
  

  خلق ماآزاديخواهانه پيروز باد مبارزه 

  !انش نوكرانو  عليه اشغالگران
 

 اسـارت  روز ،جـدي  6 سـياهروز تفاوت چنـداني بـا    شوماين روز  ،گذشتبه افغانستان و متحدانش تجاوز امريكا  يك دهه از )ميزان 15اكتوبر ( 7امروز 
د ذهنيـت هـاي عامـه جهـان را     ماشين عظيم تبليغـاتي خـو  از طريق  امريكابا سوءاستفاده از حادثه يازدهم سپتامبر،  ن روسي ندارد.وطن ما بوسيله اشغالگرا

 بيـرق دروغـين  زيـر  كشـور   بـيش از چهـل  ارتـش   باملل متحد و اقناع دول جهان از طريق  مكارگيآماده ساخت و بعد با براي مستعمره ساختن افغانستان 
امريكا و متحدان رژيم قرون وسطايي طالبان را طـي چنـد   . ما لشكركشي كرد خاكبه  "حقوق بشر" و "دموكراسي"، "بازسازي"، "تروريزممبارزه با "

  .ندولت جهان را بر مردم نگونبخت ما تحميل نموددو ضدمردمي ترين فاسد ترين  هفته سرنگون كرده به جايش

به  دهه اخير رشد كرد وبرنامه هاي پيدا و پنهان امريكا بود كه طي چهار  طبق سياست و به مثابه پديده هاي ضد انساني اسالميگرايي دبنيا تروريزم و
با حمايت مالي و كه . امريكا بود ديگر را در آتش جهالت، جنايت و بربريتش فرو برد ناطقمكه نه تنها مردم افغانستان بلكه فراوان  گشتبدل  ييهيوال

  .و بربادي افغانستان را مهيا ساخت زمينه ويراني ،بنيادگراجنايتكار از باندهاي  نظامي

جنگ "گرفته و ديگر به تقويت بنيادگرايان نخواهد پرداخت. اما طي دهسال در حاليكه سخن از  درساشتباهاتش از امريكا ده سال قبل اعالم كرد كه 
منفورترين عناصر را در  . امريكا و متحدانشساختفربه تر قاتالن مردم ما را كه از سراپاي شان خون ملت ما جاريست  در عملميزند،  "عليه تروريزم

تا ميتوانند چپاول و غارتگري كنند و مردم مظلوم ما را مورد ستم قرار  نداجازه داد اين وطنفروشانبه  ند وجابجا نمود شانو اپوزيسيون پوشالي دولت 
امريكا به هيچصورت نميخواهد با بنيادگرايان و  .يافتما ادامه غرب به مردم نابخشودني طي دهه گذشته جنايت و خيانت به اين صورت  دهند.

خودفروخته و بيگانه پرست اند كه در برابر دالر و مقام به آساني طوق غالمي را به  يه دريافته كه اين گروههابتروريست ها قطع رابطه نمايد چون به تجر
پاكستاني  صاحباناز زير بال حتي باندهاي آدمخوار طالبان و حزب اسالمي در حاليكه  گردن انداخته طبق اوامر بادار منافع ملي كشور را قربان ميكنند.

مهره هاي كليدي شان در دولت مزدور كرزي پست در تباني با امريكا قرار داشته و  در پس پردهاما  را سر ميدهندجهاد عليه امريكا شعار ظاهرا شان 
  . فشاني دارندجان "قدرت هاي طاغوتي"در خدمت و قاپيده اند هاي مهمي را 

شغالي يافته به نفوذ  ميدان راامريكا و ناتو قرار دارد بلكه دولتهاي همسايه و بخصوص ايران و پاكستان نيز  پنجه هاي خونينامروز افغانستان نه تنها در 
ارگ رياست تا و كرده  استخدام شان مزدبگيران مثابه غيرت و خاين را به افغانهاي بي تعدادي نااينو فرهنگي شان شدت بخشيده اند.  ، اقتصاديسياسي

سكوت سخيف برلب دارند.  پيشه جاسوس به اصطالح مقاماتدولت پاكستان با بيشرمي تمام مردم ما را راكت باران ميكند اما  .كرده اند جمهوري نفوذ
گي را به وسيله مزدوران قلم بدستش راه هاجم فرهنموجي از ت نوع آخندي خونخوارباندهاي بنيادگراي پرورش  تربيت و رژيم سفاك ايران نيز در كنار

