
 ،يښکیالکي جګړې افغانان واښو خوړلو ته اړ ایستل
 !وانښکیالکګر شرم او ننګ دې وي پر

 
 دغه ډول. خوړل څه نوې خبره نه ده وواښلخوا د د بدمرغۍ، بیوزلۍ او د سختې وچکالۍ له امله د افغانستان د ستمځپلي ولس 

پر ولسونو داسې د ژوند کړۍ راتنګه کړه چې ډیری  لتاسالمي دوفاشیستانو  ؛ د جهاديجنایتونه کلونه کلونه دي چې تکراریږي
د  بیا د اسالمي دولت او د اسالمي امارت فاشیستانو ؛لو ته مخه کړهډیرۍ کورنیو ګیاه او واښو خوړ مړه شول او لوږې لهکسان 

 لړۍ ال غهد. پیل کړيد واښو په خوړلو څخه د ژغورنې لپاره  لوږې لهدومره وغزوله چې زموږ بیوزله ولس اړ شو چې  جګړې لمن
ګوډاګیانو د افغانستان  پخوانیو او ټوپکمارو اسالمي امارتد اسالمي دولت، د طالبانو د د مجاهدینو  وارنه وه چې دا  پای ته رسیدلې

دا ځل نه یوازې په ځمکې  .خونړي حالت ته ورسولهنیو ښکیالکګرو سره یوځای جګړه البهر لهد اسالمي جمهوریت په اډانه کې 
بمونه زموږ پر بې دفاع خلکو ن انور ناټويي متحد او د هغویایي جنایتکاران امریک د ، بلکې له آسمانه همجنایت تر سره کیږي کې

 اړ کړيستمځپلي افغان  اوسنیو جنایتکارانو یو وار بیا. په بیرحمۍ تویوي و وینهانسانان وبیوزل د لسګونو راغورځوي او په هر برید کې
سره  ، ملیاردونه ډالر یې له افغانانو، دا په داسې حال کې چې د دغو ښکیالکګرو په ویناواښه وخوريیدو لپاره څو د ژوندي پاتې ک

 !شرم او ننګ دې وي پر دوی. کړې ده« مرسته»

 چې د خوراکي د دې المل شوېکالبندي  دغه. یستو طالبانو لخوا کالبنده دهفاش هیسې دد لوګر والیت ازره ولسوالۍ له مودو را
ولسوالۍ کې د  همدا اوس په دغې. لريه دلو توان ونپیرود یې  خلک ه شي چې بیوزليولسوالۍ کې دومره لوړ نوموړېتوکو بیه په 

غې ولسوالۍ خلک چې له طبقاتي د د .ده افغانیو ته رسیدلې ۰۵۵۵ و بیهټیم غوړي هوید او  افغانیو ۰۵۵۵ بوجۍ بیهکیلويي  ۹۴وړو د 
 . لريه دلو توان او وس ني، په هیڅ ډول د دې توکو د پیروکروندګر د پلوه ډیری یې

په دې ولسوالۍ کې د هرې  لوږه. له امله ووژل لوږېماشومان او دوه میرمنې د  ېموده مخکې در البندۍ څهولسوالۍ ک نوموړې د
، لپاره ګیاه او واښه وخوريپاتې کیدو  ژوندي دازرې ولسوالۍ وګړي اړ شوي چې  د له دې کبله ؛ورځې په تیریدو سره سیوا کیږي

رخه ده د ښکیالکي جګړې یوه بیشتمې پیړۍ تر ټولو کرغیړن جنایت دی، دا جنایت ودا د یو. ځکه د خوړلو لپاره بل څه نه لري
السپوڅي دولت او هم د افغانستان د اسالمي امارت  هم د افغانستان د اسالمي جمهوري ،انویرغلګر چې هم د امریکايي او ناټويي

د دې جنایت انتقام او غچ یوازې د خپلواکۍ، آزادۍ او برابرۍ په شعار پورته کولو او په دې  .يطالبانو لخوا تر سره کیږ ویستفاش
 .الره کې د ملي مقاومت په الره اچولو سره اخیستل کیدای شي

