
 

 

 دولت پوشالي را حزب همبستگي فشارهاي

  !داد دپاسخ خواه هايش فعاليتبا تشديد 
 كرزي »خاد«از طرف   »حزب همبستگي افغانستان« عضوشش 

 دستگير و زنداني شدند

 

از طريق با امريكا زير نام امضاي قرارداد استراتژيك ما فروش وطن  حبخاطر تقبي) 2011دسامبر اول ( 1390قوس  10 در »حزب همبستگي افغانستان«

 مقيم داخلي و خارجيرسانه هاي اكثر  .را در شهر كابل به راه انداخت از مليت هاي مختلفتن هزار يكبا شركت بيش از ي ، تظاهراتمسخرهلويه جرگه 

 خـوان افر قطعههزاران  ؛با سخنگوي حزب و اشتراك كنندگان تظاهرات انجام دادند؛ مصاحبه هاي بيشماري حضور داشتندتظاهرات از آغاز تا ختم كابل 

لويه «حزب تحت عنوان   اعضا و هواداران حزب ما در روزهاي قبل از تظاهرات اعالميه. ه بودروز قبل از تظاهرات در شهر كابل وسيعا پخش گرديدچند 

و تلفن هاي  مردم مواجه گشتبا استقبال وسيع  را در كابل و چندين شهر ديگر وسيعاپخش كردند كه» !را رقم زد جرگه امريكايي ننگ تاريخي ديگري

  .ي بيشماري دريافت كرديمهمبستگ

و دستگيري  امنيت ناملي به پيگرد. دست به كار شدندعليه ما با دو حربه متفاوت فوري  بنا تظاهرات حزب ما دولت پوشالي و اربابانش را پريشان ساخت

تا از انتشار خبر تظاهرات حزب امتناع ورزند و به همـين علـت هيچيـك از بيشـمار     دستور داد داخلي و خارجي  مطبوعات به فعالين حزب ما آغاز كرد و 

  .را انعكاس ندادنداكسيون ما رسانه ها خبر 

به تمامي نيروهاي امنيتي حكم دادند كه پخش كنندگان اعالميه حزب را دسـتگير  اكتفا نكرده،» حزب همبستگي«به سبوتاژ خبري تظاهرات  اينان تنها

، جرم آنان پخـش اعالميـه حـزب بـود    . مورد بازجويي قرار دادنددو تن از اعضاي حزب را در كابل و يك تن را در هرات دستگير و  مليناامنيت . نمايند

ورد استنطاق قـرار  م اين سه تن توام با شكنجه و لت وكوب و توهين. نمود شانرا شديدا محكوم مياي كه عقد قرارداد بردگي و غالمي به ارباب  اعالميه

را بـه جـرم   مـا  سه تن از اعضـاي حـزب    نيزثور سال جاري  8و  7روزهاي سياه  ي در تقبيحطي تظاهرات قبال. گذشتاندند بندگرفتند و چند روزي را در 

» حزب همبستگي افغانسـتان «فعالين و اعضاي بعلت مواضع غيرسازشكارانه و فعاليت هاي روشنگرانه، . بودندكرده  بازداشتتظاهرات و پخش اعالميه 

  .قرار دارند اما اين فشار ها نخواهد توانست كه ما را از ادامه مبارزه براي استقالل، دموكراسي و عدالت باز داردكرزي » خاد«يگرد هميشه تحت پ

اي  شكوه آلوده مطبوعات سانسورشدنش بوسيلهناختي كه از ماهيت اشغالگران و دولت شان دارد، از اين قيد و بند ها و با ش »حزب همبستگي افغانستان«

اشـت دارد كـه بـه شـاخ و پنجـه      پرستان است و در همان حدي تحمل و برد ما ميدانيم كه دموكراسي اهدايي امريكا تنها براي آدمكشان و بيگانه. ندارد

، ديگر آن امتناع ورزديوغ بردگي  از قبولو وقتي فرد يا گروهي بخواهد ماهيت پليد تجاوزگران و چاكرانش را افشا نمايد و . قضايا ريشهبپردازي و نه به 

