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 Political سياسی

  
  سليم طاھری

  ٢٠١٢ دسمبر ١١

  »حزب ھمبستگی افغانستان«

  چه می خواھد؟»  سويدنۀکميت« از 
) ٢(» ھمبستگی ھای« خود ۀدھکه در تاريخ کمتر از يک) ١(از احزاب سرکاری است » حزب ھمبستگی افغانستان«

حمايت کرد، ورقه ھای ) حامد کرزی(اين حزب از کثيفترين جالد تاريخ معاصر جھان . دردناک و زشت داشته است

ی برد، در ارگ با کرزی بغل داد و چای أ و خانواده ھای آنان را به پای صندوق ھای رءتبليغاتی چاپ کرد، اعضا

نوش کرد؛ و ھنوز حلقش نخشکيده بود که با خاين ترين ) يت فقيه ايران می آمدکه چای پولی اش از رژيم وال(ارگی 

خود را » شھروندی«نشست و » رھين«ساخت، زير زنخ »  ملی دموکراتۀجبھ«) ٣) (خلقی ھا و پرچمی ھا(مزدوران 

  .را نيز نصيب شد» خليلزاد«به اثبات رساند و شادباشی 

، پس از سالھا سکوت، مجدداً راجستر )۴(گران و دولت پوشالی قرار داشتاين حزب که زمانی دربست در خدمت اشغال

که  کشيده، بدون اين» اشغال«شد و اينبار خالف گذشته، ناگھان گرمی دانه و بخار ضد » امنيت ملی«وزارت عدليه و  

 شده و در ئیخوليابار ھم به توده ھای افغانستان صادقانه پاسخ بدھد که چرا سالھا در تب ضد جنگساالری مالي يک

که يکبار ھم به خبط سياسی خود برخورد ايدئولوژيک کرده،  بدون اين.  می کردئیخدمت اشغالگران نوحه سرا

ی گفت که فقط به خاک پاشيدن در چشم مردم ئصادقانه ريشه ھای منحط پوده فکری خود را بررسی کند، باری چيزھا

فراموش کرده بود يا در بازار ) ۶) (»با گرايش چپ«(اين حزِب ) ۵.(هماند، نه برخورد صادقانه به انحرافات زنند می

ھر کس می خواست تزاريسم را بزند ناگزير پنجه به روی ... «اشغال عمداً از ياد برده بود که » رنگ فروشی«

را کسی که کرد می بايست عليه امپرياليزم ھم قيام کند، زي ضد تزاريسم قيام میه امپرياليسم می انداخت، کسی که ب

بايستی امپرياليزم را نيز سرنگون سازد و اين در صورتی است که چنين کسی واقعاً  تزاريسم را سرنگون می کرد می

وی رکه بر اما، اين حزبی) ٧(».نه فقط فکر درھم شکستن تزاريسم را داشته باشد بلکه نابودی قطعی او را نيز بخواھد

) ٨(می کرد،» قيام« ضد جھادی ھا هکه ب اين حزبی. ھا کرشمه می فروختجھادی ھا پنجه می زد، برای امپرياليست 

برای اشغالگران ناز حراج می کرد، مست انتخابات پوشالی و عاشق سينه چاک تعويق انتخابات استعماری زير نظر 

  )٩!! ( امريکا خستگی نمی شناختغزير بير»  دموکراسی نسبی«  بود و از چرخيدن پيرامون ئیاشغالگران امريکا

 اشغال نمايان ۀ به شدت استعماری شکل گرفته است که در  تب ضد جھادی و  تبریبا اشغال امريکا، در کشور ما جريان

رود، بر توده ھا باور ندارد و در اکثريت نھادھای پوشالی  اين جريان با مغايرت گفتار و کردار پيش می. می شود

 اما در قسمت اشغالگران يا کامالً به مغازله تن می دھد يا ھم به حضور سياسی دارد، دربست عليه جھادی ھا است،
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حزب ھمبستگی افغانستان جزوی از اين جريان است که سالھا در مغازله با اشغال قرار داشت و اکنون .  نيمچهۀمغازل

 مزمن،  یئکه در گفتار و کردار اين حزب، مغايرت موجود است، در ابھام گرا از آنجائی. شده است» ضد اشغال«

