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  هاي حامد كرزي وهاي حامد كرزي وهاي حامد كرزي وهاي حامد كرزي و    تظاهركنندگان در كابل عكستظاهركنندگان در كابل عكستظاهركنندگان در كابل عكستظاهركنندگان در كابل عكس

 را آتش زدندرا آتش زدندرا آتش زدندرا آتش زدند    رهبران جهاديرهبران جهاديرهبران جهاديرهبران جهادي

 1391ارديبهشت  11 -  2012آوريل  30 سي و شفگنا، بي بي

http://www.bbc.co.uk/persian و   http://www.shafaqna.com/persian 

هاي هفـتم و هشـتم ثـور (اريبهشـت) اقـدام بـه        مناسبتها عضو يك حزب سياسي در كابل عليه  ده
 .اند تظاهرات كرده و آن را تقبيح كرده

حزب دموكراتيـك خلـق بـا كودتـاي نظـامي، حكومـت محمـد داوود را         1357در روز هفتم ثور 
مجاهدين، دولـت تحـت حمايـت شـوروي سـابق را سـاقط و        1371سرنگون كرد و در هشتم ثور 

 .دندپيروزي خود را اعالم كر

هـاي   جمهـور و شـماري از مقـام    هاي خـط زده حامـد كـرزي، رئـيس     تظاهركنندگان با حمل عكس
حكومت او، برخـي از رهبـران   
ــق،   ــك خلـ ــزب دموكراتيـ حـ
مجاهدين و گروه طالبان، عليـه  

اعضاي حزب   .شعار دادندآنها 
همبستگي در پايـان راهپيمـايي   

ــه  ــدور قطعنام ــا ص ــود ب اي،  خ
روزهاي هفتم و هشـتم ثـور را   

ــوم" ــتار  "ش ــده و خواس خوان
محاكمه عامالن جنگ سه دهـه  

 .گذشته شدند

اين نخستين بار است كه عكسهاي حامد كرزي و رهبران 
 شودجهادي به صورت علني در پايتخت آتش زده مي
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اند كه آمريكـا و حكومـت كابـل بـه عـوض محاكمـه عـامالن         دهندگان اين تظاهرات گفته سازمان
آنهـا راهپيمـايي خـود را از نزديـك      .انـد  اين افراد را دوباره به قدرت رسـانده  ها، شماري از جنگ

هاي دهه هفتاد هنـوز هـم بـه     هاي جنگ سينماي پامير در مركز شهر كابل، جايي كه برخي از ويرانه
 .خورد، آغاز كردند چشم مي

د داشت كه در سي گفت كه اين حزب قص بي حفيظ اهللا راسخ، عضو حزب همبستگي افغانستان، به بي
 .روز هشتم ثور راهپيمايي كند، اما نيروهاي امنيتي اجازه راهپيمايي در آن روز ندادند

آميـز عليـه آن، تـازگي نـدارد، امـا آتـش زدن        هاي سه دهه گذشته و اعتراض مسالمت تقبيح جنگ
 .جمهور كنوني و رهبران جهادي به صورت علني در پايتخت پيشينه ندارد هاي رئيس عكس

 .هاي آنها را زير پا كردند و آتش زدند اي حزب همبستگي در جريان راهپيمايي خود عكساعض

اين حزب چندان شناخته نيسـت و براسـاس فهرسـتي كـه وزارت عدليه/دادگسـتري افغانسـتان از       
وزارتخانه، در وبسايت خود درج كرده، اين حزب در خـزان سـال   شده در اين  احزاب قانوني و ثبت

 .گذشته ثبت شده است

اعضــاي حــزب همبســتگي 
در حــــالي اقــــدام بــــه 
راهپيمايي اعتراضـي عليـه   
وقــايع روزهــاي هشــتم و 

اند كه اخيرا  هفتم ثور كرده
ــم   ــتان هـ ــت افغانسـ دولـ
برگــزاري جشــن پيــروزي 
مجاهدين در هشتم ثـور را  

 .لغو كرد

ومت افغانسـتان  امسال حك
در بيستمين سالگرد پيروزي مجاهدين، بـه برگـزاري همايشـي محـدود بـا حضـور حامـد كـرزي،         

 تظاهركنندگان خواستار محاكمه عامالن جنگ
 سال گذشته شدند سي
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جمهـوري اكتفـا    هاي ارشد دولتي در كـاخ رياسـت   جمهور و شماري از رهبران جهادي و مقام رئيس
 .كرد

 تظاهرات بر ضد عامالن هشت و هفت ثورتظاهرات بر ضد عامالن هشت و هفت ثورتظاهرات بر ضد عامالن هشت و هفت ثورتظاهرات بر ضد عامالن هشت و هفت ثور

  1391 ثور 11راديو آزادي، 

http://da.azadiradio.org/media/video/24565165.html  

ماه اپريل دست به تظـاهرات زده، خواهـان مجـازات عـامالن      30صد ها تن در شهر كابل به تاريخ 
جهادي و غير جهادي را با خـود   مظاهره كننده گان تصاوير رهبران .حوادث هشت و هفت ثور شدند

تظاهركننده گان مي گفتند، عامالن حوادثي كه بـه دنبـال    .حمل كرده، خواهان محاكمهء آن ها شدند
آنهـا برخـي    .رويداد هاي هشت و هفت ثور در افغانستان به وقوع پيوست، نيز بايد مجازات شـوند 

در ايـن   .ديده مي شد، آتش زدنـد تصاوير را كه در بين آن ها عكس هاي رييس جمهور كرزي نيز 
تظاهرات كه از سوي حزب همبسـتگي افغانسـتان سـازمان دهـي شـده بـود، مظـاهره كننـده گـان          

پيش از اين  .راهپيمايي شان را از سينماي پامير آغاز كرده در چهار راهي سپاهي گمنام خاتمه دادند
كشيده شدهء برخـي از رهبـران    نيز يك گروه موسوم به جوانان آزادي خواه افغانستان تصاوير خط

   .جهادي را در برخي مناطق كابل پخش كرده بودند

        ها تن طي يك تظاهرات در كابل ها تن طي يك تظاهرات در كابل ها تن طي يك تظاهرات در كابل ها تن طي يك تظاهرات در كابل     دهدهدهده
        خواهان مجازات عامالن هفت و هشت ثور شدندخواهان مجازات عامالن هفت و هشت ثور شدندخواهان مجازات عامالن هفت و هشت ثور شدندخواهان مجازات عامالن هفت و هشت ثور شدند

  1391 ثور 11راديو آزادي، 

http://da.azadiradio.org/archive/local_news 

ده ها تن امروز در كابل دست به تظاهرات زدند و خواهان مجازات عامالن حوادث هشـت و هفـت   
آنها هم چنان گفتند، عامالن حوادثي كه به دنبال رويـداد هـاي هشـت و هفـت ثـور در       .ثور شدند
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  .كشور به وقوع پيوستند، نيز بايد مجازات شوند

رضان تصاويري از رهبران جهادي و غير جهادي ديگر را با خـود حمـل مـي كردنـد و خواهـان      معت
آنها برخي از تصاويري را كه در ميان آنها تصاوير رييس جمهور كـرزي نيـز    .محاكمهء آنها شدند

  .ديده مي شد، آتش زدند

سازمان دهي شده بود، بيش از صـد تـن از    افغانستاندر اين تظاهرات كه از سوي حزب همبستگي 
 .سينماي پامير به سوي سپاهي گم نام به راه افتادند

        

        تظاهر كننده ها خواهان محاكمه مجرمين جنگي شدندتظاهر كننده ها خواهان محاكمه مجرمين جنگي شدندتظاهر كننده ها خواهان محاكمه مجرمين جنگي شدندتظاهر كننده ها خواهان محاكمه مجرمين جنگي شدند

  1391 ثور 11راديو آزادي، 

http://da.azadiradio.org/content/article/24565065.html  

با آنكه از مدتي به به اين سو تقاضاي به محاكمه كشانيدن مجـرمين جنگـي در افغانسـتان مطـرح     
است اما اين اولين بار است كه برخي از افراد به جاده ها بر آمده و رهبران پيشين جهادي و سياسي 

اين افراد شامل زنان، دختـران   .كنند و خواهان محاكمه آنان مي شوندرا به جنايات جنگي متهم مي 
و پسران جوان كه تعداد شان به صد ها تن مي رسيد، به روز دوشـنبه ضـمن راه پيمـايي در كابـل     

مظـاهره چيـان كـه نخسـت در      .شعار هايي را برضد عامالن حوادث هفتم و هشتم ثور سر مي دادند
دند، خواهان محاكمه تمامي افرادي شدند كه به گفته آنـان در جـرايم   منطقه سينماي پامير تجمع كر
  .جنگي در افغانستان دخيل اند

حفيظ اهللا راسخ يكي از برگزار كننده گان اين تظاهرات در مورد هدف اين راه پيمايي به خبرنگاران 
ت هدف ما تقبيح جنايات سه دهه اخير است، بخصـوص جنايـات كـه در كابـل صـور     » :چنين گفت

گرفته است و ما دو روز هفت و هشت ثور را به مثابه روز سياه مـي دانـم كـه ايـن دو روز سـبب      
كشتار هفتاد هزار شهروند كابل شده است و اين جنايات در هفت ثور شروع شد و ختمش در هشت 

  «.ثور بود كه تا امروز هم ادامه دارد
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گفته مسووالن اين حـزب، آنـان در    اين مظاهره از سوي حزب همبستگي سازماندهي شده بود و به
  .هزار عضو دارند 30واليت كشور حدود  25

در ميان تصاوير خط كشيده شده كه مظاهره چيان با خود حمل مي كردند تصـاوير، ريـيس جمهـور    
كرزي، مارشال فهيم، كريم خليلي، برخي از اعضاي كابينه، تصاوير رهبران جريان هـاي سياسـي از   

يونس قانوني، محمد محقق، جنرال دوستم و عبدالرب رسول سياف نيز به چشـم   جمله داكتر عبداهللا،
  .مي خوردند

تظاهره كننده گان شعار هاي را نيز با خود داشتند كه برخي از رهبران جهادي به كشتار شـماري از  
 در اين تظاهرات افرادي نيز اشتراك كرده بودند كـه از رويـداد هـاي    .غير نظاميان متهم شده بودند

  .پس از هشتم ثور در افغانستان خاطرات تلخ دارند

ناهيد يكي از اين مظاهره چيـان كـه تعـدادي از اقـارب اش را در جريـان جنـگ هـاي داخلـي در         
افغانستان از دست داده است به راديو آزادي گفت كه عاملين اين كشتار ها بايـد بـه ميـز محاكمـه     

در اين جنگها از دست داديم در همين جنگ هاي كـه  من دو كاكا و ماماي خود را « .كشانيده شوند
  »آين ها بخاطر به قدرت رسيدن به راه انداخته بودند

پيش از اين هم در آستانه فرا رسيدن هشتم ثور بيستمين سالروز پيروزي مجاهدين، تصاوير برخـي  
وي گـروه  از چهره هاي جهادي كه باالي آن خط كشيده شده بود، در گوشه و كنار شهر كابل از س

  .موسوم به جوانان آزاديخواه نصب شده بود

در پايان اين تصاوير هم چنان نوشته شده بود كه خون هفتاد هزار باشنده كابل را به رهبران پيشـين  
  .جهادي نمي بخشند

  .اما يك مقام حزب همبستگي گفت كه آنان با اين گروه ارتباطي ندارند

ار ديگر مطرح مي شود كه نظام فعلي در افغانسـتان  خواست محاكمه مجرمين جنگي در حالي يك ب
 .در اين مورد هيچ اقدامي نكرده است و مساله عدالت انتقالي در جايش باقي مانده است
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 تظاهرات عليه عامالن رويدادهاي هفت و هشت ثورتظاهرات عليه عامالن رويدادهاي هفت و هشت ثورتظاهرات عليه عامالن رويدادهاي هفت و هشت ثورتظاهرات عليه عامالن رويدادهاي هفت و هشت ثور

 2012اپريل  30دويچه ويله،  - حسين سيرت

http://www.dw.de/dw/article/0,,15918388,00.html 

صدها تن از هواداران حزب همبستگي با راه اندازي تظاهراتي در كابل، عامالن رويدادهاي هفـت و  
هشت ثور را محكوم كردند و رهبران احزاب كمونيسـتي، مجاهـدين و طالبـان را عـامالن بربـادي      

، در جاده ميونـد  2012اپريل  30/ 1391ثور  11اين تظاهرات روز دو شنبه،   .افغانستان خواندند
شهر كابل كه بيشترين صدمه را در زمان جنگ هاي داخلي ديده و هنوزهم نشـانه هـاي از ويرانـي    

 .هاي جنگ در آن مشاهده مي شود، برگزار شد

خورشيدي حزب دموكراتيك خلق افغانستان در يك كودتا قـدرت را بـه    1357در هفتم ثور سال 
دند كـه بـه سـالروز پيـروزي     مجاهـدين وارد كابـل شـ    1371دست گرفت و در هشتم ثور سـال  

مجاهدين مسمي است. در چند سال گذشته از هشتم ثور توسط حكومت در مراسـم رسـمي تجليـل    
مي شد، اما امسـال در  
يك جلسه كوچـك در  
درون ارگ اين مراسـم  

 .برگزار شد

ــخ،   ــيظ اهللا راســ حفــ
مسوول راه اندازي اين 
تظاهرات به خبرنگاران 
گفت تعـدادي از افـراد   

ي از بــــه نماينــــدگ  
اين ها بايـد  «مجاهدين به قدرت رسيده اند در حالي كه جهاد توسط مردم به پيروزي رسيده است: 

ساقط شوند. مردم بايد رهبر شان را تعيين كنند. آنهايي كه بر مردم ستم كرده اند ملت آنها را قبول 
  .»ندارد. ملت زجر ديده، ملت شكنجه شده است
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 »پيامدهاي مشابه«

به دنبال كودتاي هفـت ثـور ميليـون هـا افغـان      
كشته و زخمي شدند و ميليون ها تن ديگـر نيـز   
كشورشان را ترك كردنـد. هشـت ثـور يـا روز     

هزار  60پيروزي احزاب جهادي نيز قتل بيش از 
 .افغان و ويراني شهر كابل را به دنبال داشت

ناهيد، يك تن از اشتراك كنندگان اين تظاهرات 
گفت پيامدهاي هفت و هشـت ثـور بـراي مـردم     
افغانستان ويراني و بربـادي بـوده اسـت و بايـد     

