
  

د ＊اغلي . يو وار بيا د مارچ اتمه ني＂ه راورسيده، خو د افغانستان ملت ال تر اوسه د بنس＂پاالنو په من／ولو ک３ ＊کيل دی
و له کبله، د هرې ورځ په تيريدو د   خنجر »شمال ！لوال３«کرزي او د همفکرو او د امريکا د دولت د خاين روزلو سياستون

 او قوماندانان د ويرې ＇خه »اميران«ک３ ＊خي８ي او هر وار چ３ د هغ３ جنايت پيشه زموږ د توربختو خلکو په بدن او روح 
ډک３ ب３ ناموس９ او خيانت باندې الس پورې کوي، د محاکم３ او مجازاتو پر ＄ای، اوچت مقامونه او امتيازونه ورکول 

 .کي８ي

وژل، د مخدره توکو کر او قاچاق، د ان ＄％و او ماشومانو تيری، په لوړې کچ３ د ＊％و ＊ول، فساد، ت＋تول او پر ！وژل، لو
حيف او ميل، بيکاري او ب３ سرپناهي او ب３ شميره نور مصيبتونه په ور＄ني عامه شتمنيو او بليونونو ډالرو بهرنيو مرستو 

په داس３ هيواد ک３ چ３ سرانه درآمد ي３ په . امر بدل شوي، چ３ مصلحتي دولت نه غواړي او نه ي３ کوالی شي هغه حل ک７ي
ر ！ولو ！ي دی،د سرينا هو！ل او د هغ３ په ＇ير د نورو هو！لونو جوړول د پرمخت， په معنی نه بلک３ جنايت ن７ۍ ک３ ت

ساالرانو ته د عياش９ او خوش／ذران９ شرايط برابرول او د افغانستان د －０ شمير خلکو له ناخوالو ډک ژوند باندې ملن６ې 
 .زموږ هيواد له يو ک７کيچن ناورين سره مخامخ دی  .وهل دي

ه چ３ د کرزي حکومت ته يوا＄３ د جنايت ساالرانو －＂３ ７ونو تجرب３ ＇ر－نده کد افغانستان د خلکو د ＇لورو وروستيو کل
افغانستان ＇خه . مطرح دي، نه د افغانستان د ＄وريدلو خلکو غو＊تنه ＊اغلی کرزی نه غواړي چ３ د جنايت ساالرانو ！غر له 

 .ه ت７ل３ ديد دې دواړو پن６غالو －＂３ له يو بل سر. ！ول ک７ي

د ولسمشرۍ په ！اکنو ک３ زموږ خلکو په دې هيل３ کرزي ته رايه ورک７ه، چ３ بنس＂پال جنايتکاران به د هغوی د خيانتونو او 
له دې کبله زموږ تيرايستل شوي خلک . وينو ＇＋لو په خاطر محاکمه او مجازات شي، خو هغه د خلکو راي３ ته خيانت وک７

جهادي . که رايه ورک７ي او که ورنک７ي، د پارلمان جوړ＊ت به د پردې تر شا و！اکل شيپوهيدل چ３ په پارلماني ！اکنو ک３ 
جالدانو ولسي جر－３ او د مشرانو جر－３ ته الره پيدا ک７ه، تر ＇و پر هغوی باندې د ډډې وهلو له الرې د خلکو ضد او 

له اسارت ＇خه ډک ت７ون ليکونه  السليک کول او د دې په شان »د امريکا سره د تفاهمنام３«هيوادپلورونکي قوانين، 
  .ومومي" مشروعيت"

 د جنايت ساالرانو، »شمال ！لوال３« په کراتو ويلي دي چ３ حکومت، قضا او د )راوا(د افغانستان د ＊％و انقالبي جمعيت 
ه کوم شي ډيرۍ ＄وريدلو خلکو تطالبي او －لبديني او پرچمي او خلقي خاينانو د واکمن９ الندې پارلمان به هي）کله ونک７ای 

 موضع »منفي« نيوکه او بريد تل د »راوا«د د جوړجاړي کوونکو د کرغي７ن تور پر خالف، چ３ پر دولت باندې . کار وک７ي
＇خه دی، د دولت په بدن９ ک３ خيانتکاري او فساد دومره ري＋３ غزولي چ３ پرته له دې چ３ د هغه بوی د ن７ۍ په معتبرو 

ړاندې په ا請طالح د مبارزې وزير حبيب اهللا قادري ي３ هم دې ته اړ ک７ی چ３ خپرونو ک３ اوچت شوی، ان د مخدره توکو په و
  .د کورنيو چارو پخواني وزير علي احمد جاللي په شان په دولت ک３ د مافيا واکمني ومني

