
  در برابر خيانت جديد اشغالگران و نوكرانشان

  !متحد شويم
  

. گذشـت ... ضد بشري امريكا زير شعار عوامفريبانـه مبـارزه عليـه تروريـزم، دموكراسـي، حقـوق بشـر و        و متجاوز از اشغال كشور ما توسط دولت يك دههبيش از 
جان دوبـاره داد كـه امـروز وزيـر،      ،در غار هايشان خزيده بودند چون موشرا كه تا ديروز از وحشت برادران ديني طالب شان  جهاديدزدان وطنفروشان و ،امريكا

 "مطبوعات آزاد جهـان "هفت روز از ديد همچنان طالب را كه در يك روز خلق نموده بود در . والي، قوماندان امنيه، وكيل، سفير و همه كاره رژيم مافيايي هستند
پـاره پـاره   شكل به شنيع ترين  و عمليات هاي شبانهدر مقابل درين مدت دهها هزار هموطن بيگناه ما را زير بمب هاي طيارات  ،جغرافياي افغانستان ناپديد ساخت و

تـاريخ افغانسـتان بـر حضـورنظاميش     هـاي  اي و حـرام تـرين تخـم    .يآ.سـي  تخـم هـاي حـالل   با راه اندازي جنگ هاي مجازي با طالـب و گلبـدين ايـن    بعد . كرد
را توسـط مطبوعـات و    "اكادميـك "توجيهـات سـراپا دروغـين و درعـين حـال      تبليغـات و  ادامه داد و براي فريب ملل جهـان و تـوده هـاي نگونبخـت مـا      كشوردر

  . راه انداختروشنفكران جيره خوارش 

ميدانـد از جانـب ديگـر در كناربنيـاد گرايـان ائـتالف شـمال، بـه          "جنـگ بـا بنيـادگرايي و تروريـزم    "خود را گويا درگير دولت امريكا درين سناريو اگر از جانبي 
جبـار ثابـت هـا و سـاير جـالدان حـزب        حـاجي فريـد هـا،    جمعه خان همـدردها،  كريم خرم ها،هادي ارغنديوال ها، عمر داوودزي ها، جابجايي فاروق وردك ها،

حال به اين هم اكتفا نكرده در نظر دارد با ميانجيگري شيخ هاي مزدورعرب، گلبدين و مالعمر را كه يگانـه حلقـه دور   . م پوشالي ميپردازداسالمي در چوكات رژي
ايش دست بردار امريكا با اين عملش براي صدمين بار ثابت ميسازد كه از مزدبگيران بنيادگر. در حكومت بنيادگرايش هستند، جا بجا سازدني اطشيماندهاز زنجيره 

  .اش در منطقه قابل استفاده ميداند نيست و آنان را هنوزهم وسيله مناسبي براي اسارت مردم افغانستان و سايراهداف آزمندانه

نفـري  بحران مالي جاري سرانجام شـاهرگ اردوي چنـد صـد هزار    وندارد  را كشورمابيشتر ازين توان پرداخت مصارف جنگ به دو طرف منازعه در  چون امريكا
چيـزي كـه    ،قـدرت را مهيـا سـازد    دروحوش طـالبي و گلبـديني    "قانوني"بازگشت  و با مصارف كمتري در چنگالش داشته افغانستان را ميخواهد أبن هرا فشرداش 

 .خواهد داشتنو مصايب هولناك تري به دنبال  ، چپاولسركوب ،اختناق ارمغان ديگري جزبراي مردم ما 

 ، هدفي كهمهمترين دغدغه استراتژيك امريكا بود، بصورت رسمي و قانوني پايگاه نظامي و سپردن اراضي كشور به متجاوزين عزت و عصمت هم ميهنان ما ايجاد
 آن بـه تحقـق  بسـادگي  در دولت مزدور و لويه جرگه دسـتوري   اش حالليامريكا با توسل به چوچه هاي  .دست يابندآن به استعمار انگليس و روس سالها نتوانستند 

  . نزديك شد

؛ خـون  ليون هـا دالـر جـايزه گذاشـتند    مهر يك شان بي قيمت بر كله  ؛قرار داشتند و متحدين گلبدين و مالعمر در ليست سياه امريكا كه تا ديروز ،مردم ما ميپرسند
راه به كاخ رياست جمهـوري   و احترام با اعزاز وندشامل ليست سفيد گرديداين تروريست هايكباره چه شد كه  ؛ندزير نام مبارزه با آنان بر زمين ريختهاي فراواني 