هـدف از  «عامالن اين دو روز محاكمـه شـوند:   
تظاهرات امروز ما تقبيح هشت ثور يا به قـدرت  
رسيدن جنايتكاران جنگي مي باشد. هفت ثـور و  
هشت ثور هر دو را تقبيح مي كنـيم بـه خـاطري    
كه اين ها هرنـوع جنايـت را عليـه مـردم انجـام      

  .»دادند، اما امروز در قدرت هستند

 به آتش كشيدن تصاوير

عكس هايي از ويراني هاي شهرهاي افغانستان و صحنه هاي دلخـراش مـرگ افغـان هـا در جريـان      
 .جنگ هاي سه دهه اخير نيز توسط تظاهركنندگان حمل مي شدند

در پالكارت هايي كه توسط تظاهر كنندگان حمل مي شدند، تمامي قتل ها و ويرانـي هـايي كـه در    
تظـاهرات كننـدگان تصـاوير تمـامي      .سه دهه اخير در افغانستان صورت گرفته محكـوم شـده بـود   

ن طالبان و حامد كرزي، رييس جمهور افغانستان را كـه  رهبران احزاب خلق و پرچم، مجاهدين، سرا
با خط سرخ بر آنها چليپا كشيده شده بود، حمل مي كردند. اين تصاوير در پايان تظاهرات به آتـش  

در شعارهايي كه توسط تظاهرات كنندگان حمل مي شد بر محاكمـه عـامالن كشـتار     .كشيده شدند

تظاهركنندگان عكس هاي شماري از 
 .شخصيت ها را آتش زدند

ه عامالن تظاهركنندگان خواستار محاكم
 .كشتار مردم شدند
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بود. اين تظاهركنندگان خواستار تامين دموكراسي و تطبيـق  افغان ها و بربادي افغانستان تاكيد شده 
 .عدالت اجتماعي شدند

تظاهر كنندگان مي گفتند مردم افغانستان بايد با پيروي از انقالب هاي مردمـي در مصـر، تـونس و    
ليبيا، كساني را كه به حق مردم افغانستان جفا كرده اند خلع قدرت كنند و سرنوشت خود را خود به 

 .رنددست گي

آقاي راسخ گفت فرزندان شهداي جهاد افغانستان در فقر مفرط به سر مي برند اما تعدادي ديگر بـه  
مردم برحق ضد روس ها تفنگ گرفتند و وطن را آزاد كردند، اما ايـن  «نام جهاد تجارت مي كنند: 

رند، اين ها صدها ها تجارت كردند. امروز اين ها ميليون ها پول در دوبي دارند، اين ها بلند منزل دا
 .«هزار جريب زمين در خارج دارند

آنها مي گفتنـد كـه    .تظاهر كنندگان شعارهايي را عليه كشورهاي پاكستان و ايران نيز سر مي دادند
 .پاكستان براي افغانستان گروه طالبان را پرورش داده و ايران هم از اين گروه حمايت مي كند

  

    كشوركشوركشوركشور    ايناينايناين    ازازازاز    رارارارا    اشغالگراناشغالگراناشغالگراناشغالگران    خروجخروجخروجخروج    افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان    مردممردممردممردم
        شدندشدندشدندشدند    خواستارخواستارخواستارخواستار

http://dari.irib.ir/index.php/component/content/article/47236  

 خواسـتار  را كشورشان از اشغالگر نيروهاي خروج تظاهرات، برپايي با افغانستان مردم از نفر صدها
 . شدند

 در شركت با كابل در دوشنبه روز افغان مردان و زنان از نفر صدها دري، راديو خبرنگار گزارش به
 از را نظاميـان  ايـن  خـروج  خـارجي،  نظاميـان  سوي از افغانستان اشغال كردن محكوم با تظاهراتي،
 دهـه  هـاي  جنـگ  شـدگان  كشـته  بزرگداشـت  مناسبت به تظاهرات اين .شدند خواستار كشورشان

 حقـوق  نقـض  در دخيـل  افـراد  مجازات همچنين كنندگان تظاهرات .شد برگزار افغانستان در 1990
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 همچنـين  تظـاهرات  اين در كنندگان شركت .شدند خواستار را گذشته دهه سه در افغانستان در بشر
 .كردند متهم دولتي مهم هاي پست در جنگي كاران جنايت كردن منصوب به را كابل و واشنگتن

 جنايتكاران برخي كرد، اعالم افغانستان بشر حقوق مستقل كميسيون شنبه روز كه است حالي در اين
 .اند كرده جمعي دست گورهاي تخريب به اقدام خود، جنايات پوشش براي جنگي

        

            افغانستانافغانستانافغانستانافغانستان    همبستگيهمبستگيهمبستگيهمبستگي    حزبحزبحزبحزب    اعضاياعضاياعضاياعضاي    ازازازاز    تنتنتنتن    هاهاهاها    صدصدصدصد
 زدندزدندزدندزدند    تظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهرات    بهبهبهبه    دستدستدستدست

 2012 اپريل 30

http://salamwatandar.com      وhttp://www.wakht.af               

 جهـادي،  وفرمانـدهان  رهبـران  زده خـط  هـاي  عكـس  حمل با امروز حزب اين اعضاي از تن صدها
 سـپاهي  راهي چهار تا پامير سينماي راهي چهار از  طالبان، گروه رهبر و وپرچم خلق حزب اعضاي
 وهشت هفت هاي انقالب عامالن كنندگان مظاهره .زدند پيمايي راه به دست كابل ميوند جاده گمنام

 و  پرچم و خلق حزب اعضاي جهادي، فرماندهان و رهبران محاكمه خواستار و نموده محكوم را ثور
 .شدند طالبان گروه اعضاي

 از تـن  1500 حـدود  اشـتراك  بـا  حـزب  اين: گفت تظاهرات اين برگزاري مسوول راسخ اهللا حفيط
 راسـخ،  آقـاي  بـاور  بـه  .انـد  زده تظاهرات به دست اخير دهه سه جنايات تقبيح هدف به اش اعضاي

 روزهـا،  ايـن  دوي هـر  كه كه باشد مي سياه روزهاي افغانستان تاريخ در ثور وهشت هفت روزهاي
 مـردم  بـدبختي ": گفت راسخ آقاي .است داشته پي در را كابل گناه بي باشنده هزار 70 شدن كشته

 رااشـغال  افغانستان خارجي كشور 40 واكنون گرديده آغاز ثور وهشت هفت هاي روز از افغانستان
 در اسـت،  رنگين افغانستان مردم خون به شان دست كه افرادي اكنون. دارد ادامه جنايت واين نموده
 بـاالي  بدبختانه المللي، بين و ملي سطح در محاكمه عوض به و  اند زده تكيه دولتي بلند هاي مقام
 كشـانده  محاكمـه  ميـز  بـه  افـراد  اين شايد امروز: افزود راسخ آقاي ".هستند حاكم افغانستان مردم
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 بـه  افـراد  ايـن  ها آينده در تا كند مي تالش افغانستان مردم به اگاهي دادن با حزب اين ولي نشوند
 انـد،  افغانسـتان  در جنايـت  سكه ديگر روي طالبان راسخ آقاي ي گفته به .شوند كشانده عدالت ميز
 .اند داشته روا را جنايت و خيانت مردم بر كه

 جنايتكـار  افـراد  بايد: گفت تظاهرات اين در كنندگان اشتراك از يكي كنر واليت از مبارك گل نظر
 ميكنند وجنگ شده باال ها كوه به طالبان نمايند همكاري صلح پروسه به نيز طالبان و شوند محكمه

 .شوند زخمي ويا كشته طرفين درگيري درميان وزنان اطفال تا ميشود سبب مساله واين

 پذيرنـد،  نمـي  را افغانسـتان  اساسي قانون آنان: گفت تظاهرات كنندگان اشتراك از ديگر يكي ناهيد
 افغانسـتان  مـردم  خـون  به شان دست و اند كرده خلق را ثور وهشت هفت روزهاي كه كساني زيرا

 خواسـتار  افغانسـتان  همبستگي حزب اعضاي: افزود ناهيد .اند ساخته را اساسي قانون است، آغشته
 افراد نه دارند سهم مردم سيكوالرزيم درحكومت .باشند مي درافغانستان سيكوالريزم حكومت يك

 حنايـت  نـوع  هـيچ  از قـدرت  به رسيدن خاطر وبه اند خورده را مردم حق كسانيكه ونه كار جنايت
 .اند نكرده دريغ مردم درحق

 از پيش اما كنند، مي تقبيح را ثور وهشتم هفتم تاريخ كابل در سياسي حزب يك كه است بار اولين
 هـاي  عكـس  بـاالي  پاشي رنگ با مخفيانه صورت به نيز افغانستان آزاديخواه جوانان گروه نيز اين

 هشتم و هفتم روزهاي طالبان، گروه رهبر و پرچم و خلق حزب اعضاي جهادي، فرماندهان و رهبران
 .بودند كرده تقبيح را ثور
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 هاهاهاها    افغانافغانافغانافغان    خواستهخواستهخواستهخواسته    خارجي،خارجي،خارجي،خارجي،    نظامياننظامياننظامياننظاميان    خروجخروجخروجخروج

  2012 مي 1/  1391 ارديبهشت 12........تلويزيون پرس و

http://roozeno.com   وhttp://www.presstv.ir/detail.fa/238954.html  

 گـر  اشـغال  نيروهـاي  خـروج  كشور، اين پايتخت كابل، در پيمايي راه با افغانستان مردم از تن صدها
 .اند شده خواستار را كشورشان از امريكا امر تحت

 در) آوريـل  30 ارديبهشـت،  11( دوشـنبه  روز تظاهرات دهي سازمان دموكراسي طرفدار هاي گروه
 و 1990 دهه اوايل كه افرادي خاطره و ياد گراميداشت براي تظاهرات اين. داشتند عهده به را كابل
 شدند، كشته افغانستان داخلي جنگ در سابق شوروي جماهير اتحاد طرفدار دولت سرنگوني از پس

 .شد برگزار

 گـر  اشغال نيروهاي با كه نيروهايي افتاد، مجاهدين نيروهاي دست به 1992 آوريل 30 كابل كنترل
 ايـن  نام كابل تصرف از پس مجاهدين .كردند مي مبارزه ها آن حامي دولت و شوروي جماهير اتحاد
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  .دادند تغيير افغانستان اسالمي كشور به را كشور

 حقـوق  نقـض  به افغانستان در جنگ دهه 3 ظرف كه شدند كساني مجازات خواهان افغان معترضان

 بـه  ”جنگي كاران جنايت“ انتصاب به را كابل و واشنگتن هاي دولت همچنين ها آن .اند پرداخته بشر
 .كردند متهم دولتي ارشد مناصب

 از تعـدادي  كـرد  اعالم) آوريل 28 ارديبهشت، 9( شنبه روز افغانستان بشر حقوق مستقل كميسيون
 حـال  در شـان  جنايـات  بـا  مـرتبط  مـدارك  بردن بين از منظور به جنگي جرايم ارتكاب به مظنونان
  .هستند كشور اين در جمعي دسته گورهاي تخريب

 از افغانسـتان  در امريكـا  امـر  تحـت  نظـامي  ائتالف دهد مي نشان جديد گزارش يك حال، همين در
 خبرگـزاري  .كنـد  مـي  خـودداري  كشـور  ايـن  در خـارجي  سـربازان  به حمالت كامل خبري پوشش

 هفتـه  در امريكـايي  سرباز 2 كردن مجروح در افغان پليس چند اقدام از دوشنبه روز آسوشيتدپرس
 آمـار  اساس بر  .نشد منتشر حادثه اين از گزارشي مهاجمان شدن كشته وجود با. شد خبر با گذشته

 نيـروي  138 كنون تا ميالدي جاري سال طي ، icasualties.org سايت وب سوي از منتشرشده
 ظرف افغانستان در خارجي نظاميان تلفات آمار افزايش .اند شده كشته افغانستان در امريكا امر تحت

 نيروهاي ضد بر تظاهرات در افغان زنان شركت از تصويري
 كابل در گراشغال
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 جنـگ  بـا  مخالفت سوي به را ناتو عضو كشورهاي ساير و امريكا در عمومي افكار گذشته ماه چند
 هـاي  درعمليـات  نظامي غير صدها گذشته ماه چند در فقط اين، بر عالوه .است داده سوق افغانستان

 خشـم  موضـوع  ايـن . انـد  داده دست از را خود جان افغانستان مختلف هاي بخش در امريكا امر تحت
 .است داشته دنبال به را افغانستان مردم روزافزون

 

 »!»!»!»!تاريخ ماتاريخ ماتاريخ ماتاريخ ماهشت و هفت ثور لكه هاي ننگ هشت و هفت ثور لكه هاي ننگ هشت و هفت ثور لكه هاي ننگ هشت و هفت ثور لكه هاي ننگ « 

   1391ثور 11خبرگزاري بست،  - روبين حفيظي

http://www.bostnews.com/details_dr.php?id=9427&cid=1  

دهة اخير صدها نفر از باشنده گان كابل امروز در راهپيمايي مسالمت آميزي براي تقبيح جنايات سه 
ــد.  ــتراك كردن ــور، اش ــن  در كش اي

اعتراض صلح آميز از طـرف حـزب   
ــوك   ــتان در چـ ــتگي افغانسـ همبسـ
سينماي پامير شهر كابـل برپـا شـده    

در اين اعتراض كه صـدها نفـر    بود.
در آن جمـع بودنـد، شـعارهاي ضـد     
رهبران جهادي، طالبان، خلق و پرچم 

 سر داده شد.

حفيظ اهللا راسـخ مسـؤول برگـزاري    
ــن  ســياه روز «راهپيمــايي گفــت: اي

هشـت ثـور را روز ملـي ناميدنـد و     
باالي ويرانه هـا و گورهـاي گمنـام    
قربانيان حاكميـت شـوم شـان، همـه     
ساله به پايكوبي و جشن پرداختند ... 
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به گفتة او، هشت ثور روز خونيني  »و تاريخ سي سالة اخير را از كتب درسي مكاتب حذف كردند.
رهبران جهادي پس از بيرون شدن قشون سرخ شوروي سـابق جنـگ هـاي    در افغانستان است زيرا 

ما از جامعة «او گفت:  گناه و ويران ساختن خانه ها را آغاز كردند. كوچه به كوچه و كشتن افراد بي
جهاني خواهان به دادگاه كشيدن رهبران جهادي، طالبان و امريكايي هايي هستيم كه به اشارة اربابان 

  »ني شان افغانستان را مبدل به حمام خون كردند.پاكستاني و ايرا

اين اعتراضات در حالي برپا مي شود كه همه ساله از هشتم ثور روز پيـروزي جهـاد افغانسـتان بـا     
  شكوه و افتخار بسيار، تبجيل به عمل مي آيد.

