
 

 

جنايتكاران  تهديد هاي تروريستيحزب همبستگي از 

  ندارد! هراسي

  

بزرگـي در تقبـيح فاجعـه     تظـاهرات  درصدها تن را حزب همبستگي افغانستان، با شكستن سكوت در برابر سلطه جنايتكاران و خاينان، 

به آتش كشيد.  راآفرينان هفتم و هشتم ثور در كابل بسيج نمود و براي نخستين بار تصاوير آدمكشان خلقي، پرچمي، تنظيمي و طالبي 

   .برهم زدسه دهه اخير را  دژخيمانمقابل  خوففضاي و  آتش افكندين حركت ما بر خرمن ميهنفروشان ا

را پايان حاكميت مافيايي هايشان  رذالتغريو دادخواهي قربانيان توحش و ور شدن  شعلهو تيكه داران دين و مذهب كه » جهاد«تاجران 

و  حمـالت طي چند روز گذشته حزب ما در محـراق   سراسيمه شده اند.كابل در جاده هاي  "مرگ بر جنايتكاران"فرياد  از، ميدانند خود

مشرانو جرگـه بـا   دراالران و غيررسمي قرار گرفته و تالش دارند تا عرصه را براي ما تنگ سازند. يك تعداد جنگسع رسمي بفشارهاي منا

رئـيس   معرفي نمايد. اينانبه نهاد هاي عدلي و قضايي را رهبرانش  از دولت خواستند كه حزب همبستگي را غيرقانوني اعالم نمودهغوغا 

پيشگان تهديد نمـود كـه اگـر دولـت      يكي از اين ستمكه چرا عليه اين حركت اقدامي ننموده است. امنيت ملي را مورد سوال قرار دادند 

جنگسـاالر سروصـدا راه    دزدچنـد  در ولسي جرگه نيـز  مستقالنه دست به عمل خواهند زد.  خودكار نگيرد  روي مااقدامات الزم را عليه 

 را به حالت تعليق درآورند.حزب وزارت عدليه دستور داده اند تا رسميت  هاينان ب حزب ما شدند.بساط  ه شدنانداختند و خواهان برچيد

  چند تن از اوباشان جنگساالر نيز با تماس هاي تلفني لمپنانه به زعم خود خواستند ما را مرعوب سازند.

جي از پيام هاي همبستگي و مملو از حمايت وسيع مردم و عناصر آگاه و وطندوست را كسب و مو حزب مادرين روزها اما از سوي ديگر، 

آمـادگي شـانرا بـراي همكـاري ابـراز       ،كه از حركت ما پشتيباني نمـوده كرده محبت از هموطنان ما در داخل و خارج افغانستان دريافت 

اي از موضـع خـود عليـه     ميدارند. اين همسويي و حمايت، به ما نيرو ميبخشد كه قاطع تر و مصممتر به مبارزه خود ادامـه دهـيم و ذره  

  خاينان ملي عقب نشيني ننماييم.

دگاني كه اكت دموكراسي ميكنند، گرگ هايي اند كه ، جاهالن و مافيازاخونخوارانالعمل ها براي ما قابل پيشبيني بود.  عكستمامي اين 

هرچند از زير كمان رستم امريكا گذشته و يكشبه دموكرات شده اند، اما ماهيت واقعي شان  درندگان ن. ايند به بر كرده اندفپوست گوس

و بتواننـد   قرار ندهـد  سوالنرا مورد براي اينان آزادي بيان و دموكراسي تا جايي قابل قبول است كه جايگاه خود شا تغييري نكرده است.

   مورد سوءاستفاده قرار دهند. شيطاني شاناي جهت برآورده ساختن اهداف  آنرا همچون حربه

اشغالگران روسي توهين  برابر در مردم افغانستان مقاومتطوري وانمود سازند كه گويا حزب ما به  تقال دارند اذهان عامهاينان براي فريب 

گشت  ميسرديده ما دروسي كه در اثر پيكار و قرباني هاي عظيم مردم در تجاوزكارانشكست  ،ايم روا داشته است. ما هميشه اعالم نموده

ايـران، عربسـتان و امريكـا      به اصطالح رهبران جهادي كه خـود را بـه پاكسـتان،    مشتيكي از صفحات زرين تاريخ ما را ميسازد. اما يك 

. اينان با سـاقط شـدن رژيـم پوشـالي داكتـر نجيـب، در اتحـاد بـا         آن  خيانت نمودندرا ربوده به  ها توده هاي جانفشانيفروختند، حاصل 