 كه طي ده سال تجـاوز، انتحـار، تـرور    ياين همه خون بيگناهان مسئوليت؟ باشندما حاكم ملت بر سرنوشت  هم دو جاني و دو باند آدم كش ديگر تا اين داده شدند
 .دستگاه حاكمونوكران رنگارنگش در ناتو  ، متحدينريخته شد و منجر به تباهي هستي مردم ستمديده ما گرديد بدوش كيست جز امريكا كشتارو

وارد رسـمي و علنـي   بصـورت   شـان نمود و با سران  با امريكا، به ايجاد دفتر سياسي طالبان در قطر موافقت اش كرزي با وجود نمايش اختالفات ساختگي و مسخره
از . بـه وي اهـدا نمـود   را كرد و به رسم احتـرام لنگوتـه سـياه بـا مـارك امريكـايي        "اي رسانه"معامله شد؛ با گلبدين هم آغوش گرديد، طرح او را در دولت آينده 

، واقعيتـي كـه   "طالبان دشمن امريكا نيسـتند "گفت  تروريست هاي بنيادگراجانب ديگر جوبايدن معاون رئيس جمهور امريكا بعد از دهسال موش و پشك بازي با 
چطور ممكن اسـت دشـمن امريكـا     "آي اس آي"و  "سيا" جهنمي و دستگاه هايبيگانگان  هدست پرورد مزدور و گروه ه بود كه يكحزب ما از ابتدا اعالم داشت

  .؟ آنان تنها دشمنان قسم خورده مردم افغانستان اند و بسباشند

از جـنس جهـادي و طـالبي اسـت و سياسـت اتكـا بـه         تروريسـت هـا  ازين همه معامله و ساخت و پاخت ها معلوم است كه امريكا هنوز هم پدر و مادر تنـي تمـامي   
در بـه آسـاني   را همـه  وطني ميدانـد كـه ميشـود     دارد چون آنان را نيروهاي خودفروخته و خاين به  قرار اش هاي منطقوي آدمكشان بنيادگرا كماكان در راس برنامه

كـه  دور نخواهـد بـود روزي كـه امريكـا همانگونـه       ،ايـن سياسـت   بـر اسـاس   .دادبدل پول و مقام خريد و منحيث چوبدست هايش در افغانستان مورد استفاده قرار 
خـاين و   سركردگان مزدور و ستمكار طالبي چون مال متوكل، ارسال رحماني، مال ضعيف و ديگران راصاحب آرگـاه و بارگـاه سـاخت، سـاير رهبـران ايـن گـروه       

از زدن مـارك   بعـد  نمـوده  واثـق، محمدفضـل و ديگـران را از بنـد رهـا      نـوري، عبـدالحق   نـوراهللا   ي،مالترابـ  آخونـد،  مالعبيـداهللا  خيرخـواه،  ر مانند خيـراهللا اخونخو
  .نصب كند ي كابلدر دستگاه پوشال بر پيشاني شان "دموكرات"

را بـا داللـي    از مـزدوران جنايتكـارش  همزمان با پيشبرد مغازله با تروريست هاي طـالبي، مشـتي   . اش را در افغانستان از مجرا هاي مختلفي پيش ميبرد اما امريكا بازي
امريكا مثـل  . تگو نمايندآلمان كله به كله ساخت تا اين منفورترين عناصر با حضور نمايندگان كانگرس امريكا باهم روي طرح تجزيه افغانستان زير نام فدراليزم گف



ل بدينسو امريكا و متحدانش مليت هاي وطن ما را بـه جـان هـم انداختنـد و     از دهسا. هر قدرت استعمارگر ديگر سياست تفرقه بيانداز و حكومت كن را پيش ميبرد
خاينـان  . اتفاقي فرو برند و براي پيشبرد اين اهداف شوم شان چاكراني خاينتر و ضـدملي تـر از ائـتالف شـمال ندارنـد      ميكوشند افغانستان را عميقتر در اغتشاش و بي

آگـاه   مدرحاليكه براي ك! رمز بهروزي افغانستان و حل مسئله وطن نگونبخت ما در برپايي سيستم فدرالي نهفته استمذكور طوري تبليغات راه انداخته اند كه گويا 
كمتـرين ارزشـي نـدارد و چانـه زدن     دولتـي  سيسـتم   نوعشتي جنايت پيشه باشد، موقتي كشوري استقالل و آزادي نداشته و اسير چنگال  ترين افراد هم روشن است