هشتم ثور با پيروزي جهاديان افغانستان در مقابل قشـون سـرخ شـوروي مصـادف اسـت. رهبـران       
جهادي پس از به دست آوردن اين پيروزي، بر سر قدرت با يكـديگر كنـار نيامـده و جنـگ هـاي      

  داخلي در كشور شروع شد.

        حزب همبستگى افغانستانحزب همبستگى افغانستانحزب همبستگى افغانستانحزب همبستگى افغانستان
        ثور را تقبيح كردثور را تقبيح كردثور را تقبيح كردثور را تقبيح كرد    8888و و و و     7777روزهاى روزهاى روزهاى روزهاى 

  2012اپريل  30خبرگزاري پژواك،  -خواجه بصير احمد

/www.pajhwok.comhttp:/  

): طرفداران حزب همبستگى افغانستان در كابل مظاهره نموده و از هفـتم  91ثور11هركابل (پژواك، 
آنها كه تعداد شان بـه صـدها تـن بـه شـمول زنـان        و هشتم ثور، به حيث روزهاى سياه ياد كردند.

نمودند و در مقابل منار جـادة  ثور) از منطقة سينما پامير، راهپيمايى  11ميرسيد، قبل از ظهر امروز(
مظاهره چيان شعارهاى ضد رهبران جهادى و رژيم هاى كمونستى تحت الحماية  ميوند تجمع كردند.

 چليپـا  بـه  تصـاوير  و داده سـر  را  "دو هـر  به مرگ و نفرين ناتو، نه امريكا نه "شوروى سابق و 
آنـان ميگفتنـد كـه     .كشيدند آتش به آنرا بعداً كه ميكردند حمل خود با را، رهبران اين شدة كشيده

 محاكمـه  بايـد  و نمودنـد  استفاده سوء آن، از و كرده  رهبران جهادى، جهاد مردم افغانستان را بدنام
  .شوند



 انعکاس تظاهرات حزب همبستگ� افغانستان در مطبوعات 18
 

حفيظ اهللا راسخ يكى از اعضاى رهبرى حزب همبستگى ملى و شركت كنندة مظاهره، عـامالن هفـتم   
يكتعداد "يكا خوانده، گفت: امر غالمان را 1371 ثور هشتم و سابق شوروى غالمان  را 1357ثور 

تاجران جهاد، خون يك و نيم ميليون شهيد جهاد را ناديده گرفته و باعث تبـاهى و ويرانـى كشـور    
شدند. وى افزود كه آنها هفتم و هشتم ثور را به حيث دو روز سياه تقبيح نموده و خواستار محاكمة 

تقبـيح اعمـال نابخشـودنى    "الوه كرد كه آنها بـه هـدف   راسخ ع رهبران هردوى اين روزها هستند.
  ثور بوده، جمع شده بودند. 8ثور شروع و ادامة آن 7كه از  "نوكران روس و امريكا

گفت كه تصـميم داشـتند در روز هشـتم ثـور مظـاهره       افغانستاناين عضو رهبرى حزب همبستگى 
ه نداد؛ ورنه در آنروز اهداف خـود را بيـان   نمايند؛ اما وزارت داخله به آنان بنابه داليل امنيتى اجاز

  ميكردند.

شيال مظاهرة كنندة ديگر، به آژانس خبرى پژواك گفت كه رهبران جهادى، از مردم نماينـدگى نمـى   
تـا  "وى عالوه كـرد:   كنند و همين رهبران بودند كه مردم افغانستان را به حالت فالكتبار رساندند.

  "قدرت نيفتند، ما به راه خود ادامه ميدهيم. زمانى كه آنها محاكمه نشوند و از

 ،"ايران آدمكُش رژيم بر مرگ " و "پاكستان پرور طالب دولت بر مرگ "مظاهره چيان شعارهاى
 " و "اسـت  هالكـت  اسـت،  اسـارت  نظامى پايگاه است، جنايت است، خيانت  استراتژيك پيمان"

  .ميدادند سر نيز را "اجتماعى عدالت و ديموكراسى استقالل، باد زنده

، حكومـت محمـد   1357حزب ديموكراتيك خلق، تحت الحماية شوروى سابق، در هفتم ثـور سـال   
داوود خان را از طريق كودتا سرنگون كرد و به قدرت رسـيد و بعـداً زمينـة تجـاوز قشـون سـرخ       

مجاهـدين در برابـر قشـون سـرخ      بر افغانستان مساعد گرديـد.  1358شوروى در ششم جدى سال 
 1367دلو سـال   26و حكومت تحت الحماية آن، مقاومت نمودند؛ تا آنكه قشون سرخ در شوروى 

بعد از سقوط حكومت داكتر نجيـب   1371از افغانستان خارج شدند و مجاهدين در هشتم ثور سال 
  اهللا آخرين زمامدار طرفدار شوروى سابق، وارد كابل شدند و زمام امور را به دست گرفتند.

ميالدى تاسـيس شـده، كـه بـه      2004رزمك، در سال  داوود انستان به رهبرى حزب همبستگى افغ
  هزار عضو در تمام واليات فعاليت دارد. 30ادعاى مسووالن آن، با داشتن بيش از 
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سیاس  ګوند لسګونه کسانو د ثور/غوايي اوومـه او اتمـه ورځـ� په کابل ک� د یوه 
 .وغندل�

مظــاهره کوونکــو لــه ځانــه ســره د مخ-نیــو مجاهــدینو د مشــرانو، د خلقیــانو او 
پرچمیانو او د طالبانو د ځینو مشـرانو عکسـونه لېـږدول او د هغـوی د محاکمـه 

 .کېدو غوښتنه یې کوله
او د کابـل ح-ومـت ددې پرځـای چـ�  ددغه الریون سمبالوونکو ویل چ� امری-ا

د کابـل لـه پـامیر  .جنګ  عاملین محاکمه کړي، هغوی ته یې واک ورکړی کـړی
الریـون  .سینما پیل شوي په دغه الریون ک� نجونو او زلمیانو هـم ګـډون کـړی و

کوونکو د مجاهدینو د مخ-نیو مشرانو او کمونیست  نظام د ځینـو غـړو سـربېره 
 .ه د مرستیاالنو پر عکسونو هم چلیپا راکښل� وهد ولسمشر کرزي او د هغ

د افغانستان د همبستګۍ د ګوند له لوري د الریون سمبالوونکو ویل پـه پـام کـ� 
وه، چ� دغه الریون د وري پر اوومه او اتمه وکړي، خو امنیت  ځواکونو یې مخه 

 .ونیوله

ه غنـدل د افغانستان د تېرې لسیزې جګـړې نـه وړانـدې هـم د الریونونـو پـه بڼـ
شوې، خو د کابل په زړه ک� د پخوانیو مجاهدینو او خلق  رژيم او ان د طالبـانو 

   .د ځينو مشرانو عکسونو ته اور ورته کول د الریون په ش-ل یوه نوې پدیده ده

 تظاهركنندگان در كابل: جهاديان از قدرت كنار زده شوند تظاهركنندگان در كابل: جهاديان از قدرت كنار زده شوند تظاهركنندگان در كابل: جهاديان از قدرت كنار زده شوند تظاهركنندگان در كابل: جهاديان از قدرت كنار زده شوند 
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اندازي تظاهراتي عليـه رهبـران جهـادي، شـعارهاي      صدها تن از باشندگان كابل، روز گذشته با راه
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چنـين   عنوان روزهاي مـاتم ملـي خواندنـد و هـم     تندي سر دادند و روزهاي هفت و هشت ثور را به
الگرد اين تظاهرات كـه سـه روز پـس از بيسـتمين سـ      .توصيف كردند» وحشي«رهبران جهادي را 

پيــروزي مجاهــدان صــورت گرفــت، در آن تظاهركننــدگان خواســتار بــه دادگــاه كشــانيدن تمــام 
  .جنايتكاران جنگي و رهبران جهادي شدند. در اين تظاهرات بيشتر جوانان و زنان اشتراك داشتند

جمهور  اهللا، رييس هاي جهادي با ساقط كردن نظام داكتر نجيب خورشيدي، گروه 1371در هشتم ثور 
دست گرفتند و اقدام به تشكيل دولت اسالمي كردند. امـا،   پيشين افغانستان، حكومت را در كابل به

ور شد كـه براسـاس آمارهـاي     سوز گروهي شعله هاي خانمان پس از ورود مجاهدان به كابل، جنگ
ها  چنين اين جنگ ها نزديك به هفتادهزار نفر تنها در كابل كشته شدند. هم جنگ  نغيررسمي، طي اي

گـراي طالبـاني مسـاعد     تمام زيربناها را از بين برد و زمينه را براي ظهور رژيم استكباري و واپس
 .ساخت

خورشيدي كه در آن حكومـت   1357به باور برخي از كارشناسان و تظاهركنندگان، روز هفتم ثور 
ت حمايت شوروي سابق به رهبري حزب دموكراتيك خلق افغانستان در كابل بـه قـدرت رسـيد    تح

دنبـال بـه قـدرت      رود. بـه  شمار مـي  كننده براي مردم افغانستان به نيز، از جمله روزهاي سياه و تباه
هاي جهادي شكل گرفتند و عليه اين حكومت  رسيدن حكومت تحت حمايت شوروي در كابل، گروه

 .زه پرداختندبه مبار

عنـوان   بار نام جنايتكاران و مجرمان جنگي را كه هـم اكنـون بـه    كنندگان ديروزي براي اولين تظاهر
كنند، به زبان راندند  هاي سياسي در بيرون از دولت فعاليت مي اعضاي ارشد دولت و رهبران جريان

كار مـورد خطـاب قـرار     تمفروش، كفتار، غدار و س عنوان جنايتكار، خاين، وطن و هريك آنان را به
هـاي   هـاي قربانيـان جنـگ    دادند. اين تظاهرات كه از سوي حزب همبستگي ملي با حضور خـانواده 

خاتمه يافت، در آن روزهاي هفت و هشت » سپاهيان گمنام«داخلي از سينما پامير آغاز و در چوك 
بر سياف كفتار، مـرگ   مرگ بر عبداهللا غدار، مرگ«عنوان شد. » ماتم ملي«عنوان روزهاي  ثور به

كـار،   كار، مرگ بر قانوني رياكار، مرگ بر محقـق سـياه   خوار، مرگ بر دوستم ستم بر گلبدين خون
كننـدگان بـود.    از جمله شعارهاي مهم اين تظاهر» مرگ بر خليلي جنايتكار، مرگ بر فهيم جنايتكار

برتو! خلقي جـالد، نفـرين مـرگ     نه امريكا، نه ناتو، نفرين مرگ«گفتند:  كنندگان مي چنين تظاهر هم
چنـين در يكـي از    هـم  «.رو، نفرين مرگ برتـو  آبرو، نفرين مرگ برتو! طالبان سياه برتو! جهادي بي
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وطن  هشت ثور را روز ملي ناميدن، توهين به هفتادهزار هم«شعارهاي تظاهركنندگان نوشته بود كه 
 «.هاي وحشي در كابل قتل عام شدند ماست كه توسط جهادي

نام آنـاني   گويد كه رهبران جهادي به دهندگان اين تظاهرات مي اهللا راسخ از سازمان حال، حفيظ ا اينب
كه جان خود را در دفاع از افغانستان قرباني كردند، تجارت كردند و امروز صاحب قدرت سياسـي  

جهاد كـرد،  ها  خاطر دفاع از وطن عليه روس آن مجاهدي كه به«و اقتصادي فراوان هستند. او گفت: 
او تاكيـد كـرد رهبـران    » چـاره اسـت.   كند، زنش بيوه و بـي  امروز پسرش سر سرك موترشويي مي

آقاي راسخ تاكيـد   .از سر مردم دور شود» شان سايه شوم«جهادي بايد از قدرت كنار زده شوند تا 
سـر   بـه  كرد كه بدون به دادگاه كشانيدن جنايتكاران و مجرمان جنگي، مردم افغانسـتان در آرامـش  

 .نخواهند برد

 كرزي  زدن عكس آتش

كردنـد،   هاي رهبران ارشد جهادي را نيـز حمـل مـي    هاي خود عكس تظاهركنندگان كه در پالكارت
هـا را    ي ايـن تظـاهرات ايـن عكـس     كشيده بودند و در خاتمه» چليپا«روي آن با خط سرخ عالمت 

جمهـور   از حامـد كـرزي، ريـيس    هايي كه به آتش كشيده شد، تصويري آتش زدند. در ميان عكس
عنوان  خورد. حامد كرزي به كشور نيز، در كنار تصاوير جنايتكاران جنگي و ضد بشري به چشم مي

شـان بـه خـون     هاي اخير نتوانست آناني را كه دست  دهه كه طي يك جمهور اين كشور، از اين رييس
كننـدگان،   ي تظاهر گفته به .قرار گرفتكنندگان  اند، به دادگاه بكشاند، مورد نفرت تظاهر مردم آلوده

كه اقدامي براي به محاكمه كشانيدن جنايتكـاران و مجرمـان جنگـي در     جاي اين دولت افغانستان به
كشور بكند، تالش كرده است تا از رهبران جهادي كه متهم به جنايت عليه بشريت هستند، در طول 

سوي برخي از نهادهاي مدني و فعـاالن حقـوق   هاي زيادي از  سال اخير حمايت كند. گرچند تالش ده
هـا   بشر براي به دادگاه كشانيدن جنايتكاران جنگي در كشور صورت گرفته، اما دولت به اين تالش

جمهور در مـورد بـه محاكمـه جنايتكـاران جنگـي،       توجهي رييس تاكنون اعتنايي نكرده است. با بي
  .قدرت رهبران جهادي نيز روز به روز بيشتر شده است
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  ».تان ابروست باالي چشم«كرد تا به رهبران جهادي بگويد  سال قبل هيچ شهروندي جرات نمي ده