  :ناگزير چنين صحبت می کند

مطبوعات . توضيح داده شد که ارتش سويدن در افغانستان برای اشغال آمده و در خدمت منافع امريکا قرار دارد...«

باره متوجه می شود که ترجمان دولت  و بعد يک» ....ترجمان دولت اشغالگر شان است»  سويدنۀکميت«سويدن و 

ه ب»  سويدنۀکميت«عالوه از تبادل نظر روی مسايل افغانستان و جھان، «:  وظايفش بسازداشغالگر سويدن را متوجه

 حزب قرار ۀخاطر انجام ندادن ھيچ گونه کار بنيادی در کشور ما و ارتباطش با گروه ھای بنيادگرا مورد انتقاد نمايند

  ».گرفت

. چيست،  نمی دانم) »ان دولت اشغالگر سويدنترجم«( سويدن ۀکميت» «کارھای بنيادی« حزب از ۀکه ھدف نمايند اين

:  سويدن بر اساس وب سايت اين انجوی با سابقه سی سال کار در افغانستان، عمدتاً دو  مکلفيت به عھده داردۀاما کميت

ی برای  پيشرفت ھای دموکراتيک، اقتصادی و اجتماعی که ھر دو ئو کارھای توسعه !!) ؟؟(حمايت از استقالل ملی 

  . کارمند به پيش می برد۶٢٠٠ را عمدتاً با پول بانک جھانی و کميسيون اروپا و با بيش از مکلفيت

» حمايت از استقالل ملی «ۀدر زمين» ترجمان دولت اشغالگر« حزب، ھمکاری  و کار بنيادی ۀشايد ھم منظور نمايند

چگونه با » ضد اشغال«يک حزب ولی مھم اينست که . »پيشرفت ھای دموکراتيک«برای » کار بنيادی«باشد يا ھم 

ترجمان «چگونه برای » ضد اشغال«پيش می آيد؛ مھم اينست که يک حزب » انتقاد«از در » ترجمان دولت اشغالگر«

ترجمان دولت «چگونه از » ضد اشغال«ن می کند؛ مھم اينست که يک حزب ييتع» کارھای بنيادی» «دولت اشغالگر

اتحاد (و کميسيون اروپا ) انحصار مالی امپرياليست ھا و اشغالگران(»  جھانیبانک«می خواھد که با پول » اشغالگر

چرا تنھا بر » ضد اشغال«انجام بدھد و مھم اينست که يک حزب » کارھای بنيادی«) ئیسياسی امپرياليست ھای اروپا

 صورت می گيرد، که با بنيادگرايان اعتراض دارد، آيا اين اعتراض از اين منظر» ترجمان دولت اشغالگر«ارتباط 

  شده است؟» ترجمان دولت اشغالگر«ارتباط با حزب فراموش 

 که با اصل اشغال کشور ما مخالفت ندارند، بلکه در ئیھا» چپ«ھا دارد، » چپ« اين حزب که دوستی خوب با 

اً مصرانه داشته، حتم» ترجمان دولت اشغالگر«و » حزب چپ سويدن« که با ئیشکليات ھياھو می کنند، در صحبت ھا

انجام بدھد، و اگر چنين » کارھای بنيادی«خواسته است که در ساختن راه آھن، کارخانه ھا، مراکز صنعتی و تجارتی 

ترجمان دولت «ن تکليف برای يينيست و حزب اعتراض دارد، پس خوب است خود حزب بگويد که  ھدفش از تع

  .چه بوده است» کارھای بنيادی «ۀدر زمين» اشغالگر

تبليغ می شود و پت و  » چپ«که گاه گاه در مطبوعات غربی بنام حزِب  دارای گرايش »  ھمبستگی افغانستانحزب«

رود، در زندگی سياسی خود  حتماً گذری بر استالين داشته   کارل مارکس سرخم راه میۀپنھان زير ساي

سيع ترين مستعمره ھا و يون مردم وه ترين اسارت صدھا ميلامپرياليزم گستاخانه ترين استثمار و بی رحمان«:است

ولی امپرياليزم، ضمن . ھدف اين استثمار و سرکوب، عبارتست از تحصيل سود اضافی. کشورھای غير مستقل می باشد

استالين، . »استثمار اين کشورھا، ناگزير بايد در آنجا راه ھای آھن، کارخانه ھا و مراکز صنعتی و تجارتی برپا سازد

