«مډال او جايزه اخيستې وى، خپل ھيواد او ګوند ته )) قھرماني((جاپاني نيواكګرو څخه د 

ږ د ھېواد اوسني نيواكګر څوك ن په توګه مختورې او نه رټو؟ زمو»وطن پلورونكي«ې ھغه د يو ھېواد ولسونو ي

دي؟ امريكايان، فرانسويان، ايتاليويان، اسپانيويان يا نور امپرياليستان؟ نو له دغو يرغلګرو څخه  مډال اخيستل له 

 د اشغالګرانو او ً اساسا؟ه فرق لري څ که مثال مائو ھم د يرغلګرو جاپانيانو څخه مډال اخيستی وی،دې سره

زمونږ .  لري»اتالن«خپل پوله جوړوي او د پولې ھره خوا  څپانده سيند دى چې ايرېانقالبيانو تر منځ دا د وينې او 

 اشغالګرانو اتالن اوباما، ضياء الحق، پيوشه، ماركوس، جنرال كريستال، جنرال پتريوس، ګلبدين، يد ھېواد د اوسن

 او ھر ھغه څوك دى چې مډال يې واخلي، خو د انقالبيانو اتالن چه ګوارا،  ګلسرخي، مجيد، اشرف ډاكټر عبدهللا

 دي چې د نيواك او پانګې د ھيڅ يو بيرغ الندې يې  جايزه او مډال وانه خيست، داسې نور مبارزيندھقاني، مينا او 

آيا كه د كيڼ له مدعيانو څخه يو .  كړىۍ ته ډال خپلې وينې د انقالب نيالګي يېبلكې د اشغال د بيرغ  څيرولو لپاره

مډال  »زړورتيا« د متحده ايالتونو د بيرغ الندې د ًتن، زمونږ د ھيواد د نيواكګرو لخوا اتل وټاكل شي او مثال

 كې؟  دې پوښتنې کتار كې ودريږي او كه د مك كريستال يا ډاكټر عبدهللا په کتارواخلي، د  چه ګوارا او ګلسرخي په 

انقالبي ځوانان له دې پرته چې له دغو دوو الرو څخه يوه وټاكي، .  ځواب،  انحراف او غير انحراف په ډاګه كويته

بله الره نلري، يا د بورژوازي اتل، يا د پرولتاريا اتل؛ يا بايد د امپرياليستي مډالونو پخاطر  د لوټمارانو د سفارتونو 

 د بطالن كرښه راوكاږي او يا د ستر اتل چه ګوارا د مبارزې بيرغ درشل ښكل كړي او په انقالبي طرز فكر باندې

  ؟ک وي  څو»خاين«  به دلته د ھغوې په اند؛چې يوه ورځ د ھمدې مډال وركونكو لخوا تيرباران شو،پر اوږه كيږدي

ډال  مډال اخيستونكي چې سخت په ربړيدونكي وضعيت كې كالبند شوي دي او زمونږ د ھيواد د نيواكګرو څخه د م

خپله  پرولتاريايي انقالب له حريم څخه دفاع داو جايزې اخيستنې څخه دفاع نشي كولى، په  ھغه انتقاد كونكي چې 

نوم پرې كيږدي او د ځوانانو په احساساتو  باندې لوبې وكړي، بله الره نه )) افشاګر (( د، له دې پرته چېدنده ګڼي

غ له واقعيت څخه ا او دروي د بيزو ډوله  دنباله روي مخالف د چيرې الكن دا د دې ځوانانو وجداني دنده ده كه.لري

او په دې تور سره چې ګواكې پراته دي دغو بې بنسټو تورونو تر شا  ناوړي نيتونه د بيلوي، بايد پدې پوې شي چې 

په تورونو ) )تر ټولو لوى خيانت((  او »ټولې زياتې افشاګرۍ«او د )) ي دي ھم افشا شوونه بندانو د بوټد دوې((

سره د دې ناوړي نيت د تر سره كولو لپاره ذھنيتونه چمتو كوي او په دې توګه د خپلو انحرافاتو ګناوې په نورو 

خو لكه چې دا ځل داسې يو تشكيالت او انقالبيانو سره مخامخ دي چې د فكري او تشكيالتي ژور . باندې باروي

ھغې د حلولو لپاره  دكوښښ پرته بله حربه نلري او  ھغوې به د انتقاد بدلون او د دې انحرافاتو د صادقانه منلو او د 
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ځكه چې له بده مرغه دوى . څخه و نه ژغوري او دا ګواښونه به د دې تشكيالت انقالبي تكل يو ذره ھم ټكنى نكړي

خامخ دي او د  يو بل د بې فرجامه ځپلو سره ملهيوازې ايډئولوژيك منحرفان ندي، بلكې دننه ھم د ورسته كيدو او 

 ته ھم د بورژوازۍ د درشل ښكلونكو په توګه منفور او مطرود دي او  او افرادوھيواد د انقالبي غورځنګ تشكالتو

  . نوم د كيڼ په توګه مطرح كړي د ھغوې شرميږي چېپه دېټول 

 د ګلشن  پر ځاي د ھر وګړي او جريان په انحرافاتو باندې چې په درواغو ځان انقالبي بولي او ولسونه د انقالب

سراب ته بيايي،ګوته ايښودنه د انقالبيانو دنده ده چې پر انقالبي ايډئولوژي باندې دا ډول پښه ايښودنه د فاكت، دليل 

ډونران خبر كړي چې د فالني ((او ماركسيستي منطق سره افشا كړي نه دا چې د دوې د ماشومانه ادعا له مخې 

 تشكل په توګه پدې ښه پوھيږو چې دې ډول كار ته الس وھل د جاسوسۍ په ؛ مونږ د يو آګاه))تنخوا دې قطع شي

ئولوژيكي ريښي په خاصه ډلومه كې د ښكيل كيدو پرته بل څه نه دي، ځكه زمونږ په اند تر څو چې د انحرافاتو  اي

ه شي چې د ھغه ھم كه څوك پو(توګه د بورژوازي سره غاړه غړۍ كيدل و چې نه شي، د تنخواه د قطع كولو لپاره 

اقدامات د ھغوې د انحرافاتو پر مخنيوي ھيڅ ډول اغيزه )) شيطاني((جاسوس وزمه ) دوې د رزق سوري چيرې دي

كه دوې په صداقت سره ووايي چې مونږ ستاسو د انقالب او ماركسيزم سره كار نه لرو او ھر څوك چې له .  نلري

دې ھغه وخت به مونږ د ھغوې سره كوم بحث او كشاله )) خاين((څخه مډال او جايزه وانخلي، )) نړٻوالې ټولنې((

  .ونلرو

 انقالبي ځوانان سراب ته ويسي، د ھر شمال سره نه څو واقعي انقالبيان چې ھيڅ ډول انحراف ته اجازه نه وركوي 

پل  خ موخه به پر  ګواښل په ملنډو نيسي، له ھر ډول انحراف څخه د صفوفو د پاك ساتلو په»باروتو«رپيږي، په 

عزم باندې په كلكه ټينګار وكړي، كه چيرې داسې نه وي او د ھر ګواښ او ترور له ويرې چوپتيا غوره كړي، په 

 د انقالب له حريم  څخه د دفاع ادعا او د دې ډول انحرافاتو څخه د واټن اخيستلو اصالت څه  بهھغه صورت كې

  معنې لرلې شي؟

  مرګ پر امپرياليزم

  م په لورمخ په وړاندې د سوسياليز

  

  د افغانستان انقالبي سازمان

  ١٣٨٨ -د تلې مياشت 
 