پارلمان با واكنش تنـدي  جرگه قانون اساسي و يا در  براي نمونه اظهارات خانم ماللي جويا در لويه
  .از سوي رهبران جهادي همراه شد

نامه آفتاب به نشر يك مقاله پرداخت، واكنش  نگار جوان در هفته كه يك روزنامه سال قبل زماني ده
صـورت   نامه از نشر بازماند و كارمندان آن اكنون بـه  تند رهبران جهادي را در پي داشت. اين هفته

 .برند سر مي بهپناهنده در كشورهاي غربي 

زده،  ي رهبران جهادي در قدرت و نهادهاي دولتي سبب شد تا در يك تصميم شـتاب  حضور گسترده
 .مجلس نمايندگان اقدام به تصويب منشور مصالحه ملي كند

اي در هرم قدرت داشته  سال گذشته تالش رهبران جهادي اين بود تا حضور نيرومند و گسترده در ده
كنند، اما  داد زيادي از رهبران جهادي در قالب گروه مخالفان سياسي فعاليت ميباشند. هرچند كه تع

  چنان محسوس است.   حضور پررنگ بخش ديگري از رهبران جهادي در دولت، هم

ي اخير يك حزب سياسي اقدام به مظاهره سياسي كرده اسـت. در ايـن    دهه بار در يك براي نخستين
خـوار، غـدار    عنوان جنايتكار، خون آتش كشيده شده و از آنان بهمظاهره تصاوير رهبران جهادي به 

 .نام برده شده است ...و

پـذير   اين تظاهرات، بدون خشونت پايان يافت. سوال اساسي اين است كه آيا رهبران جهادي انعطاف
 هاي جهادي فرا رسيده است؟ كه زوال تنظيم اند و يا اين شده
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هـاي   وطنان را كه در دهه هاي خفته در دل بسياري از هم ند عقدهتوا ها مي نوع مظاهره شك اين بدون
بندي در قالب اپوزيسـيون و   هاي جهادي با صف كه گروه اند، تبارز دهد. در حالي گذشته آسيب ديده

توانـد   اند، اين نـوع مظـاهره مـي    جمهوري در انتخابات آينده حكومتي در صدد كسب كرسي رياست
 .شمار آيد ي بهزنگ خطري براي رهبران جهاد

هــا بــه نقــد و بررســي  اكنــون بهتــر اســت كــه رهبــران جهــادي خــود، در ســمينارها و گردهمــايي
پـذيري، رويـدادهاي اتفـاق افتـاده را مسـووالنه و       شان پرداخته و با روحيه مسـووليت  هاي كارنامه

مـا شـاهد    شجاعانه به عهده گرفته و فرصت را براي دادخواهي قربانيان فراهم سـازند. در غيـر آن  
 .هاي رهبران جهادي خواهيم بود هاي خانه تر از سوي مردم تا درب دروازه هاي گسترده مظاهره

        

        مشرانو جرگه مشرانو جرگه مشرانو جرگه مشرانو جرگه 
        مظاهره حزب همبستگى را شديداً تقبيح نمودمظاهره حزب همبستگى را شديداً تقبيح نمودمظاهره حزب همبستگى را شديداً تقبيح نمودمظاهره حزب همبستگى را شديداً تقبيح نمود

  2012مي  1خبرگزاري پژواك، 

http://www.pajhwok.com 

مسـئولين حـزب همبسـتگى    ): مشـرانوجرگه خواهـان پيگـرد قـانونى     91ثـور 12شهركابل (پژواك،
 .افغانستان، از سوى حكومت واحضارآنها به اين جرگه شد

ديروز صدها طرفدار حزب همبستگى به شمول زنان در كابل مظاهره نموده و از هفتم و هشتم ثـور،  
 به حيث روزهاى سياه ياد كردند.

روى سـابق و  مظاهره چيان شعارهاى ضد رهبران جهادى و رژيم هاى كمونستى تحت الحمايـة شـو  
را سر داده و تصاوير به چليپا كشيده شدة اين رهبـران   »نه امريكا نه ناتو، نفرين و مرگ به هر دو«

آنان ميگفتند كه رهبران جهادى، جهاد مردم افغانستان را بـدنام كـرده و از آن،    را به آتش كشيدند.
  سوء استفاده نمودند و بايد محاكمه شوند.
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نو جرگه اين حركت طرفـداران حـزب همبسـتگى، شـديداً تقبـيح شـد و       اما در اجالس امروز مشرا
  خواهان پيگيرد محركين آن گرديد.

فضل هادى مسلميار رييس مشرانو جرگه گفت كه جهاد مردم افغانستان برحق بوده ، اما چيـزى كـه   
  بعد از هشت ثور صورت گرفته، عمل شخصى بوده .

سـاله   14به خون يك و نيم ميليـون شـهيد وجهـاد    وى افزود : (( تظاهرات حزب همبستگى توهين 
  مردم افغانستان است كه همه قربانى و فداكارى ها ناديده گرفته شده است .))

همچنان شيرمحمد آخندزاده عضو مشرانو جرگه ميگويد كه تنها شـش عضـو خـانوادة او در وقـت     
  جهاد كشته شده اند.

از ديموكراسى و آزادى بيان سوء استفاده نمـوده   آخندزاده عالوه كرد كه مظاهره كنندگان ديروزى،
  و بايد مورد پيگرد قانونى قرار بگيرند .

، »مرگ بر رژيم آدمكُش ايـران  «و  »مرگ بر دولت طالب پرور پاكستان «مظاهره چيان شعارهاى
زنـده   «و  »پيمان استراتژيك خيانت است، جنايت است، پايگاه نظامى اسارت است، هالكت است«

  را سر ميدادند. »باد استقالل، ديموكراسى و عدالت اجتماعى

نعمت اهللا آكا عضو ديگر مشرانو جرگه گفت كه بايد مسوولين حزب همبستگى به مجلـس عمـومى   
 مشرانو جرگه فرا خوانده شوند و در مورد حركت ديروزى شان در مـورد مجاهـدين پاسـخ بدهنـد.    

وزير عدليه به مجلس شده ، گفتند كه بايد جـواز ايـن حـزب    برخى سناتوران ديگر، خواهان حضور 
  گرفته شود .

مولوى محمود دانشجو عضو ديگر مشرانو جرگه خواهان پيگيرد عدلى مسوولين حزب همبسـتگى و  
فسخ جواز اين حزب از سوى وزارت عدليه گرديد وگفت كه اگر جلـو همچـو افـراد گرفتـه نشـود      

  كشانده خواهد شد .،دامنه مظاهرات به واليات نيز 

از جانب ديگر، رفيع اهللا حيدرى عضو ديگر مشرانو جرگه گفت : (( اگر به شكل رسمى ايـن قضـيه   
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  پيگيرى نشود ،مجاهدين به شكل انفرادى اين كار را خواهد كرد .))

ميالدى تاسـيس شـده، كـه بـه      2004حزب همبستگى افغانستان به رهبرى داوود رزمك، در سال 
  هزار عضو در تمام واليات فعاليت دارد. 30آن، با داشتن بيش از  ادعاى مسووالن

، حكومـت محمـد   1357حزب ديموكراتيك خلق، تحت الحماية شوروى سابق در هفـتم ثـور سـال    
داوود خان را از طريق كودتا سرنگون كرد و به قدرت رسـيد و بعـداً زمينـة تجـاوز قشـون سـرخ       

مجاهـدين در برابـر قشـون سـرخ      ن مساعد گرديـد. بر افغانستا 1358شوروى در ششم جدى سال 
 1367دلو سـال   26شوروى و حكومت تحت الحماية آن، مقاومت نمودند؛ تا آنكه قشون سرخ در 

بعد از سقوط حكومت داكتر نجيـب   1371از افغانستان خارج شدند و مجاهدين در هشتم ثور سال 
  ند و زمام امور را به دست گرفتند.اهللا، آخرين زمامدار طرفدار شوروى سابق، وارد كابل شد

 هاي پايتختهاي پايتختهاي پايتختهاي پايتخت    بتكدهبتكدهبتكدهبتكده    حزب همبستگي؛ غرش رعد برحزب همبستگي؛ غرش رعد برحزب همبستگي؛ غرش رعد برحزب همبستگي؛ غرش رعد بر

  مثل اين است كه كابل، خودش را براي پاسخدهي به تاريخ آماده مي كند.

  رزاق مامون

http://razaqmamoon.blogspot.com/2012/05/blog-post.html 

بـود. آتـش زنـي    » عـدالت «دركابل؛ اتفاقي افتاد كه نخستين هشدارجمعي براي اجراي  -يازده ثور
بي ترديد درميان گروهي ازبت هاي سياسي نسل پيروكارگزاران جوان، با » جهادي«تصاويررهبران 

شـده  » مقدس«كرد. دركابل؛ جايي كه بت هاي تراشيدة سياسي و خطر زلزلة ده ريشتري برابري مي
افراد ابلق پوش غرق در زره، زنـدگي ومـردم را از   جوقه هاي درپناه ديوارهاي غول پيكر سمنتي و

گروگاه هاي خويش نظارت مي كنند، عكس هاي رهبران دوره هاي مختلف را چليپا زدند وبه آتش 
 سپردند!
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  ديوارهاي هيوال آسا نيز باال خواهد پريد.اين آتش، روزي از 

درتاريخ خواهند نوشت كه حزب همبستگي افغانستان براي نخستين بار، طلسم بت هـاي سياسـي را   
ــين زد. تصــاوير  ــه زم ب
رهبراني را كه آشـكارا  
ــارج    ــاي خ ــت ه ــه ب ب

تــاجران «ازحســابدهي و
بدل شده اند، بـا  » جهاد

شالق چليپا به محاكمـه  
ــن حركــت   كشــيدند. اي
شوخي نيست؛ درپژواك 
معترضــان، كهنــه دردي 

  موج مي زد كه از تالطم فراگير درآينده خبر مي دهد.  » مشترك«

  اين گونه شروع شده است. » بهار كابل«

مجموعة اطالعات مي رسانند؛ اكثريت سامان دهندگان غرش رعد بـه آدرس بتكـده هـاي مـذهبي     
ان سياسي ومذهبي درسه دهه، پـدران ومـادران   وسياسي، دختران وپسراني بودند كه ازجورجفا آور

ازكف داده اند؛ زناني كه جگرگوشه ها وهمسران شان پيش نگاه هاي شان به خاك افتـاده وعـالمي   
ازاالم ونامرادي را بردوش مي كشند. سال ها صداي دادخـواهي درگلـوي شـان شكسـته شـده امـا       

  آرمان مبارزه درآنان نخشكيده است.

است وكم كم دارد ديوارمي شكند تا طوايـف  » عدالت«ارخلقي است كه تشنة اين جماعت، طاليه د
به باد فنا بسپارد. كم نيستند كسـاني ازاردوگـاه جوانـان وسـالمندان كـه ازهنجارشـكني       » تظاهر«

عبورمي كنند تا نسلي را در آوردگاه طلسم زدايي وتابوشكني بسيج كننـد. نسـلي كـه بارسـنگين     
  ا به دوش مي كشند، بدين گونه به تاريخ جواب مي دهند.وجدان افغانستان حقيقي ر

وقتي اراده واخالص با هم درهم مي آميزند، حركتي اين چنينـي آفريـده مـي شـود؛ ورنـه فهرسـت       
ومقوايي، بس طوالني است كه هيچ رد پايي ازآنان درزندگي بـه  » احزاب وسازمان هاي ثبت شده«
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ده سال، درسياهة وزارت عدليـه ثبـت سـجل شـدند     چشم نمي آيد. احزاب انجويي وسمارقي درين 
  مگرهيچگاه از جداول ودفاترمتروك وخالي خويش به ميدان زندگي پا ننهادند.

همين جماعت گردآمده درمحور حزب همبسته گي بودكه بـراي نخسـتين بـار، چمـاق اعتـراض بـه       
آنان راه افتادند » النة جاسوسي«صورت اختاپوت هاي جاخوش كردة ايران دركابل زدند وبه سوي 

  فاضالب بپاشند. » حكومت مداخله وكشتار«تا برتصاويردجاالن بي قلب 

حزب همبستگي ازين پس، درمقابله با دجاالن داخلي بايد حساب خود را هم داشـته باشـد كـه همـه     
سازوبرگ بازي هاي كثيف، دردست فرعون هاي كابل نشـين اسـت. آنـان وقتـي جايگـاه خـويش       

آنچه دريدخويش بنگرند، درجهت قلع وقمع نسـل عاصـي وعـدالت طلـب دريـغ      درخطربينند، ازهر
  نخواهند كرد.  

  مثل اين است كه كابل، خودش را براي پاسخدهي به تاريخ آماده مي كند.