 بليون ډالرو په شان د ١٢ بليون ډالرو نورې مرست３ به د تيرو ١٠په داس３ حاالتو ک３ رو＊انه ده چ３ د لندن په کنفرانس ک３ د 
  . د مافيا جيبونه ډک ک７ي، چ３ امريکا پرې تکيه کوي»شمال ！لوال３«پر－نو په کار رانشي او يوا＄３ به د 



وين３ د جنايت ساالرانو د مالت７ د سيورې الندې پر ... په داس３ حال ک３ چ３ د معصوم３ رحيم３، آمن３، نادي３، دلبر او
３ د دولت په الس ک３ د يوې وسيل３ کار ＄ره د ت７او لرونکو ＇و ＊％و شتون، يوا＄مک３ توي８ي، په کابينه ک３ بنس＂پالو س

ورکوي، تر ＇و ن７ۍ او د افغانستان خلکو ته ي３ ويلي وي، و－ورئ په افغانستان ک３ ＊％３ ＇ومره سترو آزاديو ته رسيدلي 
دي، ＇ومره چ３ سياف، رباني،  الپرواپه وړاندې هومره ونو ％د رننوموړې ＊％３ د پارلمان د ډيرۍ ＊％و په شان د ملت ! دي

  .  قانوني، －لبدين، مالعمر او مل／ري ي３ دي

 د هغه د عدام د حکم 請ادرولو سره تو－ه پناه ورک７ې وه، اوس غواړي چ３ تر اوسه اسداهللا سروري ته په ＊ه  »شمال ！لوال３«
  . تل لپاره پای ته رسيدل３ و－２يد جهادي جنايتکارانو د محاکم３ په هکله د خلکو هيل３ په ناهيل９ بدل３ شي او دا خبره د

خو خلک او په ＄ان／７ي تو－ه زموږ وير＄پل３ ＊％３ به په هي＆ قيمت  او هي＆ وخت د －وډا－يانو او مذهبي فاشيستانو 
ل هر وخت په پرتله اوس په دې حقيقت پوه شوي دي، تر هغه  محاکم３ ته رسول او د جزا ورکولو شا پرې ن８دي، ＄که د ب

ران د قدرت له مسند ＇خه ک＋ته راو نه کاږل شي، په افغانستان ک３ به د آزادۍ، دموکراس９ او پورې چ３ د ＊％و ضد تبهکا
  . سوکال９ لمرختل په ستر－و ونه －وري

و د هغوی د －لبديني، طالبي او القاعدې ورو１و په وړاندې له ستونزو او پيچومو ＇خه ډک３ مبارزې  ا»شمال ！لوال３«موږ د 
تان، فلسطين، ترکيه، التين３ امريکا او د نورو هيوادونو ＊％３ د دموکراس９ لپاره او د د ايران، کردس. ک３ يوا＄３ نه يو

موږ د هغوی سره د همبست／９ احساس لرو او بايد د بنس＂پال９ او د . بنس＂پال９ او ج／７ې د طاعون په وړاندې مبارزه کوي
ه، په نورو هيوادونو ک３ د ＊％و لوی هغ３ د سيمه ييزو او ن７يوالو مالت７و په وړاندې د غو＇３ مبارزې په زياتولو سر

 .غور＄ن， سره مرسته وک７و

 

    !!زادي غو＊تونکو زنداني ＊％و باندې درودزادي غو＊تونکو زنداني ＊％و باندې درودآآپه ايران او ！ول３ ن７ۍ ک３ پر په ايران او ！ول３ ن７ۍ ک３ پر 
  !!پراخه دې وي د افغانستان او د ！ول３ ن７ۍ د مبارزو ＊％و په من＃ ک３ اړيک３پراخه دې وي د افغانستان او د ！ول３ ن７ۍ د مبارزو ＊％و په من＃ ک３ اړيک３

  !!ننم７ه دې وي ！ول بنس＂پاالن دا د افغانستان او بشريت تر ！ولو خچن د＊منام７ه دې وي ！ول بنس＂پاالن دا د افغانستان او بشريت تر ！ولو خچن د＊منا
له وياړ له وياړ او سازمانونو او سازمانونو شخصيتونو شخصيتونو ！ولو ！ولو  او د دموکراس９ د مالت７کوونکو  او د دموکراس９ د مالت７کوونکو »»راواراوا««رپانده دې وي د رپانده دې وي د 

  !!پر ضدپر ضدبنس＂پالو بنس＂پالو   ه ه ＇خه ډک بيرغ د جنايتکار＇خه ډک بيرغ د جنايتکار
 

  

  ))راواراوا((د افغانستان د ＊％و انقالبي جمعيت د افغانستان د ＊％و انقالبي جمعيت 
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