کار «امپرياليست ھا را در کشورھای مستعمره به خوبی بيان کرده است، اگر منظور حزب از » نيادیکارب«سالھا قبل، 

  است، درست؟» تقويت دموکراسی«و » حمايت از استقالل ملی«اينھا نيست، پس  ھمان » بنيادی

وقتی از رھبر صف اشغال يا ضد اشغال؟ . از لحاظ ماھوی در کدام صف قرار دارد» حزب چپ سويدن«و راستی، اين 

ر ستراتيژی سويدن از بخش نظامی به ملکی ھستيم، البته با ييما طرفدار تغ«:«:اين حزب، الرس اوھلی می خوانيم که

، در می يابيم که از لحاظ ماھوی اين )١٠(» ن تاريخ روشن برگشت نظامی ھا از افغانستانييافزايش کمک ھا و تع
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پايان دادن به سر نيزه اما تقويت دولت پوشالی از : ار نو يا اشغال نوحزب، در صف اشغال قرار دارد، ھمان استعم

  .ر ستراتيژی در کلييطريق کمک ھای پولی و توسعه ای و عدم تغ

از يک طرف می خواھد با افزايش کمک ھای ملکی، دولت » حزب چپ سويدن«:اينجا يک غائله ديگر نيز درز می کند

ضد « را حمايت کند و از طرف ديگر يک حزب ئی و ساير متحدان ناتویئپوشالی، دولت خادم اشغالگران امريکا

دولت (رھبر حزب از يکسو می گويد که طرفدار افزايش کمک ملکی به افغانستان . را» دولت پوشالی«و » اشغال

 خود را ۀھمکاری بی شايب» « حزب چپ سويدن« است و از سوی ديگر حزب ھمبستگی می گويد که رھبران ) پوشالی

 و معنوی مادی ا حزب ھمبستگی اعالن کردند و وعده دادند که در آينده در بخش ھای معين با حزب ما ھمکاری ب

  )١١(» .نمايند

  !دست شماسته تا اکنون ادامه دارد، قضاوت ب» حزب ھمبستگی افغانستان«سيس أاين است غائله ای که از روز ت

------  

 خود را در یت ھايفعال،  به جلو دانستهیگام یط كنونين آن در شرايع می كشور را با كمبودھایقانون اساس« ).١(

   حزب ھمبستگی افغانستانۀبرنام» .ميباش ی آن مۀق عادالني، خواھان تطبم نمودهيچھار چوب آن تنظ

  :زشت و دردناک اشاره می کنم» ھمبستگی ھای« اين ۀبه چند نمون). ٢(

ر ي اخۀم دھي دونیزم و جھالت طالبان طي، تروریمي تنظۀاني وحشی و عمال شان، جنگ ھای اشغالگران روسۀسلط«ـ 

وقوع ه مبر بسپت ١١ ۀكه فاجع  تمام و كمال قرار داد، تا آنی آن را در معرض نابودی و معنوی مادیكشور ما و ھست

جود آمد كه در وه ھن ما بيكر مي برداشتن زخم متعفن طالبان و القاعده از پی برایستي ضد تروریائتالف جھانوست و يپ

 مھم یرو گرفتن مجدد جنگساالران و احراز پست ھاي صرف نظر از ن.ديم طالبان ساقط گردي آنان رژۀ مداخلۀجينت

 و ی مدنیده نھاد ھاي بلند گردی خواھی دموكراسیوجود آمد كه از ھر سو شعار ھاه  بیطيشرا توسط آنان، یدولت

  .تند وجود گذاشۀگر پا به عرصي دی پیكيك يدموكرات

 یخ خود جھت انتخاب فرد اول كشور شان به پاين بار در تاري اولی برادي دست داده كه مردم ما باینك باز ھم فرصتيو ا

بند و  مي، ولو نی بر دموكراسی مبتنیجاد دولتيس جمھور و ائي بروند و آرزو دارند با انتخاب ریأ ریصندوق ھا

 .سر گرددي شان می برایط آرام زندگيز و شرايآم  صلحیكه فضا د تا آنر، خود را از شر تفنگساالران نجات دھنيگيناپ

ه يگر جنگساالران و تجزيشود و از جانب د ید مي تھدیني و گلبدی طالبیست ھايكسو توسط ترورين پروسه از ياما ا