مجلس سنا اهانت حزب همبستگي افغانستان به مجلس سنا اهانت حزب همبستگي افغانستان به مجلس سنا اهانت حزب همبستگي افغانستان به مجلس سنا اهانت حزب همبستگي افغانستان به 
 مجاهدين را شديدا محكوم كردمجاهدين را شديدا محكوم كردمجاهدين را شديدا محكوم كردمجاهدين را شديدا محكوم كرد

  2012مي  1، تلويزيون راه فردا - رمضان عبداهللا زاده

http://www.wahdatnews.com/farsi/?p=4895 

مجلس سنا خواهان پيگرد قانونى مسئوالن حزب همبستگى افغانستان شده ميگويد كه اين حزب بايد 
از سوى حكومت غيرقانون اعالم شـود. مجلـس سـنا از نهـاد هـاي عـدلي وقضـايي خواسـت كـه          

افغانسـتان مـورد پيگـرد قـرار داده ومجـازات      مسووالن اين حزب را به اتهام اهانت به جهاد مردم 
 .كنند

مجلس سنا اهانت حزب همبستگي افغانستان به پيروزي جهـاد مـردم افغانسـتان را شـديدا محكـوم      
كرده وخواهان مجازات عامالن اين اقدام شده اند. حزب همبستگى با راه اندازي راه پيمـايي هشـتم   
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قشون سرخ شوروي سـابق را روز سـياه و تصـاوير     ثور روز پيروزي جهاد مردم افغانستان برعليه
رهبران جهادي را اتش زدند. اعضاي مجلس سنا مي گويند كه حزب همبستگي با اين اقدام خود بـه  

 .خون شهداي جهاد توهين كرده وبايد عامالن ان مجازات شوند

اهانـت بـه    فضل هادى مسلميار رييس مجلس سنا گفت كه جهاد مردم افغانستان برحق بوده، ومردم
 .جهاد شان را تحمل نمي كنند

، حكومت محمد داوود 1357حزب ديموكراتيك خلق، تحت حماية شوروى سابق در هفتم ثور سال 
خان را از طريق كودتا سرنگون و به قدرت رسيد و بعداً زمينـة تجـاوز قشـون سـرخ شـوروى در      

در برابر قشون سرخ شـوروى و  بر افغانستان مساعد گرديد. مردم افغانستان  1358ششم جدى سال 
از افغانسـتان   1367دلو سـال   26حكومت تحت حمايتش، مقاومت نمودند؛ تا آنكه قشون سرخ در 

پس از سقوط حكومت داكتر نجيـب اهللا، آخـرين    1371خارج شدند و مجاهدين در هشتم ثور سال 
 .تندزمامدار طرفدار شوروى سابق، وارد كابل شدند و زمام امور را به دست گرف

  

        نكوهش كردنكوهش كردنكوهش كردنكوهش كرد    حزب همبستگي راحزب همبستگي راحزب همبستگي راحزب همبستگي را    مجلس سنا راهپيماييمجلس سنا راهپيماييمجلس سنا راهپيماييمجلس سنا راهپيمايي

  1391ثور  12، ژانس خبري وخت آ -تمنا رادمنش

http://www.wakht.af 

 

 هشـتم  و هفتم نكوهش منظور به همبستگي حزب سوي از كه را دوشنبه  مجلس سنا تظاهرات روز
  . كرد تقبيح شدت به بود شده اندازي راه ثور

 كـه  شهداسـت  آرمـان  و افغانستان ملت پاك جهاد اي نتيجه ثور هشتم مبارزه گويند مي سناتوران 
ر بـه محكمـه كشـيدن هرچـه زود تـر      خواسـتا  آنـان   . ميگرفـت  قـرار  توهين مورد گونه اين نبايد

  مسووالن اين حزب شدند .
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 همبسـتگي  حـزب  راهپيمـايي   نمـودن  محكـوم  ضمن نمايندگان مجلس رييس مسلميار هادي فضل 
 تـوهين  اينگونه  ما مقدسات به نبايد كه است ما ملت  برحق  مبارزه ثورنتيجه هشت «: افزود  ملي
 اعمـال  پيوسـت   وي همچنان افزود، حوادث كه دو ماه بعد از هشت ثور در كابل به وقوع »شد مي

  . ندارد افغانستان مردم جهاد به  ارتباطي و بود شخصي

قضايي خواست تا هر چه زود تر عاملين اين راهپيمايي را مـورد  آقاي مسلميار از نهاد هاي عدلي و 
  تعقيب قرار دهند .

ور گسترده تر تجليل به عمـل ميامـد   ط  بايد ثور هشت از «:  گفت  حسن هوتك يكي از سناتوران
وي همچنان اضافه كـرد ، نبايـد    » شد هم ،توهين نشد برگزار روز اين اينكه  اما متاسفانه بر عالوه

موصوف عالوه كرد كسانيكه اين گونـه   خاطر عمل فردي چند شخص تمام جهاد را توهين كرد .به 
 بـه  همايش را به راه مي اندازند بر عالوه اين كه به جهاد و قرباني ملت افغانستان توهين ميكننـد،  

  .ميريزند  آب دشمن آسياب

ب همبستگي ملـي دسـت   اين در حاليست كه روز گذشته صد ها تن بخصوص جوانان مربوط به حز
 روز دو آنـان  گفته به كه ثور هشتم و هفتم حوادث عامالن مجازات خواهان به تظاهرات زدندند و 

  يباشد گرديدند.م افغانستان تاريخ در سياه

هفت و هشـت ثـور    "تظاهرات كننده با صدا هاي بلند مي گفتند كه عامالن حوادث و رويداد هاي 
  در كشور بايد مجازات شوند."

 وخت خبري آژانس به  حفيظ اهللا راسخ مسوول برگزاري تظاهرات در ساحه سينما پامير شهر كابل
 ات بيشتر از سه دهه اخير در افغانستان ميباشد.جناي كردن تقبيح راهپيمايي  اين از  هدف كه گفت
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مجلس سنا خواهان معرفي حزب همبستگي افغانستان مجلس سنا خواهان معرفي حزب همبستگي افغانستان مجلس سنا خواهان معرفي حزب همبستگي افغانستان مجلس سنا خواهان معرفي حزب همبستگي افغانستان 
     به نهادهاي عدلي و قضايي كشور گرديدبه نهادهاي عدلي و قضايي كشور گرديدبه نهادهاي عدلي و قضايي كشور گرديدبه نهادهاي عدلي و قضايي كشور گرديد

  2012مي  1سالم وطندار، 

http://www.salamwatandar.com 

در نشست عمومي مجلس سنا رييس و اعضاي اين مجلس، تظاهرات روز گذشته حـزب همبسـتگي   
 ثور راه اندازي نموده بود، مورد انتقاد قرار دادند. 8و  7افغانستان را كه برضد 

 هفـتم  هاي انقالب عامالن گذشته روز پيمايي راه در  صدها تن از اعضاي حزب همبستگي افغانستان
 و خلق حزب اعضاي جهادي، فرماندهان و رهبران محاكمه خواستار و نموده محكوم را ثور هشتم و

  .شدند طالبان گروه اعضاي و  پرچم

يار رييس مجلس سنا گفت: هفت ثور بدون شك  الهادي مسلم اما در واكنش به اين راه پيمايي فضل
  ست، مگر هشت ثور روز بياد ماندني براي مردم مجاهد و مسلمان افغانستان است.يك روز سياه ا

رييس مجلس سنا افزود: عمل روز گذشته حزب همبستگي افغانستان كه هشـت ثـور را روز سـياه    
  ناميده اند، جفاي بزرگ در حق مردم مجاهد و مسلمان افغانستان است.

 اسـتقالل  و آرامـي  آزادي، روز ثور هشت كنيم، مي نه مالمت را ثور هشت "يارگفت:  آقاي مسلم
 و خـواهيم  مـي  عدالت هستيم، مسلمان ما شده، انجام ثور هشت از بعد كه هرعملي. است افغانستان

  "ر ارتباط ندارد.ثو هشت به است شده انجام  افراد سوي از كه خالفي عمل هر

 بـه  را افغانسـتان  همبستگي حزب كه  يار از كميسون شكايات مجلس سنا خواست فضل احمد مسلم
 انجام را عمل اين دليل كدام به كه شود سوال حزب اين از و نموده معرفي قضايي و عدلي نهادهاي

  .اند داده

بسـتگي افغانسـتان در   هم حزب  همچنان محمد حسن هوتك عضو مجلس سنا گفت: قضاوتي را كه
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هوتـك افـزود: حـزب همبسـتگي     آقـاي   مورد هشت ثور نموده، دور از حقيقـت و انصـاف اسـت.   
  افغانستان به جهاد و حيثيت مردم افغانستان تجاوز كرده است.

آميـزي را كـه حـزب همبسـتگي      آقاي هوتك از تمام اعضاي مجلس سـنا خواسـت، عمـل تـوهين    
 بخاطر حزب اين اعضاي و  افغانستان انجام داده است، بايد از طريق نهادهاي عدلي و قضايي تعقيب

جرم عمل فردي "آقاي هوتك افزود :  .شوند كشانده محاكمه ميز به افغانستان مردم دجها به توهين
است هركس كه جرم و خيانت نموده اند و از نام هشت ثور و جهاد استفاده كرده اند بايـد بـه قسـم    

  "شخصي محاكمه شود.

تحريـك   همچنان سناتور حاجي رفيع اهللا حيدري گفت: امكان دارد حـزب همبسـتگي افغانسـتان بـا    
  كدام شخص، دست به تظاهرات زده باشند.

آقاي حيدري گفت: نهادهاي عدلي و قضايي بايد اين مساله را به صورت جـدي پيگيـري نماينـد و    
   مسوولين حزب همبستگي را به پنجه قانون بسپارند. 

ن بـه  اما در واكنش به اين مساله حفيظ اهللا راسخ برگزار كننده تظاهرات حزب همبسـتگي افغانسـتا  
سالم وطندار گفت: اگر مجلس سنا خواهان محاكمه اين حزب است، بايد يك محكمـه بـين المللـي    
داير گردد، زيرا در نهادهاي عدلي و قضايي كشـور كسـاني در راس هسـتند كـه همـه وابسـته بـه        

  باشند. عامالن روزهاي هفتم و هشتم ثور مي

 كـه  ببنيم برويم. است خوب بسيار خواهند، مي المللي بين محاكمه يك در اگر "آقاي راسخ افزود: 
 آنهـا  از كـه  كسـي  يـا  شـود  مـي  محاكمه او كشته را كابلي هزار 70 كسيكه شود، مي محاكمه كي
خواهـد   د يا كسي كه ميشو محاكمه او فروخته، ها روس به را وطن  كه كسي. بكند دفاع خواهد مي

ادعا دارند كه جهـاد كـرده انـد در حقيقـت      آقاي راسخ افزود: كسانيكه "آن روز را محكوم نمايد.
جهاد نه بلكه با استفاده از نام جهاد و مقاومت بر مردم افغانستان تجارت كرده اند كه بايد محاكمـه  

  شوند.
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 حزب همبستگي!حزب همبستگي!حزب همبستگي!حزب همبستگي!    مبارزان دليرمبارزان دليرمبارزان دليرمبارزان دليردرود بردرود بردرود بردرود بر

  كانديد اكادميسين سيستاني

همبسـتگي افغانسـتان، ايـن    ت واحساس بلنـد وطـن دوسـتي حـزب     همبرشرف و درود وتهنيت باد،
 ةفرزندان صديق وطن كه واقعاً با شهامت  بي نظير خود توانستند برضد جنايتكاران و خاينان دو ده

اخير دست به راه پيمائي در شهرهاي بزرگ كشور بزنند و باكشيدن خط بطـالن بـر روي تصـاوير    
ايند. جنايتكاران لميده در مقامات شان، آنها را به مردم هردم شهيد افغانستان  وجهان رسوا وافشا نم

قدرت شان كسي در افغانسـتان پيـدا   روزگارهرگز تصور نميكردند كه در شايد بلند دولتي ونظامي 
شود كه روياروي به آنها بگويد باالي چشـم تـان ابـرو اسـت، ولـي حـزب همبسـتگي بـا متانـت          

ناميـد    ثور) را جنايتكار 8و 7( شوم روز سياه دو هواداران وشجاعت كم نظيري  اين كار را كرد و
آن دو روز را ، روز هاي سياه و مصيبت بار بـراي مـردم و تـاريخ افغانسـتان مشـخص نمـود و        و

نكبت بار دست برسبيل ميكشند مـورد شـماتت ونكـوهش     اين دو روز شوم ونام آنهايي را كه به 
  قرارداد.

               

  اپريل برضد مجرمين جنگي  وجنايت عليه بشريت 30روززب همبستگي در حصحنه هايي از تظاهرات 

ما به اينكه رهبر يا رهبران اين حزب كي وچي كاره استند، عجالتاً كاري نـداريم، بـراي مـا ومـردم     
ونهاي انسان مظلوم وستمديده از دست ايـن  يافغانستان مهمتر از همه پيام شان است كه خواست ميل

شهداي گمنام وطن اند ومنسـوب بـه   ووابستگان  زب فرزندان جنايتكاران است. بدون ترديد اين ح
ميداننـد كـه ثمـرة جهـاد      يخـوب آنهـا ب ثور به دنيا آمده اند.  8و7نسلي اند كه بعد از حوادث شوم 
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ي دزديده اند كه پس از كسب قدرت در كسانومقاومت مردم افغانستان در برابر تجاوز شوروي را 
 جوانان اين وطن دريـغ نورزيدنـد و   پيرمردان و وكودكان و نامردانه از كشت وكشتار زنان 1992

ي خـود  پاكسـتان  دسـتور بـاداران   برمال وناموس مردم تجاوز نمودند وهمه دار وندار وطـن را بـه  
نوكرمنشـي بـه   نام جهاد تجارت سياسي ميكننـد و بـا تزويـر و    ازواكنون هم بيشرمانه  نابودكردند

جهـاني   ةاند كه جز اختالس وحيف وميل كمك هـاي جامعـ   خود را در مقاماتي چسپانده گان،بيگان
ـ اگركسي از آنها  وقاچاق مواد مخدر كاري ندارند و را آمـاج اتهـام هـاي نـارواكرده     او د،انتقادكن
مـردم را در   وانتقـاد  بدين سان سعي مينمايند تا فرياد اعتـراض  وتاسرحد محو فزيكي دنبال ميكنند 

  گلو خفه كنند.

غاصبان ملكيت هاي شخصـي  افغانستان كشاندن جنايتكاران واختالس گران وخواست نخستين مردم 
. همـه مـردم افغانسـتان خواهـان تطبيـق      عدالت اسـت دزدان سرمايه هاي ملي در پاي ميزودولتي و 

عدالت در كشوراند، وتطبيق عدالت با به محاكمه كشاندن جنايتكاران جنگـي كـه در كرسـي هـاي     
مخالفـان   .دولـت  داده اند، تأمين ميگردد، نه با مذاكره با مخالفان مسـلح پارلمان لم  حكومت و بلند

، اولين كار شان براي تأمين صلح وعدالت، به محاكمه سپردن  برسند مسلح نيز اگر روزي به قدرت
 ملكـي و  جنايتكاران جنگي واختالسگران كابل بانك ودزدان سرمايه هاي ملي وغاصبان زمين هاي

  دولتي خواهد بود .