  .انداخته و در ضمن به وحشيان طالبي كمك مالي و تسليحاتي ميرساند

امريكا با كه . در چندين واليت افغانستان ديده شده ماند براي خاك پاشيدن به چشم مردم جهان در كشور ما به بازي دروغيني مي ناتو جنگ امريكا و
جانب د و از نمورد حمايت قرار ميده پيشه را و جنگساالران ستم دولت مافيايي از يك جانب .تجهيز ميكندرا  خارجيو  افغاناسلحه و پول طالبان توزيع 

 .كنندي در كشور ما زمينه چين  د كه اوضاع افغانستان متشنج و بحراني بماند و به اينصورت براي ايجاد پايگاههاي دايمينديگر به هر صورتي ميكوش
چون دريافته اند  ،اند ور ساخته اي تضاد هاي قومي، زباني، مليتي و سمتي را شعله اينان با پاشيدن تخم نفاق ميان مليت هاي برادر وطن ما بصورت بيسابقه

امريكايي و ناتو كوچكترين ارزشي نيروهاي العاده آسان ميگردد.  هاي ملتي نفاق موجود بود كار به بندگي كشانيدنش فوق كه وقتي ميان صفوف توده
مردم با استفاده از جديدترين سالحهاي كشتار جمعي و پياپي طي عمليات ها و بمباردمان هاي جنايتكارانه و بيدريغ شان  هبه حيات مردم ما قايل نبود

  بيگناه و مظلوم ما و بخصوص زنان و كودكان را به قتل ميرسانند.

در صد جمعيتش زير خط فقر زندگي ميكنند و  هشتادفقيرترين كشوري كه  امن ترين و، نافاسد ترين ننده مواد مخدر،بزرگترين توليد كافغانستان به 
چنان تحت شرايط وضعيت زنان فرق چنداني با دوران سياه طالبان نكرده و هم بخصوص. است بيكاري در جهان را دارد، مبدل گشتهباالترين سطح 

 ساحهدر  در فساد و مافيايي شدن كشور خود نيروهاي خارجي دست دارند و از اين طريق ميلياردها دالر را به جيب ميزنند. .بسر ميبرند آسا دوزخ
كوتاه  ،پروژه هاي فصلييك تعداد توده هاي ما رخ نداده، به جز  در زندگي يكوچكترين تغييردالر  ميليارددهها ليرغم سرازير شدن ع "بازسازي"

در عرصه  ،اقتصاد كشورحياتي شريان هاي  يداشتن تمام اختياردر . امريكا با كاري صورت نگرفته استاي  پايه ي پروژهدر هيچ  ،كيفيت و بيمدت 
دام براي جوانان از و اش را به خورد مردم ما ميدهد. سياست ستيزي و سياست زدايي، ترويج ابتذال فرهنگي، نشاندن دانه  زباله هاي فرهنگي نيز فرهنگي

  مبارز ميسازد. نيروي رزمنده وهي از تمقام و از اين طريق گرفتن هويت و غرور ملي آنان كشور را  رس ووب .جي.او و ان طريق دالر و



و   با برپايي كنفرانس بن جنايتكاران جهادي را زير يك سقف نشاند و قدرت را به مزدوران خونخوار ائتالف شمالي 2001امريكا اگر در سال 
اش سهيم سازد. اگر از يكسو  را راه اندازي كند تا اينبار فاشيست هاي طالبي را نيز در دولت پوشالي بن دوماينك تالش دارد تا   سپرد، تكنوكراتش

ارزش و  درند، اما براي مردم ما اين كنفرانس هاي ننگين بي غالمان امريكا براي برپايي اين كنفرانس روزشماري نموده به خاطر شموليت در آن جامه مي
  يند. آ مايه شرمساري به شمار مي

در اش  به خاطر حفظ هژمونيكه امريكا طوالني مدتي منافع و اهداف  ربيش نيست. بناب اي تزوير بيشرمانه 2014 تاي يسروصداي خروج نيروهاي امريكا
 قدرتهايي باقابت ردر  تا پافشاري خواهد كردپايگاه هايش در كشور براي حفظ نبوده، ما رك وطن تحاضر به داوطلبانه افغانستان دارد به هيچ صورت 

، دولت اوباما تالش ميورزد تا با توسل به مليتاريزم ستاره بخت امريكا روبه افول است درحاليكه ي داشته باشد.يچون چين، روسيه، هند و غيره دست باال
 ژاندارمميخواهد مانند  دارد،پايگاه نظامي  بيش از هفتصدكشور جهان  120در كه امريكا  .و غارت هرچه بيشتر كشورهاي فقير به اين وضعيت فايق آيد