  .دنيل نمايگر خود را بر مردم تحميبار د كي ی دموكراسۀبندين نشسته اند تا با نقاب فريطلبان در كم

 شوم ی قطع دست ھای كشور برایخيط مشخص تاري شراۀ ھمه جانبۀ افغانستان بعد از مطالعیحزب ھمبستگ

ط موجود جھت پا ي حداكثر از شراۀ استفادی در كشور؛ برایت و ثبات سراسرين امنيمأزم؛ تي و تروریجنگساالر

ت ي كسب مجدد ھوی كشور ما و برایلگانگان در امور داخي بۀ قطع مداخلی و دموكرات؛ برای ملیروھايگرفتن ن

به .  اشتراك ورزدیاست جمھوريبا تمام قوت در انتخابات رم گرفته است ي افغانستان در منطقه و جھان تصمیالملل نيب

  :د كهيجه رسين نتيق ھمه جانبه قرار داده به اي و تدقین پست را مورد بررسيدان اين منظور لست كانديھم

حزب . گر قرار گرفته استيكطرف و جنگساالران از طرف دي از ی كرزین آقاينتخاب بت خاص ايملت ما در موقع

ش بر مردم و سازش يتش مقابل جنگساالران، عدم اتكاي را با وصف عدم قاطعی افغانستان حامدكرزیھمبستگ

ان خود در سرتاسر  و ھوادارء نموده از تمام اعضایابين پست ارزي احراز اید مناسب براين چھره ھا، كانديباناپاكتر

اعالميه حزب » .نديت نماي حمای كرزی از آقایاست جمھوري انتخابات ریخواھد كه در زمان برگزار یكشور م

  »۴/۶/١٣٨٣ھمبستگی افغانستان، 
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تصميم گرفته شد كه اين رژيم مبر سبب شد كه افغانستان دوباره در محراق سياست جھانى قرار گيرد، سپت ١١حادثه «ـ 

ن برود ھمان بود كه بعد از فرار طالبان نيروھاى ائتالفى به افغانستان مى آيند و راه براى دموكراسى نسبى بايد از بي

، شماره اول، جوزای غږسيس، ھمبستگی أ تۀسخنرانی رھبر حزب ھمبستگی افغانستان در جشنوار. گردد ھموار مى

١٣٨٣.«  

 را ی سيمينار١٣٨۴ قوس ٣باشد به تاريخ   حزب سياسی می١۴ دموکرات افغانستان که متشکل از –جبھه ملی «. ٣

در اين سيمينار يک .  کابل داير نمودۀجھت ارزيابی نتايج انتخابات پارلمانی و شوراھای واليتی در رستورانت ستار

تون، ديپلمات ھای خارجی، شخصيت ھای مطبوعاتی  نفر از شخصيت ھای سياسی، استادان پوھن١٠٠روزه که حدود 

و اھل نظر شرکت ورزيده بودند، تمام جوانب انتخابات مورد ارزيابی دقيق قرار گرفته بعد از جمعبندی ھمه جانبه نتايج 

  دموکرات افغانستان آغاز و– ملی ۀسيمينار با سخنرانی افتتاحيه مياگل وثيق سخنگوی جبھ. کار خود را اعالم نمود

 دموکرات – ملی ۀس حزب ترقی ملی افغانستان جمعبندی و کار تحقيقاتی و مقدماتی جبھئيسپس داکتر آصف بکتاش ر

 به حكم یمتك«ن آمده ي از آن چنی آمار و ارقام دقيق به طور مفصل بيان نمود كه در قسمتۀرا در زمينه انتخابات با ارائ

 ۀعنوان اصل عمده  بودن انتخابات بی دوم قانون انتخابات، عمومۀماد و ی ھشتاد و سوم قانون اساسۀپاراگراف اول ماد

 ١٧، شماره غږ، ارزيابی نتايج انتخابات پارلمانی و شوراھای واليتی، ھمبستگی ».ده استيت آن برجسته گرديمشروع

  ».١٣٨۴قوس 

زم، ي ائتالف ضد ترورم دري سھی کشورھاۀ و مداخلی و انتقالی عبوریاز زمان بر سر قدرت آمدن دولت ھا«ـ . ۴

ل سازمانھا، مجامع و انجمن ي و دموکرات توانستند سربلند کنند و دست به تشکی ملیروھايکه ن به وجود آمد یطيشرا

