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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٧/٠٦/٢٠١٠                                   عصمت رسا
  

 قاي بشير فرشاد بمثابه آ
   در انتخابات پارلمانی  هالند کانديد استهالندی افغانتبار کهيگانه 

  .حق دارد که به حمايت گسترده افغانهاي مقيم هالند  حساب نمايد
  

 جون برگزار ٩انتخابات  پارلمانی کشور شاهی هالند  که بتاريخ 
اين انتخابات درحالي . است برخوردار استثنايميگردد ازاهميت 

 همگانی، اصل رفاهيت که بحران اقتصادی موجوديرد گصورت مي
سنگين اين  صدمه زده و توده های مردم بارعميقًارا   هالندمردم

  . بحران را بدوش ميکشند
 خدمات    وتامينات مالحظه قابل کاهش بيکاری، ۀفزايند رشد

   اصل بر  بنياد صحی خدمات ئهراسياست ا اتخاذ ،اجتماعی
هروقت ديگر  ، تعميق وگسترش دوگانگی اجتماعی؛ بيشترازمارکتنگ

  .ينده شان شديدا خدشه دار ساخته استآ  زندگيبه اطمينان مردم را
  

، تعليم و جوئي در بخش صحت عامهاحزاب راست ميخواهند باصرفه 
را مهار  ، بحران  موجود کاهش تامينات اجتماعی برای فقراتربيه و
 ميداند، بزرگ بانکهای دستبرد معلول را موجود بحران کهبطوراخص حزب سوسيالست هالند اما احزاب چپ . نمايند

   .گذاشته  شود ی بزرگروی ميز بانکهاموجود  بحران حساب صورت تاديه که بايست استبدين  نظر
 حزب سياسي از ٨ حزب وگروه سياسی اشتراک ميورزند که از ميان انها  ١٩ بتعداد  جون٩در انتخابات پارلمانی 

  . نام واعتبار بلند در جامعه هالند برخوردار اند
                           :                        زمبا ارائه چند مثال ميخواهم که ماهيت پروگرامهای انتخاباتی احزاب عمده هالند را برجسته بسا

  
 ارتقا سال ٦٧ به سال ٦٥ از تقاعد سن بايستهم   )PVDA(کارگر حزب نظر از و متاسفانه راست احزاب گاهددي از
به  بايد دولت که مينمايند استدال ستهايسوسيال .است مخالف تقاعد سن رفتن بابلند هالند سوسيالست حزب .يابد

 کهنساالن نبايد قيمت !نسازد کار ادامه به کهنساالن را مجبور ولشکرعظيم بيکاران، زمينه های کار را جستجو نمايد 
  . بانک ها و شرکت های بزرگ قيمت بحران را بپردازندبايست  از نظر سوسياليستها . بپردازند بحران را

  
 ن اند مبلغ ماهوارآهروندان کشور تاکيد ورزيده و خواهان احزاب چپ روی اصل خدمات  ارزان  صحی  برای ش

  . بيمه صحی متناسب به عايد شهروندان باشد
اند عالوه بر ) داشتن بيمه صحی خوسبختانه در هالند مکلفيت قانونی  است(فعال اشخاصيکه دارای بيمه صحی 

را که  بالغ به    يک مبلغ  عالوه  گیال که در هر س مجبور اند،  در  هر  ماهمبلغ معيين بيمه  صحیيک پرداخت 
  . نيز بپردازند"  eigen risico "عنوان  ايرو ميشود  تحت ١٦٥

  
"  eigen risico " ،که يک  حزب ليبرال است) حزب مردم برای آزادی ودموکراسی (VVDطبق پروگرام انتخاباتی

  .  ايرو درسال ارتقايابد٣٠٠ بايد به
     خواهان  آنست  که مبلغ بيمه صحی وابسته  به عايد افراد  باشد و مبلغ ، آنمقابلدر  ) حزب سوسياليست (SPاما 

" eigen risico  " از بين برده شودتدريجیبگونه .  
  

قين را )  uitkering( فيصد  کمک اجتماعي٥ست هالند يگانه حزب سياسي است که بلند رفتن يحزب سوسيال به مست
رام انتخاباتي  خپشان در ده است و تاکيد ميورزد که بايد صاحبان کار در برطرفی کارمندان خويش ود گنجانيرړ

احزاب راست از  جمله .  از کارمندان قرار داشته باشدحمايتيد در  با درين زمينهد و قانونندست باز نداشته باش
CDAميخواهد که صاحبان کار در برطرفی کارمندان خود دست باز داشته باشند .  