گي، نيز از يك چنين خواستي منشاء ميگيرد وتاثيرآن را همبست حزب حركت ملي وفراموش ناشدني
ميتوان در عربده جوئي هاي برخي از سناتوران وابسته به جنايتكاران وقاچاقچيان تريـاك وهيـرئين   
مشاهده نمود. اگر واقعاً اين حركت حزب همبستگي تاثير گـذار نمـي بـود و از سـوي سـردمداران      

نميشد، به اين معني بود كه آنها حركت حزب همبسـتگي را   نايت پيشه باهيچگونه واكنشي روبروج
هاي نمايندگان شان در سنا نشان داد كه آنها چنان خود را زبـون  ادست كم گرفته اند، ولي سروصد

بـه   ،وبيچاره يافته اند كه برخالف قانون اساسي ايكه آنها را به اين جايگاه مصئون قـرارداده اسـت  
 حـزب  برخالف روح دموكراسي دست بـه كـار شـود و   آن وزارت تا  ندداد ووزارات عدليه دستور

درحـالي كـه حـزب همبسـتگي      د و احياناً فعاليت آنرا به تعليـق قراربدهـد.  كن مواخذه را همبستگي
حركت خالف قانون اساسي وخالف قانون آزادي بيان ومطبوعات انجام نـداده اسـت تـا بهانـه يـي      

ايـن اسـت تـا حـزب     ضـجه كشـيدن هـا    هـدف ايـن   تحريم از حقوق مدني خود شـود. ظاهراً براي 
 بـي  شـان  ايه وهمسايه وفرزند زن نزد را وآنها نزنند دست پيمائي راه چنين به بارديگر همبستگي
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  .ندارند آبروئي  هيچگونه وطن وآگاه شريف مردم نزد آنها كه هرچند نسازيد آبرو

چون مشتي كوبنده در دهـن جنايتكـاران اصـابت     پرستانه حزب همبستگي،خوشبختانه حركت وطن 
مليونهـا افغـان در داخـل     و كرد وانعكاس آن در سطح ملي وبين المللي مثبت واميدوار كننـده بـود  

بخصـوص   ،رسانه هاي گروهي وخارج از افغانستان از اين حركت حزب همبستگي استقبال كردند و
مخصوصاً ،كشور وويب سايت هاي انترنتي از آن به نيكوئي ياد كردند تلويزيونهاي افغاني خارج از 

خانم سجيه  برنامه ساز معروف تلويزيون آريانا افغانستان از امريكا بوجه احسن ازايـن عمـل شـان    
  استقبال كرد وآنرا بگوش وچشم ميلونها افغان در سراسر جهان رساندند. 

آقاي عباسي نيز ازاين حركـت حـزب همبسـتگي بـا      ان،همچنان برنامه ساز موفق تلويزيون پيام افغ
 يي حزب همبستگي مصاحبه سركردگانالفاظ خاصي ياد واستقبال نمود و در صدد است با رهبران و

بايـد  اگر مصاحبه يـي بـا اعضـاي ايـن حـزب صـورت بگيـرد،         اما به نظر اينجانب، را سامان دهد.
جالتاً خود داري گردد، زيرا برخي از جنايتكاران از افشاي نام رهبر يا رهبري اين حزب عدرمصاحبه 

نفـوذ مسـتقيمي   نه تنها خود عناصـر تروريسـت را در خـدمت خـود دارنـد، بلكـه       لميده در دولت 
قتل را به گـردن طالبـان    ترور كنند ورا دارند، مبادا اين جوانان نيزبرسازمان امنيت ملي افغانستان 

ن حزب است، چنين نسـبتي را از خـدا ميخواهـد و فـوراً     بيندازند وطالبان كه خود مورد نكوهش اي
دراينصورت دست مصاحبه كننده نيز بطـور غيـر مسـتقيم در قتـل     خواهند گفت بلي اين كار ما بود.

  يك هموطن وطن پرست دخيل خواهد شد.

حزب مذكور بـا   من با تائيد اين حركت خود جوش وملي حزب همبستگي اينقدر ميتوانم عالوه كنم،
ركت هاي مدني ميتواند وضع سياسي را در كشور به نفـع تـوده هـاي مظلـوم ورنـج ديـده       چنين ح

داريم تا ملت از دست جنايتكاران وناقضين حقوق  اگر آرزوهموطنان عدالت خواه متحول كند، پس 
بشر وغاصبان ملكيت هاي شخصي و دولتي ومافياي قاچاق مواد مخـدر ودزدان ثـروت هـاي ملـي     

 درم از حزب همبستگي افغانستان تا زماني كه در راه منـافع مـردم و   با قلم وقدم ونجات يابد، بايد 
وطن گام برميدارد حمايت كنيم، باشد كه در افغانستان نيـز بهـار جـنش رهـائي بخـش تـوده هـاي        
مليوني، مثل بهار كشور هاي عربي سر رسد وملـت مظلـوم افغانسـتان از دسـت  مافيـاي غـارتگر       

  شور رهائي يابد.هستي مادي ومعنوي ك
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ثور با  8و 7تمام وطن پرستان وتمام عناصر ملي گرا وغير وابسته به حوادث خونين من فكر ميكنم 
قدم وبا قلم از اين حركت حزب همبستگي حمايت كرده وحمايت ميكنند. همين اكنون حزب مـذكور  

ا در دلهـا  نقل صحبت حلقات روشنفكري در داخل وخـارج كشـور قرارگرفتـه واميـدواري هـايي ر     
حزب نبايد به بچه ترسانك هاي چند سـناتور مجـرم و بيگانـه پرسـت ونـوكر       بوجود آورده است.

به پيش حركت نمايد، به يقين تمام مـردم مطلـوم    استوار ومصممعقب نشيند و خود اجنبي از موضع
  افغانستان از حزب همبستگي در روز هاي سخت حمايت خواهند كرد.

  

11/5/2012 

  

ير جنايتكاران جنگي را به آتش كشيدند، فردا ير جنايتكاران جنگي را به آتش كشيدند، فردا ير جنايتكاران جنگي را به آتش كشيدند، فردا ير جنايتكاران جنگي را به آتش كشيدند، فردا امروز تصاوامروز تصاوامروز تصاوامروز تصاو
 نوبت به دار كشيدن آنهاستنوبت به دار كشيدن آنهاستنوبت به دار كشيدن آنهاستنوبت به دار كشيدن آنهاست

 امريكا-حميد انوري

مشرانوجرگه خواهان پيگرد قـانونى مسـئولين حـزب     :):1991 ثور 12آژانس خبر رساني پژواك (
   شد. جرگه اين آنها به  احضار همبستگى افغانستان، از سوى حكومت و

حد و حصر و وحشتناك هفتم ثوري ها و هشتم ثوري ها مشرانو جرگه هرگز جنايات بي 
را  تقبيح نكرده و خواهان پيگرد قانوني جنايتكاران جنگي نگرديده  است، اما عـدالت  
خواهي مردم را محكوم نموده و خواهان پيگـرد قـانوني بازمانـدگان قربانيـان جنـگ      

گه را جنايتكـاران  ميگردد. اين از سببي است كه اكثريت اعضاي به اصطالح مشرانو جر
 جنگي تشكيل ميدهد.

 هشـتم  و هفـتم  از و نمـوده  مظاهره كابل در  زنان شمول به  همبستگى حزب طرفدار  ديروز صدها
مظاهره چيان شعارهاى ضـد رهبـران جهـادى و رژيـم هـاى       .كردند ياد سياه روزهاى حيث به ثور،

 داده سـر  را  "نه امريكا نه ناتو، نفرين و مرگ به هر دو"كمونستى تحت الحماية شوروى سابق و 
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  .كشيدند آتش به را رهبران اين شدة كشيده چليپا به تصاوير و

شيدن آنهاست. امروز تصاوير جنايتكاران جنگي را به آتش كشيدند، فردا نوبت به دار ك
  حق هميشه پيروز است.آش مرد ها دير پخته ميشود!

 نمودنـد  استفاده سوء آن، از و كرده  آنان ميگفتند كه رهبران جهادى، جهاد مردم افغانستان را بدنام
  .شوند محاكمه بايد و

حق تلخ است، اما بايد پذيرفت. اگر جنايتكاران جنگي امروز با پـاي خـود بـه محكمـه     
چانس آنرا دارند كه برائت حاصل نموده و زنده بمانند، اما فردا به زور مردم  حاظر شوند،

محكمة صحرائي گرديده و مرگ پر مشقت در انتظار شان است. انتخـاب بـا خودشـان    
  است.

  جهان را دايماً اين رسم و اين آئين نمي ماند             

  چنين ماندست، بيش از اين نمي ماند اگر چندي                                                                       

اما در اجالس امروز مشرانو جرگه اين حركت طرفـداران حـزب همبسـتگى، شـديداً تقبـيح شـد و       
  خواهان پيگيرد محركين آن گرديد.

  امروز روز خر خري و خر سواريست                        

  ( باعرض معذرت از خران جهان)فردا روز خركُشي و انتقام ز خر                                         

فضل هادى مسلميار رييس مشرانو جرگه گفت كه جهاد مردم افغانستان برحق بوده ، اما چيـزى كـه   
  بعد از هشت ثور صورت گرفته، عمل شخصى بوده .

، سخت تهوع آور و دل بد كن است و غيـر از  "مسلميار"چرند گوئي و سفسطه پراگني 
خريداري ندارد. اگر قتل عام بيش از هفتاد هزار نفر خودش و دو سه رسواي همفكرش، 

، (عمل شخصي) بوده "مسلميار"تنها و تنها در كابل و تخريب كامل كابل زيبا، به گفتة 
است، پس عمل حزبي و تنظيمي و اسالمي شان، به يقين جان مليونها افغان را ميگرفت 

ه درائي و زهي حقارت و پستي و خاك پاك تمام افغانستان را به توبره ميكرد!! زهي ديد
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  و پلشتي!!

سـاله   14جهـاد   وى افزود: ((تظاهرات حزب همبستگى توهين به خون يك و نـيم ميليـون شـهيد و   
  مردم افغانستان است كه همه قربانى و فداكارى ها ناديده گرفته شده است.))

چشم سفيدي تا چه حد؟! افغانستان و بخصوص كابل زيبا را شـما و بـرادران تنظمـي و    
اخواني تان و رفقاي خلقي و پرچمي و مليشه ئي تان به آتش كشـيديد، مـردم مظلـوم    
افغانستان را شما ها از دم تيغ شقاوت تان كشيديد و جوي هاي خون جاري سـاختيد و  

هزار و يك نا مـردي و نـامردمي را در حـق اوالد    از كُشته هاي شان پشته ها ساختيد و 
توهين به خون يك و نـيم ميليـون شـهيد و    "آدم  روا داشتيد و...، اما تظاهرات مردم، 

  ، ننگ تان باد!!"ساله مردم افغانستان است 14جهاد 

همچنان شيرمحمد آخندزاده عضو مشرانو جرگه ميگويد كه تنها شـش عضـو خـانوادة او در وقـت     
  ه شده اند.جهاد كشت

، كشته شده، جنـاب شـان در بـدل بـه     "شير محمد آخند"و چون شش عضو خانوادة 
مشرانو جرگه نصب گرديده و به يقين خودش و دوستان و اقـارب و خويشـاوندانش بـه    
جاه و مقام رسيده و صاحب جاه و جالل و ثروت و سرماية بـاد آورده گرديـده اسـت و    

آميز و حق طلبانة مردم را ندارد و به تب لـرزة   امروز حتي چشم ديد تظاهرات مسالمت
مرگ افتيده است. اما مردم بي دفاع و مظلوم افغانستان در بدل قرباني دادن بيش از دو 
ميليون هموطن و فاميل و خويش و قوم و عزيزان و جگر گوشه هاي شان، چـه بدسـت   

امروز حتـي از  آوردند، بجز كشتار و وحشت و دهست و چور وغارت هست و بود شان و 
  حق آزادي بيان هم محروم ساخته ميشوند.

آخندزاده عالوه كرد كه مظاهره كنندگان ديروزى، از ديموكراسى و آزادى بيان سوءاستفاده نمـوده  
  د مورد پيگرد قانونى قرار بگيرند.باي  و

از ديموكراسي و آزادي بيان چه ميداند؟! به نظـر او ديموكراسـي و آزادي    "آخند زاده"
يان در زمان تفنگ سرشانه داشتن، قتل و كشتار و جور و غارت است و در زمان نصـب  ب

شدن و نشستن در مشرانوجرگه، با بوت و چپلي و قطي نسوار. بوتل آب بر فرق ديگران 
  زدن!
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 ،"ايران آدمكُش رژيم بر مرگ" و "پاكستان پرور طالب دولت بر مرگ "مظاهره چيان شعارهاى
زنده "و  "نايت است، پايگاه نظامى اسارت است، هالكت استج است، يانتخ  استراتژيك پيمان"

  را سر ميدادند. "باد استقالل، ديموكراسى و عدالت اجتماعى

  هموطن بنازم چشم مستت را!!

نعمت اهللا آكا عضو ديگر مشرانو جرگه گفت كه بايد مسوولين حزب همبستگى به مجلـس عمـومى   
  در مورد حركت ديروزى شان در مورد مجاهدين پاسخ بدهند.مشرانو جرگه فرا خوانده شوند و 

  چرا جنايتكاران جنگي را به مشرانو جرگه فرا نمي خواند؟ "نعمت اهللا آكا"

جواب ساده است. او خود يكي از همان جنايتكاران جنگي است كه از تظاهرات مـردم و  
  بازماندگان قربانيان جنگ به وحشت افتاده است.

 حـزب  اين  جواز بايد ، گفتند كه شده مجلس به عدليه وزير  گر، خواهان حضوربرخى سناتوران دي
  .شود گرفته

از اين نتيجه ميگريم كه نه تنها به اصطالح مشرانو جرگـه، بلكـه بصـورت ُكـل، تمـام      
پارلمان را جنگ ساالران اشغال كرده اند. شما ميتوانيد وزير عدليه را به مشرانو جرگـه  

يد مسؤولين حزب همبستگي را به محاكمه بكشانيد يـا جـواز آنـرا    فرا بخوانيد، ميتوان
گرفته و منحل سازيد، اما جلو خشم مردم  را گرفته نميتوانيد. آش مرد هـا ديـر پختـه    

  ميشود!

