
 جوشد، انت میـون و خیـوطن در خ

 خاموشی ننگ است!
 

 

و  طور رووسازو  در بربر تبینی بود، با تحمیل حکومت وحشتتتت مای سو  تتتوک سمر کا بر مردا ما، سانانهتتت ا  بههمانگونه که قابل پیش
و سنفجار و سن حار و کش ار سو  وک  کارک و اهتاد و وورمدسرک سو  کهتو و تشتد د  ن س تت  ارر و بیهاک عذسبناک غرق گرد دهبدبخ ی

 س ت بار  اخ هد گر وندگی مردا مظاوا ما رس شکنجه
غزنی، خو ت، ننگرهار، کابل، ارسه و باخ، شتد  هموطنا  ما در بدخشتا ، هامند، حوسدث دلخرسش کشت هدر پی ق ل اجیعانه ارخنده، 

عاا و  ربر د  هموطن اریر ما، ق ل ۱۳س ت  به گروگا  را ن گرد ده ترس تر کشتور، سبر تیره خفرا  و مرر بر ا اک کشور ما مه ولی 
غ و سطرسایا  شا  در قبال س ن اجا ع، مردا  رس ر کشور رس غرق تنفر سو –تفاوتی ذل بار عها  رباو سردوک مای در بدخشا  و بیدسعشتی ده

 س ت حکومت شار ده و اا د  اخ ه
ی شود که نه تنها در برسبر طالبا  ددمنش که پیاپناپذ ر مینوشتت مردا اریر ما ومانی تحملخیانت و پایدک حکاا کشتور در برسبر  تر

 می خوسهند که سو طالبا  عذرخوسهی رناپذ رک سو سربابا  سمر کا ی شا  میشرمی وصفکنند، باکه برعکس با بیر زند کارک نمیخو  می
د، به ناممی« مخالف  یا ی»ر د که طالبا  س ن  گا  خونخوسر آک سس آک رس نشانده به حدک مینما ند! وقاحت و پهت ی حاکما  د تت

 دهند آنا  پیاپی باج دسده  رس   الدپیشه شا  رس در کابل و قطر ناو می
 ز نبا د  ،دباشپوش شا  و شرکاک  را نک ا ی  نگهاالرس  و بنیادگرس ا   اهل تر نو خوداروخ ه س و رسنگر م شتکل سودول ی که سو 

هاک  کچنین دولتآموود که به ما می جربه تار خ معاصتتترار بانه، سن ظار کوچک ر ن عمل مثبت دسشتتتت  تهاک عوساشتتتنید  ال  و پ اق
  گونه همدردک ندسرندشوند، بنا در قبال  رنوشت مردا هیچسندسوک میهاک شیطانی س  عمارگرس  رسه اخ ن پال پوشالی برسک عمای

سو  «باو اوک»و « حروق بشر»، «مباروه عایه ترور زا»، «دموکرس ی» هاکس م که شتعارمردا  ت مد ده خو ش گف ه ما بارها خطاب به
سند  دااع ما گرد دهها ت قربانی آ  مردا بیسند که  ال کهاک شاخدسرتهی و دروغهاک میا شا  وعده غالما  دسخای توک م جاوو ن و 

شتتوند  س نا  مردا ما اربه میخو  تنذ ه شتتده برسک نوشتتید   آخوربود  سو  ک باو ود سدعاک مهتت رلغ، طالب و دسعش -ع دولت تبهکار
گین وده آسحد مات دربند رس نیش وهرسو چند ن  ورسخ سما با  ک هد  وهاک غارتگرسنه سمر کا،  یا ت کنصا مثابه ماشین کش ار و  ادهبه
 دهند  وک تباهی  وق میبه

رس رک بر ما ت تا با همبه گی و بهیج    ناله و شکوه کارک رس پیش نخوسهد بردپر ت ضدمای در برسبر س ن وحشیا  و غالما  بیگانه
بر نی شک وسب دندس  ،خاق قهرما  کوبانی به ر مبرخا  ه  م حدسنه  ، تاکن کشتور کهاتمامی سقوسا و مایتوحم کشتا  در پرتو وحدت 

 تا سو ماتم و درد و بندگی رها ی  ابیم  نما یموسرد س ن خطه  دشمنا  رنگارن  پووه

گر  س نک بار د ،مثابه پیشررسول  نبش م رقی کشور همیشه در  نگر دااع سو مردمش قرسر دسش هبه «حزب همبستگی افغانستان»

دهد که  کوت تیره رس به نیروک الووسل مبدل ندس  ر می  ت مکشگروگا   ۱۳هاک خانوسدههاک سخیر و مامی باوماندگا  قربانیتآوسو با هم
همهتا  مشت وسحد به میدس  عمل  سند،ک رس پیش گرا هسباوک رذ النه شکنید و در برسبر  ت مگرسنی که به حرمت میهن و خو  شتهروندسن

  مد ت گیر ه  رنوشت خو ش رس ب س ه اده،

 حزب همبستگی افغانستان

 ۷۱۳۲ سپر ل ۳۶-  ۳۱۳۱حمل  ۷۲
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