  . دروغ پراكني ميسپاردجايش را به سانسور و  »آزادي مطبوعات«دموكراسي جايش را به فاشيزم و 

زاديخواهانه ملتها نشده اند، دولت مافيايي و فاسد وفق به خفه كردن هميشگي مبارزات آبند و زندان م گري و همانگونه كه مستبدترين رژيم ها با پليسي

اگر موج خيزش مردم را بخواهند  .بگيرد بند و زندانكرزي نيز نخواهد توانست كه جلو مبارزه حزب همبستگي و مردم به جان رسيده ما را با سركوب و 

تيجه برعكس به بار آورده و آنچناني كه در كشورهاي عربي شاهديم، مردم مصممتر و پرخروش تـر نـداي آزاديخـواهي را    با تهديد و زور مهار نمايند، ن

  .سرخواهند داد كه ديگر دم و دستگاه حاكمه با تمام ساز و برگش قادر به خفه كردنش نخواهد بود

بر تمامي عناصر و نيروهاي مدافع . و فشار دولت مافيايي كرزي مواجه ميشود بازجويياست كه با غانستان اولين نيروي سياسي كشور حزب همبستگي اف

طلبانـه و   قآزادي و عدالت است كه صداي شانرا بلند كرده اين سياست ضددموكراتيك و زورگويانه دولت را در نطفه خفه نمايند ورنه با تشديد مبارزه ح

خلق و پرچم، جهادي هاي وحشي و طالبان قرون وسطايي يكبار ديگر بر ملت مـا مسـتولي    ضداستعماري ملت ما، خفقان دوران زمامداري ميهنفروشان

  .خواهد گشت



 

 

نيـز  به جنـگ تبليغـاتي   اش نه بلكه  و خواباندن جنبش هاي آزاديخواهانه تنها به ماشين عظيم جنگي ملت هاي جهان اسارت در آوردن دربراي امريكا 

كشـورهاي مسـتعمره و مـردم     ينشاند و تـوده هـا   ست كه امريكا دروغ و ريا را به جاي حقيقت مي و مافيايياز طريق مطبوعات مزدور . اتكا داردشديدا 

خت، رشد ملت ما چنگ اندا رت كشانيدن عميق كه براي بردگي موثري بعد از اشغال افغانستان، به اولين سالح. را با عوامفريبي به كجراه ميكشاند امريكا

و سايت  روزنامه، جريده ومجلهوتعداد بيشماري  ييراديوي  شبكه 90، نيتلويزيو ي شبكه 25 مخارجفيصد  80سمارق وار مطبوعات بود كه امروز ميدانيم

اگر در تضاد با را هر حادثه ولو مهم  حركت نموده امريكا سياستدر جهت  را بدست داشته باشد تاان آنكامل اختيار  كه دپرداز مي به دليليافغانستان را در

هـاي   حمايـت رسـانه  «ساله دهها ميليـون دالـر را زيـر نـام       امريكا همه .دنو يا رنگ و لعاب مسخ شده ده نمايند آنان قرار گيرد با سكوت برگزارمنافع 

ه نفع امريكا به مصرف ميرسد و سفارت امريكا در كابل با بـه كـار   دروغ پراكني و سمت دهي افكار عامه ببراي عمدتا كه  تخصيص ميدهد »افغانستان

  .پخش اطالعات در كشور داشته باشدنبض گيري شيوه هاي مختلف وظيفه دارد تا نظارت و كنترول كاملي بر 

دست يافته اسـت و گرداننـدگان   پر مصرف  رسانه هاي تبليغاتي بيشماربه  و لباس نان فقير و گرسنه به جاي افغانستانبه علت همين سياست است كه 

امريكا تا ديروز به اين خاينان ملي ما اسلحه ميداد كه قتل و غارتگري . اكثر اين رسانه ها جنايتكاران و وطنفروشاني اند كه لگام شان بدست امريكاست