بحران هاي غير قابل مهار  ،ستييامپريالاما اين زورگويي هاي امريكا عمر زيادي نخواهد داشت. تشديد تضاد ها ميان قدرت هاي  جهان عمل كند.
در ميان مردم كشورهاي سابقه  كمو موج نارضايتي و اعتراضات  و استعمار در كشورهاي جهان سوم ديكتاتوري در برابرستادگي يا ، مقاومت واقتصادي

كه قدرت هاي بزرگ جهاني و مخصوصا دولت امريكا بوجود آورده است اينان  "نظم نوين" شكاف هاي عظيمي را دربزرگ امپرياليستي همه و همه 
  را متوحش و درمانده ساخته است. 

 كمپاين "تغيير و اميد"و نيز از طريق غالمان حلقه به گوشش در به اصطالح اپوزيسيون و مرتجع افغان  خاينروشنفكران جمعي از  به كمكامريكا 
 ناخلف "مقامات"و  "تحليلگران"براي قبول بندگي دايمي به امريكا راه انداخته است. لشكري از افغانستان اي را جهت آماده ساختن افكار عامه  گسترده

گلو ميدرند و اين نوع ميهنفروشي را با اش  و پايگاه هاي دايميامريكا فروش رسمي افغانستان به سند از چينل هاي تبليغاتي شان در باره فوايد امضاي 
با رگ و پوست خود مفهوم اشغال را حس كرده اند و ميدانند ما . مردم خسته از جنگ دم و كشور ما جار ميزنندوار موهبتي به مر پارگي روسپي چشم

نياز به حضور از ترس لت و پار شدن بوسيله مردم هستند كه و احزاب منفور بنيادگرا و بدون پايه بين مردم  نشانده دستو كه اين دولت هاي لرزان 
به  ،شانرا هرگز تحمل نخواهند كرد. تا حال در تاريخ ديده نشده كه متجاوزين پستچاكران و  ما ننگ زيستن در سايه اشغالم مرد وليگان دارند بيگان

  كشور ديگري رفاه، صلح و آرامش به بار آورده باشند و تجارب خونين دهساله افغانستان و عراق اين حقيقت را مجددا ثابت ساخت.

  ،دردديدههموطنان 

شهرت جهاني  يستيز و بيگانه آزاديخواهي ،وطن شان حماسه هاي جاويدان آفريدند كه به حق كشور ما در شهامت آزادينياكان ما براي حفظ عزت و 
آدمكش شان يك مشت جواسيس  و در غل و زنجير اشغالگرانرا گرفته است. اما امروز سرزمين دوست داشتني ما  "گورستان اشغالگران"يافته، لقب 
اگر در برابر اينهمه زورگويي ها و ستمگري ها ما به اوجش رسيده و گلوي فقيرترين اليه هاي جامعه را ميفشرد.  افغانستان عزيز. بيعدالتي در اسير است

قبول  خاموشي وي ما را نفرين خواهند كرد.  ، پدران ما از گورهاي نامعلوم شان همهقيام نكنيمو دموكراسي  عدالتخاموش بنشينيم و براي استقالل، 
ارزش قومي، زباني،  . بياييد خود را از دام اختالفات بيراه رسيدن به آزاديست يگانهو مبارزه و خيزش  يوغ بندگي در شان هيچ ملتي پرافتخار نيست

تا كشور ما  برزميمداخلي  خارجي و خاينان متجاوزينعليه  ،يكپارچه براي رهاييساخته اند برهانيم و براي متفرق ساختن ما  استبدادگرانمليتي و ... كه 
    اش را در ميان كشورهاي آزاد جهان دريابد. يكبار ديگر جايگاه قبلي

آنرا لكه ننگ در تاريخ ما ميداند.  خوانده روز ماتم و تيرگي ثور 8و 7 و جدي 6هاي سياهروز را مانند  )اكتبر 7ميزان ( 15 "حزب همبستگي افغانستان"
تماميت  حفظ براي كسب استقالل و كه مشتركا به اتحاد و همبستگي فراميخوانيمرا بنيادگرايي  و ضد ستيز ستم، ستپروطن ،ملي ينيروها يتمام ما

 .پيكار نماييم داخلي و ارتجاع خارجي تجاوزگرانضد ميهن ما، ارضي 

  مداخله گران از وطن ما! كوتاه باد دست اشغالگران و

  !استعمار و استبدادملت هاي بيدار جهان عليه خروشنده باد خيزش 

  !افغانستان ئتالف شمال، قدرت به مردمنه امريكا، نه طالبان، نه ا
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