
 

او هغوی پورې تړلو  بریال� دی وی دنیواکګرانو
 !بنسټپالو مزدورانو پرضد زمونږ دخل�و مبارزه

 
شپږم� تورې ورځ� سـره  مرغوم. د ) پر افغانستان باندې دامری'ا او همالسو دتیری یوه لسیزه پوره شوه، هغه تېری چ� د۱۵(دتل�  ۷ اکتوبر نن د

تیری  ېدخپل ستر تبلیغات. ماشین په مرسته دنړیوالو عام ذهنیتونه دامری'ا  ونیول شو څه توپیر نلری.چ� زمونږ هېواد د روس. نیواکګرانو له خوا 
ی الښـ'رو سـره یوځـ هېوادونـو د څلوېښتونه زیـاتوته تیار کړل او بیایې په چلول او دنړۍ هېوادونو ته په قناعت ورکولو سره دملګرو ملتونو دالرې د 

 او داس� نورو تـر درواغجنـ� جنـډې النـدې زمـونږ پـر هېـواد یرغـل وکـړ.» دبشر حقوق«، »دموکراس.«، »�ارغاونبی« ،»ېمبارزد تروریزم سره «د
دنړۍ تر ټولو فاسد او دخل'و ضد دولت زموږ پر بدمرغـه  دطالبانو منځن. پېړۍ ایز رژیم په څو اونیو ک� را نس'ور او پرځای یې امری'ا او همالسو یې

 .   ولس وتاپه

تېـرو څلـورو لسـیزو پـه لړکـ� وده وموندلـه او  انسان. ضد پدیدو په څېر د و او ښ'اره سیاستونو په پایله ک� تروریزم او اسالم. بنسټپال. ددامری'ا دپټ
دا امری'ـا وه  .، جنایت او بربریت په اورست. کړلناپوه. نړۍ ډېر هېوادونه یې د داس� بال ورځن� جوړه شوه چ� نه یواځ� د افغانستان وګړی بل'ه د

 .افغانستان ړنګولو او ویجاړولو ته الر هواره کړه په مال. او پوځ. مالتړیې ددجنایتکاره بنسټپالو بانډونو چ� 

لسوکالونو  بنسټپالو غښتل. کولو ته زړه نه ښه کوی. خو د امری'ا لس کاله پخوا په ډاګه کړه چ� خپلو تیروتنو څخه یې سبق اخیست. دی او بیا به د
ولس وژونکـو څخـه چـ� لـه سـره تـر  سړی وژونکو او زمونږ د خبرې کوی، په عمل ک� یې د» تروریزم ضد جګړې«� د چک� په داس� حال ک� په لړ

کـ� وړ عناصـر رک ملت وین� څاڅ.، مالتړ کړی دی. امری'ا او همالسو یې په خپل ګوډاګ. دولت او ګوډاګ. اپوزیسیون ک� تـر ټولـو د پښویې زموږ د
ی او دغو هېوادپلورو ته یې اجازه ورکړې ده چ� ترڅو کوالی ش. لوټ او تاالن وکړی او زمونږ پر بې وزلـو خل'ـو زور زیـات. وچلـوی. ی کړای پرځاځ

. امری'ا هیڅ'له هم نه غواړی بنسټپالو او تروریستانو سـره دلویدیځ جنایت او خیانت دوام ومون په دې ډول تېرې لسیزې ک� زموږ پر پرګنو باندې د
او پردی پلوی دی چ� د ډالرو او مقام پـه بـدل کـ� پـه ډېـرې  ېزمایلو په پایله ک� پوهېدل. چ� دغه ډل� ټپل� ځان پلورا اړی'� وشلوی ځ'ه دخپل� 

ان دطالبانو او حزب اسالم. سـړیخواره بانډونـه  بادار له امر سره سم مل. ګټې تر پښوالندې کوی. یتوب کړۍ خپل� غاړې ته اچوی او دیآسان. دمر
او  وپردې تر شا امری'ا سره جوړجاړی لری او مهم امری'ا ضد جهاد شعارونه ورکوی، د وزرو الندې په ظاهر ک� د  م چ� د خپلوپاکستان. بادارانو ده

 امری'ا په چوپړک� هل� ځل� کوی. اساس. کړیو یې دکرزی په مزدور دولت ک� مهم� دندې ترالسه کړی دی او د