براي خفه كردن فرهنگ ملي و انقالبي ا داده است تاتري به نام مطبوعات ر وطن ما را بسوي نابودي بكشانند، اما امروز بدست اينان اسلحه برنده نموده

وتـرويج   نيش و مزدور سـاختن روشـنفكران   ، بيشهامت ساختن نسل جوان كشور خنثي و بي مردم، پرستي اراده بيگانهغرور و  سركوبو ، تحميق كشور

با تمـام   .هموار سازندلت ما براي امريكا و متحدانش م نمايند و راه را براي غالمي ابدياستفاده  و غير سياسي ساختن سيستماتيك مردم فرهنگ ابتذال

به هر فردي با حداقل آگاهي روشن است كـه  را نيز به اين بلندگوهاي تبليغاتي شان داده اند در حاليكه  »مطبوعات آزاد و بيطرف«گول زننده لقب  ،اين

 . وجود ندارد »بيطرف«و  »آزاد«دنياي مطبوعات چيزي به نام عمل در در 

غول انـد  اما چرا حزب همبستگي افغانستان و ساير نيروهاي مترقي كه تا هنوز تفنگي هم به دست ندارند و فقط با شيوه هاي دموكراتيك به مبارزه مشـ 

ا بـه سـيهروزي   مورد حمله دولت مزدور قرار ميگيرند اما خطرناكترين باندهاي بنيادگراي مزدور ايران و پاكستان كه با تفنگ و تروريزم خود مـردم مـا ر  

ا نيـز  نشانند در قدرت سهم داده ميشوند، به طالبان وحشي در قطر و تركيه دفتر باز ميشود، مطبوعات يكدست به بزرگسازي شان مشغول اند و امريك مي

مولودات امريكا انـد، در   اين گروه هاي جهالت پيشه و خونخوار كه: طي سي سال گذشته اينان را مورد حمايت بيدريغ قرار داده است؟ دليل روشن است

پايان ميكوشند ملت ما را در  با تالش بيو دست امريكا و هر قدرت ديگري مبدل شده طبق خواست آنان حركت ميكنند  برابر دالر و مقام به آساني به آله

اش تنها باالي ملتـي چشـم و    هاي استعمارياين چيزيست كه امريكا شديدا به آن نياز دارد چون سياست . سياهي، بيسوادي و ناآگاهي دردآور نگهدارند

ولي حزب همبستگي و ديگر عناصر و . گوش بسته و فرو رفته در قعر جهالت ميتواند موثر واقع شود و هر دروغ و نيرنگش را به خورد يكچنين ملتي دهد

وقتي ملتي به آن مسلح شد ديگر هيچ نيروي شيطاني و  د، سالحي برنده تر از كالشنكوف كهنها آگاهي ميده نيروهاي مدافع استقالل و آزادي، به توده

اش عليـه عناصـر آگـاه و     نشـانده  اينست راز شمشيركشي امريكا و دولت دست. اش اسير نمايد زورگو قادر نخواهد بود آنرا براي هميشه در زنجير غالمي

  .پيشرو

ساير خود و  ملت هايبرابر در  اينان ،در آن به كار بسته است ران عامه مخدوش ساختن اذهابازي غرب ولي افغانستان تنها كشوري نيست كه امريكا و 

 اي تحت عنوان قالهرا در م غربشعبده بازي هاي تبليغاتي  ،امريكاييمتفكر بزرگ  نوآم چامسكي .ميبرند فراوان سوداز اين نيرنگ نيز جهان فقير ملل 

منحـرف كـردن مسـتمر اذهـان عمـومي جامعـه از       « :از جمله مينويسد لبندي كردهودقيقا فرم »ده روش براي اغواي مردم بواسطه رسانه هاي جمعي«

اي مشكالت اجتماعي موجود، پيوند دادن موضوع آنها با مسائل فاقد اهميت واقعي، كوششي است در جهت آنكه مردم چنان مشغول باشند كه وقتي بـر 

  ».انديشيدن براي آنها باقي نماند
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