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 توان بر اشغالگران و مزدورانش فایق آمد!می
 

 ریزی شدخونین یازدهم سپتامبر طرح که با دسیسهاز اشغال افغانستان توسط متجاوزان امریکایی و متحدانش سیزده سال گذشت. اشغالی 
سند غالمی با نوکرانش در ارگ به هدف نهایی نزدیک گردید. زیر لوای سازمان ملل و ناتو آغاز و با امضای  ۲۵-های بیو با غرش طیاره

د احیای «مبارزه رلیه تروریزم»ی امریکا طی نشسسست خاینانه بند دشانان آزموده ملت را که یک رار تربیت ناوده بودد بار دی ر به بهانه
رار مضارف خونریزید ویرانید غارت رید های زخای ملت نصب کرد که نتیجه آن تکبر گرده« بازسازی»و « حقوق بشر»د «دموکراسسی»

 فقر و تقویت بربریت و تروریزم برای ملت ما بودد اما یک مشت جانی و میهنفروش را میلیاردر و فربه ساخت.
دان ارالن ناودند که دی ر تروریزم شکست خورده و طالبان به زباله دمقامات امریکایی فقط چند ماه بعد از حاالت شسان بر افغانستان

والیت حضور داشتهد مردم ما را  ۲۵تر از گذشته در مراتب وسیعو جاهل به خوارخوناندد اما با گذشت سیزده سالد این گروه فرسستاده شده
 دهند.و وحشت شان قرار می قساوتمورد 

ی قرون وسطایی طالبان ساخته و پرداخته امریکا بودد امروز نیز این مولودات ن است که رژیم زن ارزدهبر ها ان روش طوری که هاان
کشسسان طالبی در کشور ما آن کنند. امریکا از موجودیت آدمکنان امریکا و ناتو نقش بازی میصسافمثابه جادهآی.اس.آی و سسی.آی.ای به

روز سوریه و رراق جهت دریدن مردم تیره« دارش»ای به نام درنده هایمیدان کشسیدن حیوانچنان سسود برد که این تجربه را رینا با به 
 تکرار ناود. 

زنندد در حقیقت لکه ننگ در تاریخ اش روز خوشسسسب تی ملت ما جار میو بلندگوهای تبلیغاتی را که غالمان امریکا ۵۰۰۲هفتم اکتوبر 
خوار و چاکرانش گردید. تروریزم نه تنها از بین نرفت که در کام یک ابرقدرت جهان معاصسسر ماسسست که بارو فرورفتن رایو کشسسور ما به

نیافتنی ملت بدل گشته و هر روز دسته جن سساالران قدرت ب شیده شد  صل  هاننان به خواست دست به مافیای موادم در و دکنار آنان
کشان و جانیان حرفوی در راس قدرتد هر روز نشد که با نصب آدمشوند  ردالت نه تنها تامین ترین هاوطنان ما کشسته میدسسته مللوم

در حال فرار بودد حال دومین مقام در کشسسور  ۵۰۰۲ای چون دوسسستم در ردالتی و سسستم هسسستیم  اگر قاتل حرفویشسساهد موارد موحش بی
افزایش  ابقهسخودسوزی میان شان به پیاانه بیگیرند و نرخ است  زنان کشور هنوزهم بسی بدتر از دوران طالبان مورد ستم قرار میگردیده
های رینتمردم افغانستان در زمره غازده دبندیترین ردهاست  افغانستان در تولید موادم در و فساد به قهرمان جهان بدل شد  در تازهیافته

بر  های منفور ایران و پاکستانتاز دولت های زیربنایی به نفع ملت خبری نیسست  تاخت وجهان ثبت گردیدند  از رشسد اقتصسادی و پروژه
های روزیاند... و لیست سیههای دولت افغانستان جابجا گشتهخاک ما بدتر از گذشته ادامه دارد و چاکران این دو دولت پلید در باالترین رده

 طلبد. سیزده ساله یک من کاغذ می
معاهده گندمک و خط دیورند را فراموش نکرده و حاال با امضسسای سسسند فروش ان یز تا اکنون داغ ننگ تاریخ و مردم ما با انزجار نفرت