و تر نیواک الندې دی بل'ه ګاونډیو دولتونو په تېره بیا ایران او پاکستان هم چ� زمونږ هېواد ورته بې څښـتنه ټامری'ا او نا نن افغانستان نه یواځ� د
ښ'اری، خپل اقتصادی، سیاس. او فرهنګـ. اغېـز خپرولـو تـه الزور ورکـړی دی. دغوهېوادونـو یوشـمېر بـې غیرتـه او خـاین افغانـان خپـل چـوپړان 

پاکستان دولت په ډېرې بـې شـرم. زمـونږ پـرولس راکټونـه اوروی خـو دغـه پـه  . ددی موندل. نفوذریاست تر ارګ پورې یې جمهوری  ګرځول. او د
 رژیـم د آخونـدی ډولـه سـړی وژونکـو بنسـټپالو بانـډونو د ښـوون� او روزنـ� تـر څنـګ د خـونړیدایـران  .اصطالح خاین مقامات چپه خوله پات� دی

 و مزدورانو دالرې پیل کړی او ورسره ورسره طالبی ځناورانو ته هم مال. او وسله وال� مرست� رسوی.خپلو لی'وال کلتوری یرغل څپې د

افغانسـتان پـه ډېـرو  ، درواغجنـ� لـوبې تـه ورتـه والـ. لـری. دخاورو شیندلو دپاره نړیوالو په سترګوک� د ، دو جګړهټامری'ا او نا زمونږ په هېواد ک� د
 کړکېچ رامنځ ته کولو لپاره په کورنیو او بهرنیو طالبانو وسل� او پیس� وېشـل. دی. لـه یـوې خـوا د امری'ا په هېواد ک� دوالیتونو ک� لیدل شوی چ� 

او بحرانـ. پـات� شـ. ترڅـو  هافغانسـتان اوضـاع کړکیچنـ جنایتکارانو مالتړکوی او له بل لوری په هرې بڼې هڅه کـوی چـ� دزلندو مافیایی دولت او 
زړو په شیندلو سـره پـه بـې  تربګنیو د پاره الره هواره کړی. دوی زمونږ دهېواد د وروڼو ملیتونو تر منځ د و جوړولو دډاتل پاتو  د زمونږ په هېواد ک�

یوه ملت د پرګنو په لی'و ک� تربګن. شتون ولـری مریـی  پوهېدل. چ� هرکله دځ'ه  ،سیمه ایز تضادونه را پارول.سارې توګه توکمیز، ژبن.، ملیت. او 
و ځواکونه زمونږ د ولس ژوند ته هیڅ ارزښت نه ورکوی او د خپلو جنایته ډکو بې اسرې بمبـاریو پـه لړکـ� د ټامری'ا او نا ول یې ډېر آسانه کېږی. دک

 ډېرو پر م~ تللو ټول وژونکو وسلو په مرسته پرله پس� زمونږ بې ګناه او بې وزل. خل{ او په تېره بیا ښځ� او ماشومان وژن.. 

چـ� اتیـا سـلنه وګـړی یـې  هېواد بدل شـوی دیناامن او تر ټولو بې وزله  ترټولو ستر تولیدکوونک.، ترټولو فاسد، تر ټولو پهمخدره توکو ان دافغانست
توپیر طالبانو له تور پیر څخه دومره  په تېره بیا دښځو وضعیت د کچه لری. لوړهدنیست. تر کرښ� الندې ژوند کوی او وزګارتیایې په نړۍ ک� تر ټولو 

دې الرې پـه  هېواد په فسـاد او مافیـایی کېـدلو کـ� هـم پـه خپلـه بهرنـ. ځواکونـه الس لـری او د نه دی کړی او هماغه شان دوزخ. ژوند تېروی. د
ندی راغل.، په برخ� ک� هم دلسګونو ملیارده ډالرو راتللو سره سره دولس. پرګنو په ژوند ک� هیڅ بدلون » بیارغاون�«ملیارډونو ډالر ترالسه کوی. د

برښنا بند او نورو ک� کار نه دی ترسره شوی.  فابری'و جوړول، د پرته دیوشمېر لنډمهاله او بې کیفیته پروژوڅخه په هېڅ یوې بنسټیزې برخ� ل'ه د
ولـس پېـرزو  هېواد ټول اقتصادی حیات. شریانونه په خپل الس ک� نیول. دی کلتوری برخ� ک� هـم خپـل فرهنګـ. کثافـات زمـونږ پـه امری'ا چ� د

