
 

 ثوری، ۷و  ۸بدون محاکمه جنایتکاران 
  مردم ما صلح و شکوفایی را نخواهند دید!

 

بیز یین او زو  شااوم ا می ی  پنیمدهیا فیجعه، وای هنو هم مرام  جرکشااند گذزاثوز می ۷و  ۸هیا زو هرچند ساایانید ازی ا ی  ساانی 
خینمید کرا؛ هزیزید ینسید آ یا  و بیوجدید سر هی تن زی بیمی گرفت؛ منلنودزهییی ندیزند. او زو  هوانیکی که صدهی هزیز قربینی ی  ملت 

هیا یقنصیاا و یجنمیعی می منهدم شدند؛ سایاه موزا تایو  قریز گرفنند؛  یرسایخت ۷۷سایاه تی میازید  ۷به ننسات شادند؛ ی  کوا  
ی پرچمی و زهبرید تنظنمالت ثیبت شد  که سرید خلقیهیا ملت تیزیج و بربیا زفت؛ و صدهی قسیوت و مصییب ایگر. به همه مایشنه
هیا مساانبد هیا اواتیندی اهیا یمرو ا کشااوز یند. ی  خنینت یینید بوا که یفنینساانید موزا اسااتهی و مریزتبخنییاعلل تنر علت

 پیکسنید و ییرید و چهل کشوز یشنیاگر تحت زهبرا یمریکی قریز گرفت.
م جمع وسااانع ی  عویمل یین او زو  ننگنن بر سااارنوشااات مرام می ،یکم بوا ، تحت پرچم یمریکی و هتر که هنو ی ی  همه ازان

تریشند. بخصوص می« قهرمید»شارمی  ییدیاوصا ی خوا زی منحدینش از اوز ایگرا ی  سانم و ایزت و پلندا مشانوا یند، یمی بی بی
شاید کیبل و ساریسار یفنینسنید زی به کشنیزگی  و ویرینکد  بدا  ثوزا که به ،کم صای،بید پیکسانینی و عربی و ییرینی ۸جنیینکیزید 

منلنونم مسووانت و،شنگرا شید زی نپذیرفنه بریا خلیصی گراد شید ی  تنغ عدیات، عیمل شرم و ادیز یند که یکنمواند، به ،دا بی
یا، ن ،قنقت آشکیز یست که از هر پدید اهند. یمی ییزبط می« اسنید خیزجی»هیا چهیز اهه گذشانه زی به هی و سا یکیهمه بربیاا

رام بی بلییییی پنوسنند، مطمئنی که مهی از یفنینسنید به وقوع نمیکند. یگر یین تبهکیزاعویمل ازونی نسبت به بنرونی عمدگی کسب می
 شدند. سراچیز نمیهیا یمریکی و نیتو به وضع یبنر یمرو ا وق ه طنیز ی  نوع طیاب و ایعش، یننحیز و ین ایز و ،ملیت بی

به « پروسه صلح»بیشد، پنیپی  یر نیم  یبیا اوات یفنینسنید که منشکل ی  فیسدترین منهن روشید و چیکرید کشوزهیا یسننلیگر می
ه وننم اههی زهی کرا. یمی صااالح بدود عدیات معنی ندیزا، عدیانی که طی یکآامخویزید طایابی و گلبدینی بیج ایا و قیتلید زی ی   ندید

صااوزت  جرنی  قربینی یمنیا ساانمکیزید و ایزتگرید گراید  یساات. ،ملیت خوننن یننحیزا از کیبل و وایییت، ننناه یین هگذشاانه ب
میفنییی ع و غ همینند اوات پوسند  کر ا، مارا -سانیست ضدملی یست که مرام بننویا می قربیننید عمد  آد یند. از ویقع اوات ملی

فنن کشوز زند ، فروکشوا. بدیمنی شمیا و بخصوص د که ی  سوا جید کنرا و کیخ س ند بر آنید ایکنه مییا ینهیا خیینینهسانیست
کیزا، بحرید و تندزوا ننییج منطقی یین سنیست عویم ریبینه یست. یمریکی از خشاونت، تاایاهیا قومی و سامنی و مذهبی، فقر، بی

قبییش زی ثبیتی صیاز نموا ، یین زمخدز، به زوسانه و چنن بیامللی و میفنیا مویایکوشاد بی تبدیل یفنینسانید به مرکز تروزیزم بننمی
 پرای ند.هیا یفنینش میپروزا هیا یسنعمیزا یمریکی و است مننگنر سی ا. مرام یفنینسنید بهیا سنگننی بریا یین برنیمه

 هموطنید ایادیز!
گذشاات نکننم، وا نزایینم و بی فاییع آد تسااویه ،ساایش زوشاان و بیهیا ننگ هشاات و ه ت ثوز زی ی  ایمید وطن ختی وقنی ایغ

یفنینسانید می زوا آزیمش و خوشبخنی زی نخویهد اید. فرهنگ معیفنت جنیینکیزید و چیکرید بنگینگید بیع  شد  که وطن می زو تیزو  
 بر آد، برهیننم.مسنوای  یهی و و،شتنم و وطن خوا زی ی  سناز گرایش خطرنی  سنم و اهشت فرو زوا. بنییند است به است هم اه

 می، هنچ زی  ایگرا بریا زهییی و یمننت وجوا ندیزا.  جز یتحیا و آگیهی و مبیز   مرام سنمکش خوا

ر ضد هر نوع ب هی و عنیصر آ یایخوی  و شریفنمند یفنینسنید زی بریا بسنج و پنکیزتمیم تشاکل «حزب همبستتیی افاانستان»

هییی خویند. یتحیا و مبیز   تنهی زی  زسندد به صلح، عدیات و اموکریسی یست. فقط آد ملتفریمی بننیاگرییی، یزتایع و مدیخلیت خیزجی
 د.ینفنههی زعدیانییند که مرام شید بی ی خواگذزا تحت پرچم یک ننروا منرقی و پنشرو به جنگ بیاز جهید از یمن و سرفری   یسنه
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