وقتي عناصـر  . نميتواند ماهيت آنرا تعيين كند باشد چه غير از آن،شكل نظام حاكم چه فدرالي . ها از عناصر ميهنفروش و ضد مردمي ساخته استروي شكل نظام تن
پيش كردن طرح خاينانـه فـدراليزم فقـط بـه      كه لگام هركدام شان بدست كشورهاي مختلف است، در راس قدرت باشند پرست ضدمردمي، چپاولگر، دزد و بيگانه

هـاي مربـوط شـانرا در     با اربابان خارجي شان جور آمـده بخـش  بتوانند است كه هركدام به آساني  عناصر ضد مليپارچه پارچه كردن افغانستان و سپردنش به   معني
  . به ليالم بگذارند و افغانستان را از نقشه جهان بردارند پول و مقامبرابر 

در شـمال   قومپرستان آدم كش ائتالف شـمال  ران جهادي با دالالن روشنفكرنماي شان بيش از همه به خاطري براي فدراليزم گلو ميدرند كه با عملي شدنشستمكا
نطقـه بيشـترين سـود    چيزي كه امريكا و قدرت هاي م شود،مثال مبدل  فرمان برانند و جنوب هم از گند شونيزم گلبدين و طالب و شركا به وحتشكده اي بيكشور 

  .را از آن به نفع بلعيدن ابدي وطن ما خواهند برد

اگـر مـا مثـل    . ميكشند و بر اجساد شـان ميشاشـند  تروريست مردم عزادار ما را زير نام  اش درندهو امريكا با سران طالبي و گلبديني باده سر ميدهند، اما عساكر بيمار 
زن و  و روزي خواهد رسـيد كـه بـر دهـن زنـده و مـرده      حتما دست به مبارزه و قيام نزنيم،  شان  اشغالگران و مزدوران وطنيمردم آزادي دوست ويتنام و عراق عليه 

و  بـا بيغيرتـي  را هموطنـان مـا  بـر  ديگـر  و هزاران تعـدي و تـوهين   بر اجساد هرچند مزدبگيران وقيح امريكا شاشيدن عساكر بادار  .اوالد و خود ما نيز خواهند شاشيد
از كشـور  و نـاتو  و رانـدن امريكـا    مبـارزه ميهنفروشان را با  كرختيو  شغالگرانايك روز هم بماند مردم افغانستان اين بيشرافتي اگر اما از دنيا  برگزار كنند، سكوت

  .گفتخواهند  شان پاسخ

قـانون عفـو و بخشـش     ؛مـا  سرزمينميزان را روز تجاوز امريكا و ناتو بر  15 ؛حزب همبستگي افغانستان همانگونه كه لويه جرگه عنعنوي را جرگه فروش مادر وطن
سـهيم سـاختن    و ايجاد دفتر طالبان در قطـر ، ثور را روزهاي سياه تاريخ كشورما نام گذاري كرده است 8و  7پارلمان را قانون خود بخشي قاتالن و جنايتكاران ودر 

  . و قساوت و توهين نابخشودني عليه مردم ما ميداند توطئه خاينانهرا، تازه ترين و تجزيه كشور  كردن پارچهو طرح پارچه گلبدين و مالعمر در حكومت مافيايي 

ن دوست و استقالل طلب مي طلبيم تا خشم و نفرت خويش را در افشاي ماهيت هرچه بيشـتر دشـمنان   يهآزاديخواه، نيروهاي ملي، دموكرات، م هموطنانما از همه 
كه مردم اين خطه چنانچه سر دادند و ميهن را بـه اسـتعمار انگلـيس و     يمبفهمانبه نمايش گذارند تا به آنان و سگان رنگارنگش  مبارزه عليه امريكاتشديد مردم ما با 

  .پاكستان و رژيم جنايتكار ايران را هرگز تحمل نخواهند كردهاي دست درازيروس ندادند، پايگاههاي امريكا و

  

  !، آزادي و دموكراسي در وطن اسير ماخروشان باد نداي استقالل

  !مرگ بر نيروهاي خاين مدافع حضور پايگاههاي امريكا در كشور ما

  !نه دولت پوشالي، قدرت بدست مردم افغانستان ،نه طالب، نه جهادي
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  هموطن درد ديده،

 عليه اگر آرزوي سربلندي افغانستان و آسايش وطندارانت را به دل داري؛اگر خواهان افغانستان مستقل، آزاد و دموكرات هستي؛ اگر 

بپيوند و درتكثير و  حزب همبستگي افغانستانجنايات، خيانت ها و ميهنفروشي هاي اشغالگران و نوكرانش ميخواهي نقشي ادا كني، به 

  !پخش اين اعالميه هرچه بيشترو وسيعتر بكوش