مولوى محمود دانشجو عضو ديگر مشرانو جرگه خواهان پيگيرد عدلى مسوولين حزب همبسـتگى و  
 ،دامنـه  نشـود  گرفته افراد همچو جلو اگر گرديد وگفت كه وزارت عدليه   فسخ جواز اين حزب از 

  .شد خواهد كشانده نيز واليات به مظاهرات

جنايتكاران را تب لرزة مرگ فرا گرفته است. آنان وحشت دارند كه دامنة تظـاهرات بـه   
  واليات كشانيده نشود.اگر جنايت نكرده ايد، چرا از مردم وحشت داريد؟

از جانب ديگر، رفيع اهللا حيدرى عضو ديگر مشرانو جرگه گفت : ((اگر به شكل رسـمى ايـن قضـيه    
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  مجاهدين به شكل انفرادى اين كار را خواهد كرد.)) پيگيرى نشود،

، چهرة اصلي خود را به نمايش ميگذارنـد. تـرور و  بسـتن    "مجاهدين"معاندين زيرنام 
كوبيدن و از كشته هاي مردم، پشـته هـا    وكشتن و رقص مرده و رقص زنده و ميخ بسر

ساختن و جوي هاي خون جاري ساختن و هـراز و يـك عمـل سـخيف ديگـر را بنـام       
، انجام دادن، از مشخصات شناخته شدة تان است.چهرة اصلي و حقيقي تـان  "مجاهد"

همين است حتي اگر به پارلمان و مشرانو جرگه پناه بـرده باشـيد. عاقبـت گـرگ زاده،     
  گرچه با آدمي بزرگ شود. گرگ شود،

 بـه  كـه  شـده،  تاسـيس  ميالدى 2004 سال در رزمك، داوود حزب همبستگى افغانستان به رهبرى 
  اليات فعاليت دارد.و تمام در عضو هزار 30 از بيش داشتن با آن، مسووالن ادعاى

اگر اعضا و مسؤولين حزب همبستگي افغانستان همينگونه با شـهامت و جرائـت عمـل    
و از حق مسلم مردم درد رسيدة افغانستان به دفاع برخيزند، به يقين تمام مردم نمايند 

افغانستان عضو اين حزب خواهند بود و در كمترين مدت اعضاي آن به بيسـت ميليـون   
  نفر خواهد رسيد.

با عرض سالم و اداي احترام خدمت اعضـاي نتـرس و بـا شـهامت حـزب همبسـتگي       
  افغانستان.

        هشت و هفت ثور هشت و هفت ثور هشت و هفت ثور هشت و هفت ثور 

 هاي ننگ تاريخ ما!هاي ننگ تاريخ ما!هاي ننگ تاريخ ما!هاي ننگ تاريخ ما!    لكهلكهلكهلكه
ترين روز تاريخ معاصر كشورماست. در چنين روزي سرجنايتكاران تنظيمي با سـران   هشتم ثور سياه

در يك مغازله خاينانه، حاصل مقاومت آزاديخواهانه ضـد روسـي ملـت     وطنفروش خلقي و پرچمي
ن ما را به حمـام خـون مبـدل    شان سرزمي ديده ما را دزديده و به اشاره اربابان پاكستاني و ايراني درد

هـاي   ساختند و طي فقط چهار سال فرمانروايي خونبار شان هولناكترين فجايع را رقم زدنـد. جنـگ  
هزار كابلي، ويراني كامل  70انتها، پاتك ساالري، قتل عام  ويرانگر تنظيمي، وحشيگري و فاشيزم بي



 انعکاس تظاهرات حزب همبستگ� افغانستان در مطبوعات 40
 

مادران هفتاد ساله و دختركان هفـت سـاله؛   چپاول اموال مردم، تجاوز به  شهر زيباي كابل، غارت و
نظير تاريخي از موزيم كابـل   انهدام كامل زيربناهاي اقتصادي ما، به يغما بردن هفتاد هزار قطعه اثر بي

هاي پاكستاني و ساير جنايات چنگيزي ارمغان ننگين جانيان جهادي بود كـه   و سپردن آن به جرنيل
ز هم ددمنشان هشت ثوري و هفـت ثـوري كـارد جنايـت و     اش تا امروز گسترش يافته و هنو دامنه

   اند. شان را تا مغز استخوان ملت ما فرو برده  خيانت

دري همديگر آغاز كردند  پيشگان جهادي بر كابل، محشري را به راه انداختند و به روده با هجوم ستم
پروردگـان   سـت شان هم كه خـواب يـك حكومـت متحـد د     كه حتي براي باداران پاكستاني و ايراني

ديدند، خالف انتظار بود. به همين خاطر به زودي پاكستان، امريكـا   هفتگانه و هشتگانه را بر كابل مي
اي را زير نام طالبان سروسامان داده براي تشكيل دولتـي مـزدور و    و عربستان لشكر قرون وسطايي

پيشه ديگري اسير  جهالت يكدست به كشور ما فرستادند و بدينصورت مردم ما در دام شيطاني نيروي
  گرديدند. 

جو انارشي، بيزاري و كينه شديد مـردم از بانـدهاي جهـادي و طـالبي، زن سـتيزي هـار و تبـديل        
اي براي دولـت   المللي و بخصوص حادثه يازدهم سپتامبر بهانه طاليي افغانستان به مركز تروريزم بين

دادن به رقباي نوظهـورش بـا شـعارهاي     و زهرچشم نشان  گشايي غارتگر امريكا بود تا جهت جهان
دروغين به افغانستان لشكركشي نمايد. بدينترتيب، اسـتقالل افغانسـتان كـه از اشـغالگران روسـي و      
پوشاليانش به قيمت گزافي در اثر مبارزه ملت ما بدست آمده بود يكبار ديگر از دست رفت و وطـن  

  گير افتادند.  انشو مردم ما در چنگال خونين يك ابرقدرت زورگو و نوكر

پيشه و ضـدملي   هاي جاسوس امريكا و ناتو، جالدان جهادي، خلقي و پرچمي و جمعي از تكنوكرات
را به خدمت گرفته با برگزاري نمايشات بويناكي زير نام انتخابات، دولت فاسدي مملو از آدمكشـان  

بـار   تا پيامد هـاي فاجعـه  و خاينان را بر مردم ما تحميل نمودند و طي يك دهه گذشته تالش كردند 
ها قصابان جهـادي خـود را    هفت و هشت ثور را از خاطرات مردم رنجديده ما بزدايند. طي اين سال

نمايند. به اين هم بسنده نكـرده، بـراي خـود قـانون     » ملي«و » دموكرات«عطر و پودر زدند تا اكت 
ها و گورهاي گمنام  الي ويرانهناميده و با» روز ملي«ساختند، سياهروز هشت ثور را » عفو عمومي«

شان، همه ساله به پايكوبي و جشن پرداختند؛ تعدادي از جالدان فاجعه كابل را  قربانيان حاكميت شوم
ترين حركت شيادانه، تاريخ سي سـال اخيـر را از    و... دادند و در تازه» شهيد صلح«، »قهرمان«لقب 

  كتب درسي مكاتب حذف كردند. 
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شـان را   هـا و تبـاهي وطـن    ردم رنجديده ما به اين آساني خون جگرگوشـه اما چطور ممكن است م
فراموش نموده، عامالنش را ببخشند؟ هشت و هفت ثور بمثابه سياه ترين روزهاي تاريخ ماست. ولو 
جانيان اين دو روز نحس هزار بار از ترس مردم با همديگر متحد گشته، همـديگر را ببخشـند و بـر    

هايشـان را از   هاي عميق ددمنشـي  اندازند، اما هرگز موفق نخواهند شد داغگذشته پرننگ خود پرده 
ي ايـن طاعونيـان بـه زور     قلب و ذهن مردم ما پاك كنند. آن روز خجسته حتما رسيدنيست كه همه

  شان برسند.  بازوان ملت ما به سزاي اعمال

ره بر يـك نيـروي بيگانـه    هاي ديني بين مردم است كه ناگزير هموا به علت منفور بودن اين فاشيست
جهت نيست كـه ايـن عـامالن بربـادي و جنايـت كـه        اتكا داشته و هر چند بعد قبله عوض كنند. بي

بيشرمانه خود را بانيان آزادي افغانستان از چنگال اشغالگران روسـي تبليـغ ميكننـد، امـروز زنجيـر      
آن دعا ميكنند و ادامـه اشـغال    غالمي امريكا و متحدان را به گردن انداخته اند و براي حضور دايمي

كشور را راز خوشبختي افغانستان و امر مبارك وانمود ميسازند، چـون بـه بركـت حضـور صـاحبان      
ها دالر دست يافته و نبود بـادار را بمثابـه پايـان حيـات ننگـين       شان به مسند قدرت و ميليون غربي

ا با توسل به چاكرانش دهسـال همچـون   زورمداري و استبدادشان ميدانند. امريكا نيز كه افغانستان ر
زمينه چيني ميكند كه موقعيتش را در كشور ما قانوني سازد. تبليغات  طعمه ارزان بدست داشته، حال

هاي دايمي امريكا در افغانستان از گلوي فروختـه شـده يـك     كركننده و عوامفريبانه به خاطر پايگاه
ماههاسـت كـه هـر وجـدان بيـدار را      » اديو آزادير«هاي تبليغاتي نظير  و بنگاه» كارشناسان«مشت 
كه بوسيله سي.آي.اي بـراي همـين هـدف راه انـدازي و     » راديو آزادي«دار ميسازد. البته از  جريحه

تمويل شده تعجبي ندارد، اما آن عناصري كه آگاهانه يا ناآگاهانه به بلندگوي اشغالگران تبديل شـده  
  غيرت تاريخ ثبت ميكنند.  نام شان را منحيث خاينان بيفروشي شعار ميدهند،  و در مدح مادروطن

اي بـه مـردمش نداشـته اسـت. مـا       امريكا به هركشوري كه دست انداخته جز خون و خرابي تحفـه 
هـايش را بـه خـون     هاي آن را در ويتنام و به تازگي در عراق، ليبي و سوريه شاهديم كه ملت نمونه

شـان تمـرين    و وحشت را بر مردم كشورهاي زير سـلطه هاي جديد جنايت  نشاند و سربازانش شيوه
  ميكنند. با اين وجود چطور ممكن است به افغانستان بهروزي بياورد؟

مقاومت مردم ما عليه اشغالگران امريكايي بصورت خودجوش در نقاط مختلف افغانستان بعد از هـر  
تمركز بوده بنا دجـاالن طـالبي   شان ديده شده است. ولي اين مقاومت هنوز كامال پراكنده و نام جنايت

بعضي مقاومت هاي قهرمانانه مردمي را با وقاحت تمام به خود نسبت ميدهنـد. در حاليكـه زنـدگي،    
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كنندگان بر نظاميان امريكايي، بيـانگر مخالفـت    تحصيل و موقعيت خانوادگي اغلب معترضين و حمله
ها روزتاروز اوجگيـر   باشد. اين مقاومتوطنپرستانه آنان برضد اشغالگران و طالبان و شركاي آنان مي

  خوارانش را به فرار ذلتبار مجبور سازد. شده و زماني خواهد رسيد كه نيروهاي خارجي و چتلي

پرورانه امريكا و ناتو در كشور، پيكـار عليـه    هاي خاين ها و سياست بدون مبارزه عليه اشغال، پايگاه
پرچم ممكن نيست. و مبارزه عليه سلطه امريكا بـدون  و   ها و بقاياي خلق نوكران جهادي، تكنوكرات

كه براي امريكا، ايران، پاكستان و ديگـر كشـورها داللـي     مبارزه قاطع عليه خاينان روشنفكرنمايي
كـاري پيشـه    ميكنند ناقص است. اگر نيروهاي مدعي آزاديخواهي بازهم جبونانه سكوت و محافظـه 

يادگرايان و مزدبگيران روشنفكرشان در سطح اعالميـه صـادر   شان عليه اشغالگران و بن كنند و فعاليت
هاي پرطمطراق از اروپا و امريكا و كانادا محدود بماند، روزگار ملت دردديـده مـا مثـل دوران     كردن

تر شده و تجاوزكاران خارجي بيشتر فرصت را براي ويرانگـري   هاي جهادي و طالبي وخيم خرمستي
مرد. محك آزاديخواهي و انقالبي بودن هر نيرويي اولتر از همه در و تاراج كشورما غنيمت خواهند ش

هاي به جان رسيده ما مضمر  كار و مبارزه عملي آنان در داخل افغانستان و سازماندهي و بسيج توده
  است.

هـاي   ها و حمالت مشـكوك طالبـان و ديگـر شـبكه     طي بيش از دهسال گذشته، از فعاليت مردم ما
ها هنوز به امريكا و انگلسـتان و ديگـر متجـاوزين بسـته      اند كه ناف اين گروه هتروريستي نيز دريافت

هـاي انتحـاري مشـكوك ايـن      شـان ادامـه دارد. عمليـات    است و در پس پرده، معامالت استعماري
تـرين   ترين مناطق سنگربندي شده شهر كابل در حـالي كـه كوچـك    هاي تروريستي در حساس گروه
شـده اينـان بـا     هـاي برنامـه   سازد، رساننده ساخت و پاخت خارجي نمي اي را متوجه نيروهاي ضربه
هاي تروريستي است. امريكا هنوز هم از طالبان، باند گلبدين و ديگر شـبكه هـاي تروريسـتي     گروه

سـود كـافي     اش و تبديل افغانستان به البراتوار و پايگاه نظامي دايمـي  جهت پيشبرد اهداف منطقوي
گاه اصلي امريكا و غرب در افغانستان است چون  ع جهادي و طالبي كماكان تكيهميبرد. بنيادگرايي نو

هاي مزدورپيشه هيچگونه حس ملي و انساني ندارند و قبول بردگي به هر قدرت خـارجي   اين گروه
  پليد شان عجين گشته است.  در ذات

سـيهروزي عميقتـر    هاي بيشتر و نمايشات مسخره دولت پوشالي كرزي زير نام صلح، خبر از بدبختي
اند كه بازگشت صلح با استقرار دولتي متشكل از آدمكشـان   ملت ما ميدهد. مردم ما با تجربه دريافته

جهادي، طالبي، گلبديني، خلقي و پرچمي نميتواند عملي گردد. به فرض محال اين باندها دسـت بـه   
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هـاي مـا    ان بر گلوي تـوده تر شدن پنجال خونچكان جنايتكار اتحاد و صلح زنند، اين به معني سفت
شان تقـديم خواهنـد    خواهد بود و آن وقت متحدانه و با دو دست افغانستان را به صاحبان امريكايي

خـواران پسـت    كرد. ناآگاهترين افراد هم امروز ميدانند كه طالبان، باند گلبدين و شبكه حقاني جيـره 
بخواند، خود جواسيس حلقه به » فغان بچيها«و » برادر«آي.اس.آي اند. هر فرد و نيرويي كه اينان را 

  گوش بيگانگان و دشمن استقالل و دموكراسي در كشور اند. 

