
طرد اشغالگران و مزدورانش  تنها با
 !رسیدو رفاه دموکراسی  توان بهمی

دان شدند و وارد می« مبارزه با تروریزم»ی از تجاوز آشکار امریکا و متحدانش بر افغانستان چهارده سال گذشت. اشغالگران با دسیسه خاینانه
سالاران، این سرزمین را به گورستان مردم نمودن جنایتکاران و هیرویینسابقه مواد مخدر و آفرینش جنگ و چاق با قتل و غارت، رشد بی

اند که را در افغانستان مستقر ساخته های نظامیترین پایگاهمبدل کردند. اشغالگران برای اهداف استراتژیک و اقتصادی شان مجهز دفاعبی
 نگهدارند.ور ما را در آتش جنگ و وحشت شعلهتا سالیان دراز سرزمین 

اند. اما زمان دریدند که دگر طالبان و تروریزم شکست خوردهشان در همان اوایل اشغال افغانستان گلو میپیمانانغارتگران امریکایی و هم
وبی برملا خ ها در سرتاسر افغانستان و سقوط کندز بهبدستان روشنفکرشان را با تشدید ناامنیهای متجاوزان و قلادهپراکنینیات شوم و دروغ

 ساخت. 
های شیطانی چهارده سال گذشته این آگاهی را به مردم ما داد که تروریزم حربه امریکا برای جهانکشایی و به بردگی کشانیدن سیاست

عناوین ت ایست که تحهاست. تبلیغ، تجهیز و تمویل داعش از سوی امریکا در افغانستان و سایر نقاط جهان، ادامه همان سیاست شیادانهملت
های مزدور در این بیش از چهار دهه بر مردم ما اخوانی، القاعده، طالبان و جانیان بنیادگرای دیگر به یاری آی.اس.آی پاکستان و دولت

 تنها افغانستان که سوریه، عراق و کشورهای دیگر را در توحش عصر حجری فرو برده است.تحمیل گردیده است. و این بار داعش نه
زمایش های کور ویرانگر در گوشه گوشه کشور، آدفاع توسط نیروهای امریکایی و ناتو، بمباردمانیش از سیصدهزار افغان بیکشته شدن ب

شدگان، تجاوز به عفت زنان و در این اواخر بمباران فجیعانه شفاخانه داکتران بدون حرمتی و شاشیدن بر اجساد کشتههای کیمیاوی، بیبم
متجاوزان است که مزدوران روشنفکر و مدافعان  ۲۵دفاع و بیماران مظلوم آن و...، حاصل دموکراسی بیپرسونل بیمرز در کندز و شهادت 

 پیشه امریکا و ناتوی غارتگر باشیم.های ارتش جنایتطلبند تا مدیون فداکاری و همکاریشرمی از مردم میآن با کمال وقاحت و بی
 ترین عناصر و باندها ریخته از آنانترین و ضدملیخاینش میلیاردها دالر به جیب خودفروخته امریکا ابتدا از طریق کرزی و اطرافیان

ای گردهم آورده تا این پوشالیان، کشور ما را الخلقهسلاطین مافیایی و خونخوار ساخت و اکنون اکثریت این غلامانش را در حکومت ناقص
ثباتی و جنگ هر نوع خونریزی و جنایت سازند. اشغالگران یک افغانستان غرق بدامنی و بیتر مطابق میل اربابان شان میدان خالی برای آسان

سیاست  اند که قربانیان اصلی اینشان بخصوص روسیه و چین در نظر گرفتهرا برای صدور تروریزم به آسیای مرکزی و ضربه زدن به رقبای
 محیلانه مردم نگونبخت ما اند. 

، ۸۵۲۱جدی  ۶ز روردیف شمردن هفتم اکتوبر روز اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو با سیاهبا هم «حزب همبستگی افغانستان»
 .باشدگران از سرزمین خویش میقید و شرط تمامی اشغالگران و مداخلهقویا آن را محکوم نموده و با غریو آزادیخواهانه خواهان خروج بی

نماید: در های بیدار کشور گوشزد میها و شخصیتم غیور خویش و تمامی تشکلبار دگر به مرد «حزب همبستگی افغانستان»
ریزی شمار از شمال تا جنوب و از فراه تا کندز در آتش دهشت و خونجوشد و با دسایس بیلحظاتی که میهن در بند ما در خون و خیانت می

صوص های رذیلانه و ضدملی غداران و بخستفاده از هر امکان و موقع، بازیشود. باید با اتفاوتی ننگ ابدی پنداشته میسوزد، خاموشی و بیمی
ه طلبانه بسیج گردند. هیچ ملتی را سراغ نداریم کمزدبگیران روشنفکرنمای شان را خنثی نمود و به مردم آگاهی داد تا برای نبرد استقلال

 بدون ایستادگی و مبارزه، به آزادی، دموکراسی و عدالت رسیده باشد.
 

 با وحدت و خیزش سراسری، به متجاوزان و مزدوران داخلی شان درس عبرت دهیم!

 ملتی که استقالل نداشت، هرگز به دموکراس ی، عدالت و رفاه نخواهد رسید!

 توان به دموکراس ی، عدالت و رفاه رسید!نمی بدون استقالل،

 حزب همبستگی افغانستان
 (۵۱۸۲ اکتوبر ۷) ۸۵۳۱میزان  ۸۲
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