امریکې او انګلستان په ې د ی واګې چې ،جوړويیو اړخ ښکیالکي او ارتجاعي جګړې  منځني پیړۍ ځناور د اوسنۍ طالبان دا د
المومنین مال عمر مجاهد تر همدا اوس پاکستاني طالبان چې په کراتو یې اعالن کړی چې په اصطالح د امیر. الس کې دي

امپریالیستو هیوادونو په ګټه د  والویدیځلو و، اسرائیل او نورته رسیدلي څو د امریکې لوي، سوریېنې الندې خپلې کړنې سمباالرښوو
یکايي تر څنګ د امر ي؛ همدا ډول د طالبانو اسالمي امارت د افغانستان د اسالمي جمهورپه ضد وجنګیږي د دولت بشاراالسد

 یپریالیستانو د تیري په چوپړ کې دد امډول « قانوني»او « دموکراتیک»او « مدني»یو یې په دي چې  یرغلګرو هغه فاشیستي غالمان
 ېعمر اوږدوي او د امریک اشغالله الرې د  جګړېسره د « کفارو» لهاو ظاهرًا  و، سر غوڅولو او سوځولځان وژنېاو بل یې د 

 . دایمي پوځي اډو او شتون ته زمینه برابروي

او  الکهغه وخت د ښکی بدلولمقاومت د خپلواکۍ په جګړې  غهبیا دذهني او عملي مقاومت هڅونه او  د یرغل په وړاندېد 
مقاومت هم د امریکايي او ناټويی یرغلګرو، هم د  او واقعي مانا پیدا کوي چې دغه خپله رښتینې د زبيښاک په وړاندې وروسته

هغې دوکه مارۍ د ړل شي او ومخې ته یو ډول م د فاشیستو طالبانو او جنایتکارو جهادیانو په وړاندې په معقولالسپوڅي دولت، ه



او ناټويي هیوادونو لخوا د السپوڅي  د امریکې ناکله په ضد، کله کله د السپوڅي دولت لخوا د امریکېله ناک دم مهالمنځپانګه چې 
بربنډ  ،يورکونوم « ملي مقاومت»د  و تهد طالبانو فاشیستي کړنچې  ځینې کړۍ او همدا ډول، کارول کیږي دولت او طالبانو په ضد

خاین او بنسټپال  د پاکستانيګڼي او په دې توګه « ملي مقاومت»طالبان  ،ګډونډلو په « کیڼ اړخو»د ځینو  ان ،ځینې ډلې. شي
یې ځانته په فرضي  طالبان و چېتبلیغات ودروغجنپر  ېد امریک ډولدې او په  آواز راوباسي ګوګلله جنایتکار جنرال حمیدګل 

په شان د  یړاګانوبدي چې د سیاسي  ې شوېډلې دومره په ارتجاعي ډنډ کې ډوب دغه. بدل کړي دي، د تصدیق مهر لګويدښمنانو 
تیوري ګانې وړاندې کوي او نور هم دې ته هڅوي  ابتهڅخه « ترقي»او « پرمختګ»شوي او ان د طالبانو د  ېغینو بدلطالبانو پر مبل

 .واييو اوتې بوتې« ۍهم اړخ»له دې فاشیستي ډلې سره د چې 

په کلکه غندي، باور لري چې اوسنۍ ارتجاعي جګړه باید په  وروستی جنایت غهتر څنګ چې دد افغانستان انقالبي سازمان د دې 
او یا په  ده اچولېپر غاړه یې هغه مرییان او غالمان چې د یرغلګرانو د اسارت کړۍ یرغلګر او  او ټول شيبدله  انقالبي جګړې

ـ  پرمختللي ملي پهټول غلیمان باید  غهد خپلواکۍ دښمنان دي او د افغانستان دله جنایت ډډه نکوي،  لپاره یرغلګروقیم ډول د تنامس
تضمین  د ژغورنې پړاو زبیښاک څخه د ولسونوله  له ځنډ پرتهپه لومړي پړاو کې د ښکیالک او  چېکې دموکراتیک انقالب 

 .شي یووړلله منځه  کړي،

 امپریالیزم ې ويمړ د
 !د سوسیالیزم په لور ،مخ په وړاندې

 
 انقالبي سازمان د افغانستان

  ۱۲د چنګاښ  ۲۰۴۱ د
     