دن ي و رسیت تفنگ ساالريل نموده با مغتنم شمردن آن راه نجات از حاکميط موجود را تحليتا بتوانند شرا بزنند، ئیھا

  ».١٣٨٣، شماره دوم، اسد غږ نھادھای دموکراتيک ، ھمبستگی ئیھمسو» .ابنديربه رفاه و سعادت مردم را د

 ھمبستگی در اين وقت شايان ۀكلم. كنيد واقعاً يك قدم مثبت است حزب ھمبستگی كه شما موجوديت آن را اعالم می«ـ 

 دموكرات و ۀمعكه ھدف ھمه مشترك است، و ھمه خواھان زندگی كردن در جا كيد بسيار زياد است، برای اينأت

ه الزم است كه يك ھبستگی كلی بين تمام نھادھای اجتماعی خواھان دموكراسی ب. مند شدن از مزايای آن ھستند بھره

حبيبه سرابی وزير امور زنان رژيم  ».مئيوجود بيايد تا بتوانيم قدمی در راه دموكراسی گذارده در فضای آن تنفس نما

  .١٣٨٣ ، شماره اول، جوزای غږ  ھمبستگی -  پوشالی و والی کنونی واليت باميان

. اين تعداد شرکت کننده و فيصدی اعالم شده به جای خود، ولی آنچه مھم است کنه نظر مردم و خواست آنان است«ـ 

 به سوی تجريد جنگساالران و کنار گذاشتن مصلحت ئیاگر دولت آقای کرزی به جای جنگساالر نوازی و مصلحت گرا

پرداخت؛   اگر با ويرانگران شھر و قاتالن شھروندان کابل به جای نوازش و پرورش به محاسبه میآورد؛ ھا روی می

 دولتی به ميراث ۀاگر به جای طمع خام برای بارور شدن درخت نونھال بازار آزاد به احيای آنچه از اقتصاد ويران شد

 حيف و ميل سيل پول ھای امدادی، به اعمار پرداخت و اگر به جای آزاد گذاشتن چند دست چپاولگر در مانده است می

  .رفتند ی میأ تعداد قابل توجھی از مردم به صندوق ھای رزير بنای اقتصادی کشور می پرداخت مطمئناً 

» نه« کشور و بھروزی مردم آن باشند، الزم است ئیس آن آقای کرزی خواستار اعمار و شکوفاأاگر دولت و در ر

تخابات پارلمانی را به غور مطالعه نموده و با اخذ درس ھای مطابق به واقعيت، روی گفتن مردم در استقبال از ان

 شان در پيش ئی حکمرواۀراھی را که طی چند سال باقيماند ھا خط بطالن کشيده، ئیسازشکاريھا و مصلحت جو

آيا ».  بپيمايندئیسرخروليون ھا انسان زجر ديده اما وطن دوست و با ايمان، به روشنی و يخواھند داشت با تکيه به م

  .١٣٨۴، قوس ١٧، شماره غږانتخابات پارلمانی يک موفقيت بود؟ ھمبستگی 
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، ت رھبریأھيثيراوضاع رفتن أتحت تبه تعقيب آن مسؤول تشکيالتی به نمايندگی از حزب با انتقاد از کم کاری و «.۵

در ضمن حمايت  حزب اشارات داشت و  اينۀبارگی تمام نشرات حزب، نقش زنان و رسالت جوانان درآيند ختم يک

ای که مجموعه "  ملی دموکراتۀجبھ"حزب درانتخابات دور اول رياست جمھوری را محکوم کرده و طرح وحدت با 

خاطر تملق و زراندوزی دروازه ھای جنايتگران را می کوبند را يک ه از بقايای رژيم ھای فرتوت گذشته بوده و ب

اميدواريم تا تحريم :  آوردھای حزب در طول شش سال نيز ذکر به عمل آورده گفتاشتباه فاحش دانسته و از دست

انتخابات رياست جمھوری بار دوم بتواند تا حدی تالفی اشتباھات گذشته ما باشد، ھمچنان ياد آورشد که در جريان اين 

 طی اعالميه مردود دانسته و جنايتکاران معلوم الحال وطنی بودۀ انتخابات حزب ھمبستگی ھفت کانديد را که از جمل

» . فوری و بی قيد و شرط آنان شد که در حقيقت اين حرکت ما با خواست مردم برابری داشتۀرسماً خواھان محاکم