دانـه ښـودلو او لـوم� پـه ډالرو، انجوګـانو او بورسـونو او مقـامونو دالرې  دکلتوری ابتذال خورول، ځوانانو ته د ،کوی. سیاست رټنه او سیاست وهنه
 دوی هویت او مل. ویاړ اخل. او هېواد د جنګیال. او مبارز ځواک څخه تشوی.  ایښودلو سره د



شمال. ټلوال� وین� څښونکو او تکنوکراتـو  ن کنفرانس جوړولو سره جهادی جنایتکاران تر یوه چت الندې کېنول او دب کال ک� د ۲۰۰۱امری'ا که په 
مېـز تـر شـاه  خبـرو د بن دویم کنفرانس جوړکړی ترڅو داځل طالبی فاشیسـتان هـم د مزدورانو ته یې ځواک ور وسپاره، اوس بیا هڅه کوی چ� د

دې کنفـرانس جوړولـو تـه ورځـ� شـماری او د ګـډون لپـاره یـې  یـوې خـوا د امری'ـا مریـان د خه ورکړی. کـه دکېنوی او خپل ګوډاګ. دولت ک� بر
 خو له بل� خوا زموږ د خل'و لپاره دا ډول له شرمه ډک کنفرانسونه بې ارزښته او دشرم وړ ګڼل کېږی. ،ګریوانونه څیروی

پرته بل څه نه دی. دهغو اوږد مهاله ګټو او موخو پر بنسټ چـ� امری'ـا   تېرویستن�  بې شرم. ډک� کال پورې د امری'ایی ځواکونو وتل د ۲۰۱۴تر  
خپلـو اډو پـه سـاتلو   خپل� برالس. ساتلو دپاره په افغانستان ک� لری هیڅ'له نه غواړی په داوطلبانه توګه زمونږ هېواد پرېږدی، په هېواد کـ� د یې د

بخـت سـتوری  هند او نورو په څېر ځواکونو سره سیال. ک� برالس. اوس.. اوس چ� د امری'ـا دبه ټینګار وکړی ترڅو وکوالی ش. د چین، روسیې، 
نـړۍ  ا چـ� دپه پریوتو دی اوباما ملیتاریزم ته په مخه کولو او د بې وزله هېوادونو په الزیاتو لوټولو سره هڅه کوی په دې وضعیت بریـاوموم.. امری'ـ

 دندارم په توګه عمل وکړی. خو دامری'ا دغه زوروینـه بـه ډېـر عمـر ونـه لـری . انړیوال ژ ې لری، غواړی دزیات� پوځ. اډ ۷۰۰هېوادونو ک� تر  ۱۲۰په 
دریم� نړۍ هېوادونوک� د زورواک. او نیواک پر وړانـدې  نه کنترولیدونک. اقتصادی بحرانونه، د خپلمنځ. تضاد زوراخیتن�، امپریالیست. ځواکونو د

کـ� لـویې چـاودې مـنځ تـه » نـوین نظـم«دوی پـه  امپریالیست. هېوادونو ک� دناخوښ. او نیوکو بې سارو څپو  ټولـو دمقاومت او دریدل او په سترو 
 وېرې او بې وس. سره مخام~ کړی دی. راوړی دی چ� دنړۍ ستر ځواکونه او په تېره بیا د امری'ا دولت یې د

اپوزیسیون له الرې پراخـه پروپاګنـد » تغییر او امید«نځیری مریانو یا په اصطالح دامری'ا د یوشمېر خاینو او مرتج� افغان روڼ اندو او هم د خپلو ځ
دوی دتبلیغات. لښ'ر د » مقاماتو«او خاینو» ړونکوڅې«تلپات� بندګ. دپاره چمتو کړی. د امری'ا د افغانستان عامه افکار د پیل کړی دی تر څو چ� د

لورن� پر سند د امضأ کولو او د هغوی د تلپـات� اډو جوړولـو پـه ګټـو، خپـل سـتون� شـلوی او دا چینلونو څخه پر امری'ا باندې د افغانستان درسم. پ
نیواک ترخه یادونه الهـم زمـونږ دولـس لـه  ګڼی. خو د روسانو د ه ډالۍخل'و او هېواد لپاره یو  ډول هېوادپلورنه په کنچینۍډوله سپین سترګتوب د

