
 

 

 د هبرچ اتوَ،

د ښکیالکګرّ، ګْډاګیبًْ اّ ایٌجْيي ًبًځکْ د ضتن پر ضذ د ضتوځپلْ هیرهٌْ د پیْضتْى ّرځ   

طتبًْ لخْا تر یزهًْږ ګراى ُیْاد د اهپریبللوبًځْ چې  ، د زیبرکښْ هیرهٌْ د هببرزې اّ خالصْى ّرځ پَ داضې حبل کېد هبرچ اتوَ
افغبًطتبى کې هیرهٌې د بیالبیلْ ضتوًْْ تر ٌَ ېښکیالکو پَ زیبتیږي. ال ضرٍ د دې تیري ًبّریيتیري الًذې دی اّ د ُر کبل پَ تیریذّ 

رهٌې تر ټْلْ زیبتَ قرببًي ّرکْي، اهپریبلیطتبى يې پَ بوببریْ کې ّژًي پَ اّضٌۍ رّاًَ اهپریبلیطتي جګړٍ کې هی .الًذې ژًّذ کْي
 اّ ګْډاګیبى یې پَ ًْم ضْداګري کْي.

ضتن دی چې د  بًَښکیالکي ضتن ُغَ ّحشي بًطتبى کبرګرې اّ زیبرکښَ هیرهٌې د درې ضتوًْْ الًذې ژًّذ کْي.دا ّخت د افغ
ډډٍ ًکْي. اهریکبيي اّ ًبټْیي اهپریبلیطتبى لَ یْې خْا  څخَ ډّل جٌبیت اّ ضتن ُیڅلَ  پر هیرهٌْد ّژلْ تر څٌګ ًْرّ زیبرکښبًْ 

کښیٌْي، لَ بلې خْا خپلْ ایٌجْيي ًبًځکْ تَ  یې ّژًي، ځپي اّ پَ ّیر اّ هبتن خْاري کښې هیرهٌې کبرګرې، دُقبًې اّ ًْرې
اهپریبلیطتبًْ خًْړۍ جبهې زهًْږ د ّلص اّ پَ تیرٍ  ّداړٍ هبرد اّ پَ الرٍ ّاچْي  بغبرېډالرې اّ یْرّ ّرکْي څْ د ښځْ د حقْقْ 

افغبًطتبى د بیْزلَ هیرهٌْ ارّا اّ ّجْد ځْرّي، ًْ ښبيي چې  کړي. دا ُغَ بْږًًْکی ضتن دی چې دبیب د هیرهٌْ لَ ضرّ ّیٌْ پبکې 
 ّرټل شي.ټْلې ُغَ ضیبضي بذلوٌې ًبًځکې چې د هیرهٌْ پر ټپًْْ ضْداګري کْي،  څٌګْ یرغلګرّ تر د اهپریبلیطت

. دا ضتن چې د هیرهٌې زیبتې ځپي طبقبتي ضتن چې د زبیښبک پَ تْګَ راڅرګٌذیږي، ُغَ بل ضتن دی چې د ًبریٌَ ّّ پَ پرتلَ
تر  د ضتن اّ بلْش د ښکیالکګرّلْټي اّ د فقر اّ ًبدارۍ دربیلْ تَ يې ّرټیلَ کْي،  لیطتي ضتن ضرٍ هل، خْاري کښَ طبقېاهپریب

اّ ًْرّ رًځًْْ اّ کړاًّْ لړلی  کډٍ ّالی، ضْالګرۍفقر، بذلوٌۍ، ّزګبرتیب، ًبرّغۍ،  پَڅٌګ ُغَ ضتن دی چې د هیرهٌْ ژًّذ یې 
طبقبتي ّاټي د ال زیبتیذّ الهل د ًظبم چې د پبًګْالْ اّ فئْډاالًْ د ګټْ د خًْذیتْة لپبرٍ راهٌځ تَ شْی،  ګْډاګی یاّضٌ دی.