  . حزب ھمبستگی افغانستان برگزار شد، وب سايت حزبۀدومين کنگر

  .در باره اصول لنينيسم، استالين. ۶

، یدار، آزادي پای و اجتماعی بر رشد اقتصادین مبتنيجاد افغانستان نوي اۀرادبا آرزو و ا»  افغانستانیحزب ھمبستگ«.٧

ره يان تي پایح بير و تشري خود را نه تفسی اساسۀفيما كه وظ. ل شده استي تشكی و عدالت اجتماعی، برابریدموكراس

» .مي راه، كامالً آگاه ھستیر دانسته به دشوای به بھروزیابي كامل آن ھا و دستی امحایج مردم براي ھا، بلكه بسیبخت

  .  برنامه حزب ھمبستگی افغانستان).نقل قول از کارل مارکس(

ن صلح يمأن ما پا گذاشته، جھت تي القاعده و طالبان به سرزمیاي زدودن بقایكه برا» زمي ضد تروریائتالف جھان««.٨

 خون ی از آنان لكه ھایكرده است كه تعداده ي تكئیروھايسفانه بر نأ نظام مردم ساالر متئیو آرامش در كشور و برپا

اين حزب از . (١٣٨٣ حمل ٢٨اعالميه حزب ھمبستگی افغانستان، » .  وطن بوده اندین دارند و عامل برباديدر آست

لحاظ فکری در خط ماللی جويا و بلقيس روشن قرار دارد، زيرا آنھا ھم به قوانين افغانستان احترام می گذارند و 

ه دارند که چرا به جای جھادی يست تنھا به اين خاطر شکوه و گلعادالنه و يکسان آن ھستند و از امپريالخواھان تطبيق 

  .)ھا آنھا را بر قدرت نصب نکرده اند، چيزی که اين حزب نيز از آن می نالد

ه شدن، چگونه می  و شانه به شانئیاين شاه فردھای حزب را بخوانيد و صادقانه بگوئيد که اين حزب با اين چرند گو. ٩

ھيچ ديالکتيسنی نمی ).  درونی مبارزاتی در اين مورد موجود نبوده استۀوقتی که ھيچ پروس(تواند  ضد اشغال باشد 

 ضد اشغال صعود نموده باشد، وقتی که ھيچ ۀتواند بپذيرد که اين حزب، يکشبه از آن پرتگاه مغازله با اشغالگران به پل

در ) که  چپ ھای انقالبی با حزب علنی مخالف ھستند صرفنظر از اين(خط در اين حزب  دو ۀيادداشتی مبنی بر مبارز

 ۀکميت«ھنوز که ھنوز است بر حزب ھمان خط حاکم است، چيزی که در درخواستش از . نشرات آن انعکاس نيافته است

ولت دست نشانده نھفته حيث والی ده و عدم موضع گيری عليه حبيبه سرابی ب» کارھای بنيادی«برای اجرای » سويدن

  .است

چه بحث {جھت بحث "  افغانستانی ملیحزب نھضت ھمبستگ" به ابتکار یا  سرطان جلسه١٣ و ٢خ يبه تار« ـ 

  .دير گرديق انداختن انتخابات، در مقر آن حزب واقع قلعه فتح هللا خان داي به تعوألۀ مسیرو} !!اساسی؟؟

  :ز دعوت به عمل آمده بود، اشخاص آتى شركت نموده بودندين افغانستان ین جلسه که از حزب ھمبستگيدر ا

ر رنجبر از حزب يكب، آصف از حزب افغان ملت،  افغانستانی ملی از حزب نھضت ھمبستگیالنيد اسحاق گيس

 از حزب استقالل یداکتر فاروق نجراب، }از لطيف پدرام { افغانستانی ملۀم از حزب کنگريحل، دموکرات افغانستان

به احتمال قوی مربوط به شيخ آصف { افغانستانی از حرکت اسالمیمدرس، ق از حزب رفاه افغانستانيوث، نافغانستا

،  افغانستانۀد از حزب کار و توسعيام،  جوانان افغانستانی ملی از حزب نھضت ھمبستگیمرتض، }محسنی و انوری