قرار فروش با پذیرش اسسستکاران وطن( ننگ تاری ی دی ری بر آن افزود گشسست. مشسستی از جنایتناتوبا امریکا و  قرارداد امنیتیمادروطن )
قراداد امنیتی مرحله پایانی فروش افغانستان را نهایی ساختند. بدین ترتیب رژیم  های دایای در خاک ماد امضای پیاان استراتیژیک وپای اه
جور اش را بر تن رننشسانده کنونی که معجونی از هاان رناصسر خودفروخته و مدمیهنی اند با امضای این سندد آخرین حربه کوبندهدسست

ام سترده بر قد و بر ملت تنند. اگر برپا ن ردیم و با بسیج ها انی و قیصورت کامل و گمادروطن کوبیدندد تا حلقه اسارت و ن ونب تی را به
سراسری این دژ استعاار را ویران نکنیم و به اشغال ران و مزدوران داخلی شان هاانند پدران مان درس ربرت ندهیمد سالیان سال ذلیل و 

 با سرنوشت معدوم دچار خواهیم بود.

 هموطنان!
است و اوکرایند سوریهد رراق و افغانستان نقاط گرهی این تضاد اند. قربانی این منازرات به اوج خود رسیده هاتضادهای جهانی ابرقدرت

پای اه دایای امریکا در  ۹کنند. با موجودیت دسسسست امپریالیزم رال میمثابه چوبهایی خواهند بود که بهخونین در اولین جرقه سسسسرزمین
 کند.دد افغانستان خط مقدم ت اصااتی خواهد بود که جهان را تهدید به جنگ سوم جهانی میکشورد که چاکرانش آن را اجازه دادن

 غرمی برآمدهد با وحدت وطرفی و بیدر چنین ومسع آشفته بر ملل محروم و خاصتا مردم دربند ماست که با کسب آگاهی از خواب بی



کسته گیرندد درهم شدسایس غارت ران را که از خون مردم رنگ می ها وهای آگاه بسیج گردیدهد توطئههابست ی سراسری بر گرد تشکل
های استوار و متین بردارند. در تاریخ دیده نشده که ملتی با اتکا بر یک قدرت بیرونی و در راه اسستقاللد دموکراسی و ردالت اجتااری گام

فقط صسسادرکنندگان مرگ و بدب تی و جنایت اند و های شسسیطانی چون امریکا به صسسل د ثباتد دموکراسسسی و آبادی رسسسیده باشسسد. قدرت
وانی و کوشند با تبلیغات زهرآگیند جنگ رای بیش نیست. نباید فریب مزدب یران خاین امریکا را خورد که میچشساداشت از آن خودفریبی
 نن ی و قبول غالمی را بین ملت بپاشند.جراحی افکار رامهد ت م بی

تا هن امی که سسایه شسوم اشسغال و ایادی ناپاک اشسغال ران در فضای  :کندمکررا گوشسزد می «حزب همبستگگی افغانستگان»

نشانده و حافظ منافع کشورهای متجاوز بوده ولو صد بار هم افغانستان مستولی استد هر رژیای که روی کار آید خارج از اراده مردمد دست
و دموکراتیک نبوده و جز اسارتد سعادتی را در قبال ن واهد داشت. وقتی ملتی اصطالح انت ابات آزاد ب ذردد مستقل از سسوراخ کوچک به

های نامزدان در سفارت امریکا و انداختنشوند و این را از بسترههای حاکاش نیز طبو میل اشسغال ران نصب میاسستقالل نداشستد دولت
 وار شان در کنار جان کری ثابت کردند. حضور برده

های ناپذیر مردم در راه رهایی از یوغ اسستعاار ایاان راسخ داردد افشای سیاستکه به اراده خلل «ستگانحزب همبستگگی افغان»

رتو ستیز ما در پدهی برای بسسیج ها انی را رسسالتش دانسستهد بدین باور اسست که مردم سسلحشسور و بی انهخصساانه دشسانان و آگاهی
اسسست. ما برای تحقو اسسستقاللد اش را نیز به خاک و خون مالیدنی و سسس ان داخلی افروزخواه پوزه این ابرقدرت جنگهای آزادیتشسسکل

ملت به  روزیبنیادگرایی را برای رزم مشترک رالی در مقابل روامل تیرهمداشغال و مد دموکراسی و ردالت اجتااری دست تاامی رناصر
 فشاریم.گرمی می

 

 مرگ و نفرین بر اشغالگران و مزدبگیران داخلی شان!

 توان بر قله دموکراسی و سعادت رسید!فقط با وحدت و همبستگی می

 

 حزب همبسگگی افغانسگان
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