خْا تَ درّهي شْی اّ ُرڅْهرٍ چې لْټوبر پبًګْال اّ فئْډاالى شتوي کیږي، د ُغَ څْ چٌذٍ خْاري کښې طبقې د فقر اّ ًبدارۍ 
 ْږًًْکی حبلت لري.چې هیرهٌې پَ دې هٌځ کې تر ټْلْ ب

د هیرهٌْ پَ ّړاًذې د ًبریٌَ ّّ تبّتریخْالی، ُغَ بل ضتن دی چې د هیرهٌْ اّ پَ تیرٍ بیب د خْاري کښْ اّ بیْزلْ هیرهٌْ ژًّذ یې 
افغبًطتبى د هیرهٌْ پَ ّړاًذې د تبّتریخْالي پَ ًْم لړ کې لْهړی ځبی لري. دلتَ ُرٍ ّرځ د هیرهٌْ پَ ّړاًذې د  تریخ کړی دی.

راهٌځتَ کیږي. ُّل، ډبْل، کٌځل، د بذى د غړیْ تبّتریخْالي کچَ زیبتیږي اّ پَ ّرتَ ّخت کې د تبّتریخْالي کرغیړى ډّلًَْ 
ری، زّر زیبتی ُغَ کرغیړى اّ ّحشیبًَ چلٌذًَّ دي چې د هیرهٌْ پَ ّړاًذې تر ضرٍ ، ضْځْل، پَ دار ځْړّل، جٌطي تیپرې کْل

 کیږي.

پَ ّرکْلْ ضرٍ  ًْْدي اّ د پرّپْزل ېد ّرًّْ تر شب پَ ًْبت ّالړد یرغلګرّ ضفبرتًْْ  ًبًځکید دې ضتوًْْ پَ هٌځ کې ایٌجْيی 
اّ ُوذا دی چې  ْيپَ چکًْْ ُن ضترګې ښخلرّ اّ یْرّ الش تَ راړّي د ډا زړًَّد دې تر څٌګ چې د بِرًیْ ښکیالکګرّ 

اّ د  د اهریکب کبًګریصاّ ایٌجْيي حرکتًَْ کْي چې د ّلص لخْا پَ هلٌډّ یې ُرکلی کیږي. ایٌجْیي لیْاى،  ظبُري ځیٌې
څخَ ژر ځبى ببدار تَ  لپبرٍ د فٌډ اعالى تَ غْږًَّ بْڅ ًیْلی اّ یْ لَ بل« د افغبى هیرهٌْ د حقًْْ»ښکیالکګرّ ضفبرتًْْ لخْا 

 رضْي تر څْ دا ښکیالکي فٌډ تر الضَ کړي.



ْ اّ د ایٌجْیي لیْاًْ پَ هٌځ کې، تر اّضَ پْرې زهًْږ کیڼ غْرځٌګ ًَ دې تْاًیذلی چې د زیبرکښْ هیرهٌْ ّاقعي د دې ضتوًْ
اګري کْي اّ  ښکیالکګر د دې ُوذا تشَ دٍ چې د هیرهٌْ ضرکبري اّ هذًي ټْلٌې د ښځْ پَ ًبهَ ضْد غْرځٌګ راهٌځتَ کړي.

 هډالًَْ ّرکْي.« شجبعت»پَ بذل کې ّرتَ د  چْپړ

یْازې اّ یْازې د ښځْ اًقالبي غْرځٌګ چې هبرکطیسم یې الرښْد ّي، کْالی  د افغبًطتبى اًقالبي ضبزهبى پَ  دې اًذ دی چې
تبریخ ښْدلی دٍ چې ُیڅ اًقالة د ښځْ  َ کړي.شي د ښکیالک اّ زبیښبک د ًبّریي څخَ د خالصْى لپبرٍ پریکٌذٍ ګبهًَْ پْرت

لپبرٍ ښځې پَ یْ اًقالبي،  بریبد  چې د خپلْاکۍ، آزادۍ اّ برابرۍ د جګړېرضیږي، ًْ اړیٌَ دٍ پراخَ ګډّى پرتَ بریب تَ ًَ  لَ
دهْکراتیک کې راټْلې شي اّ د ًْرّ اًقالبي ځْاکًْْ ضرٍ د ښکیالک اّ زبیښبک پَ ّړاًذې پرهختللي اّ هخکښ غْرځٌګ 

 پرهختللی اًقالة رُبري کړي.

 

 هړ دې ّي اهپریبلیسم

 هخ پَ ّړاًذې، د ضْضیبلیسم پَ لْر!

 د افغبًطتبى اًقالبي ضبزهبى

 هبرچ اتوَ د ۵۱۰۲د  

 

  

 

 

 

 

 