ن از يد آريرش، ر و انکشاف افغانستان از حزب حفاظت از حقوق بشیالى نصرتيبر،  افغانستانیمصباح از حزب مل
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عبدهللا ، محمدمحقق، اريل قاسمياسماع،  افغانستانی سعادت ملی از شورایموريمحمدحسن ت،  ...حزب ملى افغانستان

  .پتمن وماقيم ايفضل کر، عاطف

 وابسته به ري متخصص و غۀنين کابييتع،  دو سالی انتخابات برایالتوان جلسه را ين نکات مورد بحث در ايمھمتر

 ۀع تذکريتوز، یس مليجاد اردو و پوليا، ی دولتیول در ارگان ھاؤمسر ي مسلح غیروھاي نی اختاپوتۀشي، رم ھايتنظ

  .داد یل مي، تشکی طرفدار مردم ساالریروھاي نیک سال و مشارکت ملي ی طديجد

ب آماده شده بود توسط ي تصوی كه برایمتن. ن اشتراک کننده ھا حاصل شدي بی نکات مطرح شده توافقی بحث رویط

 یق انتخابات پارلماني افغانستان که طرفدار تعوی حزب ھمبستگۀندي نمایبه استثناد، ي گردء جلسه امضایت اعضاياکثر

گزارشی از » ...ط فعلى بودياست جمھورى در شراي گذاشتن انتخابات رءتا زمان خلع سالح جنگ ساالران و به اجرا

متوجه ھستيد که حزب ھمبستگی افغانستان . (١٣٨٣ شماره دوم، اسد غږخابات، ھمبستگی بحث روی تعويق انتۀ جلس

  !!!).با کی ھا شانه به شانه بوده و چه بحث ھای مھمی را پيش می برده است؟» ضد اشغال«

می اش جنگھای تنظي خصوص بعد از اخراج آنان و سقوط دولت دست نشاندهه از زمان تجاوز روس بر كشور ما و ب«ـ  

 مردم ما خط بطالن كشيد و افغان ھا را ۀبرای غصب قدرت، نه تنھا بر دست آوردھا و افتخارات جنگ آزادی خواھان

 النه گزينی و رشد تروريزم را فراھم نمود؛ ۀفرھنگ و وحشی ترسيم نمود؛ زمين صورت ملت بیه در نظر جھانيان ب

 قطعه قطعه و در زير آوار مدفون نمود؛ آثار باستانی و  خودكارۀ نفر از شھريان كابل را با راكت و اسلح۶۵٠٠٠

فرھنگی را كه قرن ھا از گزند وحشی ترين جھانسوزان و جنايتكاران درامان مانده بودند، يكسره نابود كرده و يا به 

 برای ئینما تمام كشور را در تاريكی عميقی فرو برده كه جز وابستگی به اجانب، ھيچ دورۀتاراج بردند؛ و باالخره آيند

با استفاده از ای از روشنفكرانی كه ھمواره در پی گشايش راھی از اين بن بست بودند،  بناًء عده. رسيد آن به مشاھده نمی

 دست به ايجاد تشكلی شرايط جديدی كه پشتيبانی جھانيان در برابر تروريزم و تفنگساالری فراھم آورده است،

 از دست رفته را احيأ نموده، ويرانی ھا را بازسازی و راه روشنی برای بھروزی، دموكراتيك زدند، تا بتوانند افتخارات

 عقرب ١۶نشر مجدد در وب سايت حزب ھمبستگی افغانستان،  شنبه » . كشور ترسيم نمايندئیبھزيستی و شكوفا

طر  به خوبی نشان می دھد که حزب ھنوز از سواری بر  قا١٣٨٨نشر مجدد اين چرنديات در سال . (١٣٨٨

  .)خسته نشده است» دموکراسی«

١٠.Left Party drops out of Afghanistan talks - http://www.thelocal.se/29940/20101101  

صورت منظم، کمک و ه العضويت ب عضای حزب بايد در کنار اشتراک در کار ھای عملی، با پرداخت حقا«. ١١

نمايند زيرا يکی از ويژگی ھای حزب ھمبستگی خالف احزاب  حزب را از لحاظ مالی تقويت ۀاعانه در حد توان بني

ھيچ منبع بيرونی  به اعضا و ھوادارانش است و از ءرسد، ھمين اتکا سرکاری و وابسته که سرحد شان به جاسوسی می

  .سايت حزب ھمبستگی افغانستان» .دارد  دريافت نمیکمکی

 