نیواک مفهوم په خپل ټول وجود سره حس کړی دی او پوهېږی چ� دا د ولسـ. بنسـټ نـه  خل'و د جګړو څخه زمونږ ستومانه ذهنه نه دی وتل.. د
خل'و له خوا د ټوټې ټوټې کېدلو او څیرولو له وېرې د پردیـو شـتون  کرک� وړ بنسټپال ګوندونه دی چ� د لرونک. ګوډاګ. او لړزیدونک. دولتونه او د

دوی د یوشمېر هېواد پلورو چوپړانو تر سیوری الندې اوسېدلو بې ننګـ. هـیڅ وخـت  نیواک ګرو او داو الس وهن� ته اړتیا لری خو دمونږ ولس به د
سـوله او هوسـاینه راوړې وی او دافغانسـتان او عـراق هم ونه زغم.. په تاریخ ک� تراوسه نه دی لیدل شوی چ� یرغلګرو دې بل هېـواد تـه سـوکال.، 

 ه ډاګه کړ.قیقت یوځل بیا پحلس کلن� خونړۍ تجربې هم دا

 رنځېدلو هېوادوالو: 

دی رټنـ� زموږ نی'ونو دخپل هېواد د برم او خپلواک. ساتن� دپاره تلپات� مېړان� تر سره کړی دی چ� زمونږ هېواد په زړورتیا، آزادی غوښـتن� او پـر
و او یوشمېر جاسوسان  دنیواکګرو اولقب یې ترالسه کړی دی. خو نن زموږ ګران ټاټوبی  »نیواکګرانو ادیرې«ک� پر ځای نړیوال شهرت موندل. او د

دنیاو نشتوال. زمونږ هېواد ک� خپل� وروست. کچ� ته رسېدل. او د ټولن. د تر ټولو بې وزلو کسانوړ پر ک� بندی دې  سړی وژونکو په ځنځیراو زولنو
ولو دپاره پاڅون دغو ټولو نارواؤ او زور زیاتیو په وړاندې غل� کینو او دخپلواک.، آزادی او دموکراس. ترالسه ک مری یې منګول� ښخ� کړی دی. که د

تمن ملت سـره نـه پ� منل هیڅ ځونکړو، زمونږ پلرونه به د خپلو نامالومه ادیرو څخه پر موږ تونالت ووایی. چپه خوله پات� کېدل او دپردیو د غالم. 
ارزښته اختالفونو د لومـو څخـه  ژبنیو، ملیت. او... بې ،راش. چ� خپل ځان دتوکمیزو رسېدلو یواځینۍ الر ده. ښایی او مبارزه او پاڅون آزادی ته د

وکړو پاڅون  خپلواک. او آزادی دپاره دبهرنیو یرغلګرو او کورنیو خاینانو پر وړاندې یوموټی چ� زورواکانو زموږ دبېلولو لپاره جوړکړی دی وژغورو او د
 کړی.  ی ترالسهاځپخوان. ترڅو زموږ هېواد یوځل بیا وتوانېږی دنړۍ د آزادو هېوادونو په لی'و ک� خپل 

� او زمـوږ پـه لـتورو ورځـو پـه څېـر دویـر او بـدمرغ. ورځ بل ۸او  ۷او دغوایی  ۶) هم د مرغوم. ۷(داکتوبر۱۵دتل�  »دافغانستان دهمبستګ. ګوند«
پـه ګـډه  آزادی غوښتونک. او بنسټپال. ضد ځواکونه اتحـاد او پیوسـتون تـه رابولـو چـ� ،موږ ټول مل.، هېواد پالبول.. داغ تاریخ ک� یې شرموونک�

 .سره دخپلواک. ترالسه کولو او هېواد د ځم'ن. بشپړتیا ساتلو، دبهرنیو یرغلګرانو او کورن. ارتجاع پرضد مبارزه وکړو

 لنډ دې وي زموږ له هېواده د ټولو نیواکګرو او مداخله کوونکو السونه!
 څپانده دې وي د نیواک او زورواک� پر ضد د نړۍ دویښو ملتونو پاڅونونه!

 ی�ا، نه طالبان، نه شمال� ټلواله، واک د افغانستان دخل�و په الس!نه امر

 د افغانستان د همبستګ� ګوند
 کابلـ   )۲۰۱۱ اکتوبر ۷( ۱۵د تل�  ۱۳۹۰د
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