
 !رسیږيني آزادۍ او برابرۍ ته رښتی ،  یوازې د انقالبي غورځنګ له الرېښځې

میرمنې په  تی ستمونهملي، طبقاتي او جنسی .ژوند کويښځې دا وخت د دریو ستمونو الندې  د افغانستان کړیدلې او زوریدلې
د میرمنو او په تیره بیا د ډیرې مذهبي فاشیستان دي، یرغلګر امپریالیستان او تالي څټې ګوډاګیان چې  .وحشیانه او ربړونکي ډول ځپي

 .دی بدل کړیدوزخ  په یې میرمنو ژوند ددي چې  دښمنانهغه داړونکي زیارکښه میرمنو 

 ځناورانوامپریالیستانو زموږ هیواد په ښکیالکمینه بدل کړی، ښځې او ماشومان د دې  ناټوييپه تیرو یولسو کالو کې چې امریکايي او 
دولت  السپوڅی او زموږ د هیواد میرمنې د دې خونړي قصابانو لخوا په بیرحمۍ وژل کیږي. او وحشت اصلي قربانیان ديایت د جن

هم چې د کمپرادورو پانګواالنو او فئوډاالنو سیاسی استازی دی، د زیارکښو میرمنو په وړاندې داسې ناوړه او کرغیړنه کړنې تر سره 
جنسی تیری، ربړونه، بیوزلي، بدلمني، سوالګري، .ي منځپانګې او ډکون ښکارندوی دینیکوي چې د دې ګوډاګي دولت د رښت

 .اچولي ديد تباهۍ ګړنګ ته یې ناروغتیا، رویږدیدنه او وزګارتیا هغه ناخوالی دې چې میرمنې 

له هغه . اشغال کړهیواد زموږ الندې تر  شعارد « میرمنو د حقوقو او ژغورنې»د د نورو دروغجنو شعارونو تر څنګ، امپریالیستانو 
پرته  بربریتد جنایت او رګندې دي او تاریخ ښودلی دی چې نیواک او اشغال، ځایه چې د نیواک او نیواکګرو موخې ښکاره او څ

نو ښکاره او جوته ده چې هیڅ چا تمه نه درلوده چې دا ښکیالکګر به میرمنو او افغان ولس ته  ،ورکولیولسي پرګنو ته نشي بل څه 
چې ځانونه یې دمخه واچوه ته اتڼ په الره  موسیقۍ شعار د دې چوپړیانو د امپریالیستانو یوازې هغه لي ورپه برخه کړي، سوکا

کړی او بی  پیلاپلتې  همدا و چې همدې مزدورانو د امریکا د تیري سره سم، د آزادۍ او دموکراسۍ. بیالبیلو سرچینو ته پلورلي وو
 .لیالم کړه په بیرحمۍ د افغانستان د زیارکښو میرمنو وینه یېوډبول او ورونه  له ځنډه یې د سفارتونو

او ځینو چړچه مارو و غلیم دی، دې غلیم په افغانستان کې د فاشیستو بنسټپاالنو او جهادیانو انښکیالک د بیوزلو او زیارکښو انسان
هیواد مو د خپلو ناوړو او ستراتیژیکو موخو لپاره په سره الس یوځای کړ تر څو زموږ ولس په بیرحمۍ وځپي، ووژني او  تکنوکراتانو

ینجوګانو تر څو د ا یپه توګه وګمارل نانځکی دښکیالکګرو د خپلو موخو د پلې کولو لپاره، ځینې میرمنې . ښکیالکمینې بدله کړي
 . له ولس څخه پټه کړيد امریکا یرغلګریزه  څیره په نامه « نړیوالې ټولنې او د هغه اړتیا»د او مدني ټولنو له الرې 

خو هغه  ، څیری کړي دي ونهد تبلیغ لپاره خپل ګوګل ګروښکیالکد میرمنو  وپه داسې حال کې چې دې بی وجدانو او مزدور
دا وخت زموږ د هیواد د زیارکښو میرمنو په وړاندې . جنایت چې دمګړۍ د میرمنو په وړاندې روان دی، د دوی دروغ بربنډوي

امپریالیستان میرمنې په سپو . پټې کړيپر هغه سترګې  نشو کوالی هیڅ با وجدانه انسانایتونه تر سره کیږي چې داسې ناخوالې او جن
 پزېربړي، غوږونه او  د جنسي تیري تر څنګ هغوېالس پوڅي ګوډاګیان  او  ، پر هغوې تیری کوي، په بمباریو کې وژنيداړي

 .اتيسپه شان یې په غوجله کې  وځناورورته غوڅوي او د 

یوازې د امپریالیستانو چوپړیان ویلي شي چې ښځې د همدې جنایتکارانو له برکته آزادۍ او دموکراسۍ ته د دې جنایتونو سره 
باور لري چې نه یوازې  ازن د ښځو د خالصون اتالن نه ګڼي اویله دوی پرته، د افغانستان زیارکښه میرمنې دا میت. رسیدلي دي

ي رسیدلي، بلکې په یوه لوی زندان کې هغه بیوزله اسیران دي چې ښیکیالکګر جنایتکاران یې هره دموکراسۍ او آزادۍ ته نه د
او « آزادي»، «دموکراسي»د افغانستان زیارکښو میرمنو په څه باندې یولسو کالو کې د امریکايي او ناټويي یرغلګرو . شیبه ګواښي

چې د امریکایانو او د نورو لویدیځو لوټمارو یرغلګرو په پیسو د   تجربه کړي دي، د همدې لپاره هر هغه میرمن« د ښځو حقوق»
 .ګڼي  او په کرکه ورته ګوري هدښمن همیرمنو د حقوقو باټې وهي، خپل



چې په پوهیاوي او په انقالبي مبارزې کې د فعاله  دیځواک  يانقالب هغهزیارکښه میرمنې د افغانستان انقالبي سازمان باور لري چې 
د نورو برابرۍ  په الره ګام کیږدي او  ې کوالی شي د ملي، طبقاتي او جنسیتی ستمونو کړۍ ماتې کړي، د آزادۍ اوګډون له الر

 .کړي ماڼۍ ړنګهد ښکیالک او زبیښاک  بله او  کې د خالصون او برابرۍ بلینډهانقالبي غورځنګونو  په زیارکښانو سره یوځای 

 مړ دې وي امپریالیزم
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