
  تظاهرات هزاره های هالند درمحکوميت شهادت شهيد حسين علی يوسفی
  

به سلسله تظاهرات و اعتراضات هزاره ها درکشور های مختلف جهان جهت محکوميت شهادت شيهد حسين علی يوسفی 
درين . تظاهراتی عظيم را برگذارکردند 2009فبروری  15درکويته پاکستان،  هزاره های پناهنده درکشور هالند بتاريخ 

هزاره  شرکت نموده بودند، نفرت و انزجار انان تظاهرات که جمع کثيری از زنان، روشنفکران ، محصالن و جو
  . خويش را ازترور اين شهيد توسط جالدان فاشيست مذهبی يکصدا اعالم نمودند

  
اين حادثه تروريستی راهمراه با عکس هايی ازشهيد يوسفی درمحکوميت  پالکارت هايی درين تظاهرات شرکت کنندگان

عليه نابرابری  تر گردهم آيی عهد نمودند تا هرچه متحدتر و مصممانهن ييکبار ديگر جمعيت حاضردر. حمل ميکردند،
   . های موجود درافغانستان و اعاده احقاق حقوق مليت های تحت ستم درکشور مبارزه نمايند

  
وی با  محکوم نمودن اين حمله . اين تجمع اعتراضی با سخنان کوتاه يکی از محصالن دانشگاه روتردام هالند آغاز گرديد

وريستی از مردم خواست تا درمبارزه برای عدالت و برابری درکشور مردم افغانستان را کمک نموده و برای برپايی تر
.  پناهندگان درکشور مساعد گردد آبرومندانه يک حکومت ملی دموکراتيک درکشور همکاری نموده تا زمينه عودت

شهيد يوسفی درکمک به مليت تحت ستم هزاره  سخنران بعدی آقای جعفری بود که ايشان با ياد آوری از خدمات
  .خواهان همدلی و اتحاد مردم درامرمبارزه عليه نابرابری های اجتماعی درکشور شددرافغانستان در سه دهه گذشته ، 

  
درادامه گردهم آيی جنرال علی ياور خالصه بيوگرافی شهيد حسين علی يوسفی را به سمع حاضران رسانيد و ازخدمات 

ايشان ياد آوری نمودند که شهيد يوسفی يک اديب فرزانه و يک هنرمند مردمی و معتقد  . اد آوری دهانی نمودندمهم وی ي
به برابری های اجتماعی بود، که دست درازی های کشور های بيگانه را درافغانستان همواره محکوم مينمود و اين 

  .بود وی هميشه مشهودخصلت ضد اشغالگری وی دردرامه های هزاره گی 
  

ونابرابری های ملی و مردمی درکشور  يستیتروراين عمل پس از سردادن شعارهای مردم برای محکوميت 
آقای ظفر که درسالهای آغازين جنگ مقاومت مردمی عليه مزدوران شوروی با . اينجنيرصادق ظفر سخنرانی نمودند

شدن ايشان گفتند که دليل زندانی . ياد نمودند شهيد يوسفی همسنگرو همرزم بوده ، از برابری و عدالت خواهی يوسفی
نيز همين عدالت خواهی وی بود که روحانيون موجوديت  يوسفی توسط احزاب طرفدار قدرت ها و کشورهای بيگانه

تند زيرا وی مخالف دست درازی های مستقيم و غير مستقيم کشورهای غربی چنين شخصيت هارا تحمل نميتوانس
آقای ظفر درادامه سخنان خود ازحضور گسترده مردم بخصوص حضور . ربی کشورمان بودوهمسايه های جنوبی و غ

زنان قدردانی نموده و ياد آوری کردکه حضور زنان به معنی آگاهی و درک مسئوليت آنان درقبال مبارزات ملی مردمی 
ودند تا دوشادوش مردان حضور زنان ازاين جهت مهم است که آنان هيچگاهی زمينه مساعد بدست نياورده ب .ميباشد

  .جهت بدست آوردن آزادی های مدنی درصحنه سياسی ، اجتماعی واقتصادی حضورداشته باشند
  

وی درمورد عدالت . درين سخنرانی همچنين يکی ازاشتراک کنندگان اکسيون بنام يونس به زبان هلندی سخنرانی نمودند
  .اطالعات ارائه نمودندخواهی و آزاديخواهی شهيد يوسفی به هلندی های حاضر دراين تظاهرات 

  
تلفون ازهمدردی مردم با ياران و  دراخير برنامه آقای عبدالخالق هزاره منشی حزب دموکراتيک هزاره  ازطريق

. وی ضمن عرض تسليت به مردم هزاره خواهان وحدت و همدلی مردم گرديد. عزيزان يوسفی تشکر وقدردانی نمودند
تعهد حزب و ياران خود درجهت اعاده حقوق مليت های تحت ستم و زنان  تجديددرادامه سخنان خود آقای عبدالخالق از

  . نمودند  اعالم
  

. ند پايان يافترشهر الهه هالبا تسليم نمودن قطعنامه که بدين مناسبت تدوين يافته بود، به سفارت پاکستان دمراسم 
  . ازگوشه های اين تظاهرات تماشا فرمايند تصاويری ازخوانندگان گرامی تقاضامنديم تا

  
  مرکزفرهنگی هزاره ها در هالند

  



  
  

  



  
  

  



  
  

  



  

  
  

  



  

  