شان از كرزي گرفته تا   غالمان آشام تمامي بيگانگان و ما اعتقاد راسخ داريم تا زماني كه دستان خون
... از دامن مـيهن غرقـه   فهيم، خليلي، سياف، قانوني، دوستم، گلبدين، مال عمر، محقق، عبداهللا، عطا و

در خون ما كوتاه نشود كسب استقالل، آزادي، صلح، امنيت، ترقي و سعادت خواب و خيـالي بـيش   
هـاي   نخواهد بود. پس استقالل، دموكراسي، وحدت ملي و رفاه خلق در نبرد همگاني تمـامي مليـت  

هاي قهرمانانـه مـردم    زشوطن ما برضد اين ميهنفروشان جالدمنش ميتواند تجلي يابد. ما بايد از خي
  درسها بياموزيم.» واليت فقيه«ايران در برابر رژيم سفاك 

ها عليه وطن و مردم ما صـدايش   ها و خيانت عدالتي كه هميشه در برابر بي حزب همبستگي افغانستان
را بلند كرده، بار ديگر  طي تظاهراتي هشتم ثور، روز بربادي افغانسـتان را تقبـيح نمـوده، خواهـان     

باشد. حزب ما متعهد است تا همدست  پيشه هفت و هشت ثوري و طالبان مي محاكمه رهبران جنايت
و از تمام افراد، نيروهـا و عناصـر    شكندب ود فضاي رعب و وحشت جهادي را  درهمبا مردم فقير خ

ملي و وطنپرست مكررا ميخواهد تا در صف مردم ضد دشمنان داخلي و متجاوزان خـارجي بـه پـا    
  خيزند. جز اين راه ديگري براي نجات وطن و مردم ما از زنجير بدبختي و اسارت وجود ندارد.

  شان! لگران و سگان زنجيريمرگ و نفرين بر اشغا

  زنده و فروزان باد نداي آزاديخواهي ملت ما عليه اشغالگران و بنيادگرايان!

  هاي ننگ هشت و هفت ثور را با نابودي عامالنش از تقويم خود بزداييم! داغ

  

        حزب همبستگي افغانستانحزب همبستگي افغانستانحزب همبستگي افغانستانحزب همبستگي افغانستان
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جنايتكاران جنايتكاران جنايتكاران جنايتكاران حزب همبستگي از تهديد هاي تروريستي حزب همبستگي از تهديد هاي تروريستي حزب همبستگي از تهديد هاي تروريستي حزب همبستگي از تهديد هاي تروريستي 

        هراسي ندارد!هراسي ندارد!هراسي ندارد!هراسي ندارد!

حزب همبستگي افغانستان، با شكستن سكوت در برابر سلطه جنايتكاران و خاينان، صدها تـن را در  
تظاهرات بزرگي در تقبيح فاجعه آفرينان هفتم و هشتم ثور در كابل بسيج نمود و براي نخستين بـار  

. ايـن حركـت مـا بـر خـرمن      تصاوير آدمكشان خلقي، پرچمي، تنظيمي و طالبي را به آتـش كشـيد  
  ميهنفروشان آتش افكند و فضاي خوف مقابل دژخيمان سه دهه اخير را برهم زد. 

ور شدن غريـو دادخـواهي قربانيـان تـوحش و      و تيكه داران دين و مذهب كه شعله» جهاد«تاجران 
ر جاده هاي د "مرگ بر جنايتكاران"رذالت هايشان را پايان حاكميت مافيايي خود ميدانند، از فرياد 

كابل سراسيمه شده اند. طي چند روز گذشته حزب ما در محراق حمالت و فشارهاي منـابع رسـمي   
و غيررسمي قرار گرفته و تالش دارند تا عرصه را براي ما تنگ سازند. يـك تعـداد جنگسـاالران    

هبـرانش  درمشرانو جرگه با غوغا از دولت خواستند كه حزب همبستگي را غيرقانوني اعالم نموده ر
را به نهاد هاي عدلي و قضايي معرفي نمايد. اينان رئيس امنيت ملي را مورد سوال قـرار دادنـد كـه    

پيشـگان تهديـد نمـود كـه اگـر دولـت        چرا عليه اين حركت اقدامي ننموده است. يكي از اين سـتم 
سـي جرگـه   اقدامات الزم را عليه ما روي كار نگيرد خود مستقالنه دست به عمل خواهند زد. در ول

نيز چند دزد جنگساالر سروصدا راه انداختند و خواهان برچيده شدن بساط حزب ما شدند. اينان بـه  
وزارت عدليه دستور داده اند تا رسميت حزب را به حالت تعليـق درآورنـد. چنـد تـن از اوباشـان      

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

اما از سوي ديگر، درين روزها حزب ما حمايت وسيع مردم و عناصر آگاه و وطندوست را كسب و 
موجي از پيام هاي همبستگي و مملو از محبت از هموطنان ما در داخل و خارج افغانسـتان دريافـت   

و كرده كه از حركت ما پشتيباني نموده، آمادگي شانرا براي همكاري ابراز ميدارند. ايـن همسـويي   
اي از موضـع   حمايت، به ما نيرو ميبخشد كه قاطع تر و مصممتر به مبارزه خـود ادامـه دهـيم و ذره   

  خود عليه خاينان ملي عقب نشيني ننماييم.
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العمل ها براي ما قابل پيشبيني بود. خونخواران، جاهالن و مافيازادگاني كـه اكـت    تمامي اين عكس
وسفند به بر كرده اند. اين درندگان هرچنـد از زيـر   دموكراسي ميكنند، گرگ هايي اند كه پوست گ

كمان رستم امريكا گذشته و يكشبه دموكرات شده اند، اما ماهيت واقعي شان تغييري نكـرده اسـت.   
براي اينان آزادي بيان و دموكراسي تا جايي قابل قبول است كه جايگاه خود شانرا مورد سوال قرار 

جهت برآورده ساختن اهداف شيطاني شـان مـورد سوءاسـتفاده     اي ندهد و بتوانند آنرا همچون حربه
  قرار دهند.  

طوري وانمود سازند كه گويا حزب مـا بـه مقاومـت مـردم      اينان براي فريب اذهان عامه تقال دارند
ايـم، شكسـت    افغانستان در برابر اشغالگران روسي توهين روا داشته است. ما هميشـه اعـالم نمـوده   

ر اثر پيكار و قرباني هاي عظيم مردم دردديـده مـا ميسـر گشـت يكـي از      تجاوزكاران روسي كه د
صفحات زرين تاريخ ما را ميسازد. اما يك مشـت بـه اصـطالح رهبـران جهـادي كـه خـود را بـه         

ها را ربـوده بـه آن  خيانـت     هاي توده ايران، عربستان و امريكا فروختند، حاصل جانفشاني  پاكستان،
رژيم پوشالي داكتر نجيب، در اتحـاد بـا ميهنفروشـان خلقـي و پرچمـي       نمودند. اينان با ساقط شدن

جنايات و خيانتهايي را مرتكب شدند كه با گذشت دو دهه هنوز هم كشور ما از پيامد هاي شـوم و  
خونبار آن رهايي نيافته است و عوامل اين فجايع تاحال بر سرنوشت ما حاكم اند. به اين هـم اكتفـا   

به كرسي هاي پارلمان مسخره و فاسد تكيه زدند، از ترس ملت و خـون هـاي   نكرده، به مجردي كه 
  ناحقي كه ريخته بودند، همديگر را بخشيدند.

پيشگان باكي نداريم، اگر اينـان شـهامت و    ما از تهديد هاي تروريستي و بچه ترسانك هاي جنايت
را محاكمه علني نمايند تـا  غيرت دارند بفرمايند در همان محاكم فاسد خود با شركت عامه مردم ما 

نشان دهيم كه حزب همبستگي محكوم است يا ماسك ستمكاري و خيانت اين جانيان پـاره ميشـود.   
اينان كه با دستان پرخون و دارايي هاي حرامي كه از مكيدن خون بيگناهـان بدسـت آورده انـد، از    

ر اربابان خارجي شان ميخواهنـد  مواجهه با عدالت هراس دارند، تنها با توسل به زور، مقام و تكيه ب
صداهاي مخالف را خفه سازند اما حزب ما از سرنيزه هاي خونين شان ترسي ندارد و متعهـد اسـت   

  كه با تكيه بر مردم منكوب شده ما بر وجود ناپاك اين ببرهاي برفي آتش اندازد.

وق غالمـي ايـران،   جالدان خلقي، پرچمي، تنظيمي و طالبي براي فرار از روز دادخواهي هركـدام طـ  
پاكستان، امريكا، انگلستان و ... را با افتخار به گردن انداخته و با پشتوانه صـاحبان شـان عليـه مـا     

 غروفش دارند. اينان بايد بدانند وقتي مردم متحد شوند و بپاخيزند ديگر ماشين عظيم جنگـي نـاتو،  
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د اينان را در پناهش نگهداشـته از  سيا، آي.اس.آي، واواك و تمامي باداران شان هم قادر نخواهد بو
  ها نجات بخشد. خشم مقدس توده

آموزد كه بارور شدن نخل دموكراسي واقعي، آزادي و عدالت نياز به قربـاني دارد.   تاريخ به ما مي
گرديـد، مـيهن درخـون تپيـده و      "بهار عرب"نثاري يك جوان تونسي پيام آور  همانگونه كه جان

نياز دارد كه قبول خطر كرده در مقابل وطنفروشـان و خونخـواران سـينه    بربادرفته ما هم به كساني 
گردنـد.   "بهـار افغانسـتان  "سپر كنند و با شكستن شاخ وحشيگري و زورگويي اينان مژده دهنـده  

حزب همبستگي براي ايفاي يكچنين نقشي عهد بسته و درين پيكار بزرگ بر تمـامي عناصـر ملـي،    
ر ميدهد كه اگر واقعا عشق به وطن زخمي و مـردم نگونبخـت مـا    دموكرات  و استقالل طلب ندا س

پـردازي هـاي روشـنفكرانه را كنـار      ور است، صرفا تيوري صادر كردنها و جمله در قلب شان شعله
  بسيج و سازماندهي توده هاي نادار و ستمكش ما كار كنند.   گذاشته در عمل براي آگاهي،

يكا فروختند؛ افغانستان را با خطر تجزيه مواجه ساختند؛ بـا  چاكران امريكا مادروطن را رسما به امر
گري مليت هاي شريف ما را به جان هم انداختنـد؛ مجمـوع حيـات جامعـه را مافيـايي كردنـد؛        حيله

فاسدترين و مزدورترين رژيم را بر ملت ما تحميل كردند و مـيهن مـا را در ورطـه نـابودي قـرار      
ي كه باخفت، سكوت و جبن را پيشه ميكنند در پيشگاه وطـن و  دادند. در چنين وضعيتي آن نيروهاي

ايـم و   مردم محكوم ابدي اند. ما نميخواهيم محكوم تاريخ باشيم بنا نترس و برگشت ناپذير برخاسته
تا روز سترگ استقالل، آزادي و بهروزي افغانستان دلبند ما آرام نخواهيم نشست. درين راه پـرخم  

همكاري همه افراد و نهاد هـاي شـرافتمند و وطنپرسـت را بـه گرمـي      قرباني طلب، دست  و پيچ و
  ميفشاريم.
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        تانتانتانتان    پشتبانيپشتبانيپشتبانيپشتباني    وووو    سپاسگذاري از حمايتسپاسگذاري از حمايتسپاسگذاري از حمايتسپاسگذاري از حمايت

  از حزب همبستگي افغانستاناز حزب همبستگي افغانستاناز حزب همبستگي افغانستاناز حزب همبستگي افغانستان

  ،خواهران و برادران، دوستان ارجمند

ثـور، از طريـق    8و  7حزب همبستگي افغانستان پس از تظاهرات ضد جنايتكاران و سياهروز هاي 
از همبسـتگي و قـدرداني    حاكيتلفن، ايميل و ديدن حضوري پيام ها، نامه ها و نوشته هاي فراواني 

بـه   با حزب ما دريافت داشته است و اين جريان دوام دارد كه بنابرين خواستيم  تا خيلي ديـر نشـده  
  اين وسيله از فرد فرد شما قلبا تشكر نماييم.

آوريم تا چشم ناپاك جنايتكـاران بـه شـما     هاي نهادها يا اشخاص را به لحاظ مسايل امنيتي نمي نام
  معطوف نگردد.

ما پشتيباني شما از تظاهرات را صرفا پشتيباني از يك حزب نه بلكه قبـل از همـه صـداي عجالتـا     
ديده خود تلقي ميكنيم. اجازه دهيد موكـدا ابـراز داريـم كـه پشـتيباني      درصد مردم داغ 99خاموش 

بزرگتر و واقعي شما آن خواهد بود كه به نوبه خود و درهر مقياس ممكن، اينگونـه اعتـراض هـا را    
در داخل و خارج كشور بطور مستمر سازماندهي كنيد، بنويسيد و بيان داريـد تـا جنـبش نيرومنـد     

ي ضد تبهكاران سه دهه پاگرفته و مردم سالهاي سال به خون تپيـده   خواهانهاستقالل طلبانه و آزادي
و خيانت شده ما آگاهتر شده و به قدرت بهمن آساي شان در روبيدن جنايتكاران مسلط بـر كشـور   

دچـار فتـور    –با وصف عقـب نشـيني هـا و فـروكش هـايي       –برند. وقتي چنين شود جنبش هم  پي
  نيل به پيروزي خواهد پيمود.دوامدار نشده و راهش را تا 

تا آنجايي كه به حزب همبستگي مربوط ميشود، بايد گفت كه حمايت صميمانه و پر احسـاس شـما،   
تعهد ما بر پافشاري روي مبارزه براي استقالل، دموكراسي و عدالت اجتماعي در ميهن اسير و مافيا 

ما را به پيكار تا به آخر تا نثار خـون   ي حمايت شما سوگند و اراده؛ ي ما تزلزل ناپذيرتر ميشود زده
  ي ما پوالدين تر ميسازد. براي رهايي مردم رنجكشيده
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وقتي حزبي آگاهانه راه مبارزه با قاتالن ميهنفروش را انتخاب كند ديگر چگونه ممكن است از قوله 
  ها و دندان خايي هاي اين شرفباختگان خاين كوچكترين هراس به دل راه دهد؟

  بان قهرمان مشروطه خواه سرور واصف بگوييم كه:  بگذار به ز

  ترك مال و ترك جان و ترك سر

  اول منزل است "آزادي"در ره 