ما از پيامد هاي شـوم و خونبـار    كشور هم ت دو دهه هنوزميهنفروشان خلقي و پرچمي جنايات و خيانتهايي را مرتكب شدند كه با گذش



 

 

پارلمـان  كرسي هاي به به اين هم اكتفا نكرده، به مجردي كه . و عوامل اين فجايع تاحال بر سرنوشت ما حاكم اند است آن رهايي نيافته

  را بخشيدند. همديگر، و خون هاي ناحقي كه ريخته بودند ملتتكيه زدند، از ترس  مسخره و فاسد

 ، اگر اينان شهامت و غيرت دارند بفرمايند در همـان محـاكم  نداريمباكي  پيشگان جنايتترسانك هاي  ما از تهديد هاي تروريستي و بچه

و خيانت  ستمكاريب همبستگي محكوم است يا ماسك حزكه نشان دهيم  تافاسد خود با شركت عامه مردم ما را محاكمه علني نمايند 

از مواجهـه بـا    بدسـت آورده انـد،   بيگناهـان از مكيدن خون و دارايي هاي حرامي كه  دستان پرخون پاره ميشود. اينان كه با جانياناين 

حـزب مـا از   امـا   را خفـه سـازند  واهند صداهاي مخالف ميخ و تكيه بر اربابان خارجي شان مقام ،عدالت هراس دارند، تنها با توسل به زور

  آتش اندازد. برفياين ببرهاي وجود ناپاك ندارد و متعهد است كه با تكيه بر مردم منكوب شده ما بر  ترسين سرنيزه هاي خونين شا

و طالبي براي فرار از روز دادخواهي هركدام طوق غالمي ايـران، پاكسـتان، امريكـا، انگلسـتان و ... را بـا      تنظيمي  ،خلقي، پرچمي جالدان

خيزنـد ديگـر   متحـد شـوند و بپا  صاحبان شان عليه ما غروفش دارند. اينان بايد بدانند وقتـي مـردم    پشتوانهافتخار به گردن انداخته و با 

نگهداشته از خشم مقدس باداران شان هم قادر نخواهد بود اينان را در پناهش و تمامي  واواك ،آي.اس.آي ،سيا ،ناتو ماشين عظيم جنگي

  .ها نجات بخشد توده

تونسي  نثاري يك جوان جانكه همانگونه قرباني دارد. نياز به آزادي و عدالت  ،ور شدن نخل دموكراسي واقعيركه با آموزد تاريخ به ما مي

در مقابـل وطنفروشـان و    قبـول خطـر كـرده    ما هم به كساني نياز دارد كه بربادرفتهدرخون تپيده و  ميهنگرديد،  "بهار عرب" پيام آور

گردند. حزب همبسـتگي بـراي    "بهار افغانستان"اينان مژده دهنده  گوييزوروحشيگري و شاخ  تنبا شكس خونخواران سينه سپر كنند و

عشـق  د كه اگر واقعا ندا سر ميدهو استقالل طلب  ايفاي يكچنين نقشي عهد بسته و درين پيكار بزرگ بر تمامي عناصر ملي، دموكرات 

 را كنار گذاشتههاي روشنفكرانه  پردازي صادر كردنها و جملهتيوري صرفا ور است،  در قلب شان شعلهزخمي و مردم نگونبخت ما  به وطن

  ي توده هاي نادار و ستمكش ما كار كنند. هبسيج و سازماند  در عمل براي آگاهي،

گري مليت هاي شريف مـا را بـه    با حيله ند؛افغانستان را با خطر تجزيه مواجه ساخت ؛چاكران امريكا مادروطن را رسما به امريكا فروختند

و مـيهن مـا را در    ما تحميـل كردنـد   ملتفاسدترين و مزدورترين رژيم را بر ؛ مجموع حيات جامعه را مافيايي كردند انداختند؛جان هم 

و مـردم محكـوم   سكوت و جبن را پيشه ميكنند در پيشـگاه وطـن    ،باخفتآن نيروهايي كه  وضعيتي. در چنين ورطه نابودي قرار دادند

افغانسـتان  و تا روز سترگ استقالل، آزادي و بهروزي ايم  ما نميخواهيم محكوم تاريخ باشيم بنا نترس و برگشت ناپذير برخاسته ابدي اند.

 دست همكاري همه افراد و نهاد هاي شرافتمند و وطنپرسـت را بـه  ، قرباني طلب و ما آرام نخواهيم نشست. درين راه پرخم و پيچ دلبند

  گرمي ميفشاريم.
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