  
    . يکي از اصل هاي مهم پروگرام  حزب سوسياليست را تشکيل ميدهد" ه هاي کرائي سوسيالیخان" حفظ و اعمار 

به قيمت نازل ک فيصدی معيين خانه هاي خود را بدين معنی که شرکت هاي خانه بايد ي" خانه هاي کرائي سوسيالی" 
 ،ر هاي بزرگ همچو امسترداماحزاب راست روز تا روز خصوصا در شه. به افراديکه عايد کم دارند به کرايه بدهند
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در آينده هاي نچندان دور اگر وضعيت بدين منوال  ادامه يابد . را محدود ميسازند" خانه هاي کرائي سوسيالی" اعمار 
  .      برای افراد کم عايد در شهر هاي بزرگ هالند خانه کرائي بمشکل پيدا خواهد گرديد

  
خواهان کاهش کمک های اجتماعي است، بگونه مثال افراديکه سن شان از   )PVV(  ولدرز آقايحزب دست راستي

( پايان است و طی سه سال دارای يک عايد  نازل هستند، سال يکمرتبه بگونه فوق العاده يک مبلغ معيين ٦٥
langdrighedtoeslag ( به افراد غريب ز خواهان از بين رفتن اين کمک ر آقاي ولد؛ امارا از دفتر سوسيال اخذ مينمايند

  .است
  

 که بخصوص مهاجرين افغان دفاع نموده ،قابل تذکر  است که حزب سوسيالست هالند بطور قاطع از منافع مهاجرين
  .                                                   هر هموطن مهاجر ما که بمشکل پناهندگی در هالند مواجه است، شاهد اين حقيقت ميباشد

  
با تقبيح سياست جنگ و زورگوئي در صحنه  بين المللی، از اصل تعيين سرنوشت  افغانها  سيالست هالند حزب سو

بدست خودشان دفاع نموده؛ قطع  جنگ وکمک بمردم افغانستان را را در صدر سياست خارجی خويش قرار داده 
  .  است

  
 طرف حزب ن از جو٩بات پارلمانی  در انتخاکه آقای بشير فرشاد ،يکی از فعالين حزب سوسيالست هالند

،  گردهمائي هاموصوف در تمام مجالس و .سوسيالست، کانديد گرديده درين راستا گامهای ارزشمندي برداشته است
  .  سعي ورزيده است که از منافع افغانستان جنگ زده دفاع نمايد

  
 درين ميان ١٤ شخص ،که اقاي فرشاد بشير کانديد داده است ، تن را در انتخابات پارلمانی٥٠حزب سوسيالست هالند 

ي افغانتبار دارد او  و فرهنگ عالي که فرشاد بشير بمثابه يک هالند، جرئت سياسي ، زحمتکشي کارياستعداد. است
   .ساخته است متمايز را از ساير کانديدان انتخابات پارلمانی هالند 

  
نها در انتخابات پارلمانی آي مينمايند که تعداد قابل مالحظه  افغان در کشور هالند زندگ٥٠٠٠٠بگونه تخميني به تعداد 

   . جون ميتوانند شرکت نمايند٩
  

خويش به اقاي فرشاد بشير از  جون شرکت ميورزند با دادن راي ٩که در انتخابات پارلمانی هالند بتاريخ  افغانهاي
 ميتوانند  سوي ديگر با  پيروزی موصوف درين  انتخابات، يکسو همبستگي  افغانهاي مقيم هالند را تبارز  ميدهند و از

  .نمايندهالند تامين ر يک جوان افغان را در پارلمان حضو
  

هرگاه هموطن  جوان ما، آقاي  فرشاد بشير با آراي زياد در انتخابات پارلمانی موفق شود به  يقين که ميتواند با وزنه 
  .نمايد افغانها دفاع و قاطعيت  بيشتر از منافع

  
ازشهرت و نفوذ "  و مسلمانانهالندی هاي خارجی تبار" امروز آقاي ولدرز صرفا با داشتن روحيه ضد ، بنظر من

با .  جون زياد است٩زياد در ميان شهروندان هالند برخوردار گرديده و چانس پيروزی چشمگير آن در انتخابات  
  برسانم که بدون حمايت گسترده ما افغانها از آقاي فرشاد بشير امکان پيروزیارائه اين حقيقت تلخ  ميخواستم بعرض

  . خيلی ضعيف خواهد بودموصوف درين انتخابات 
  

موصوف درلست انتخاباتی حزب .  هالندي مراکش تبار است سياستمداريک  Ahmed Marcouchببينيد، آقاي
  . راي  ميدهندAhmed Marcouchر عموم به مراکشي ها  بطو.  را داراستپانزدهم مقام  )PVDA(کارگر

  
را  هفتم جای SP موصوفه در لست انتخاباتی.  هالندي ترکتبار است سياستمدار يکSadet Karabulutمثال  ديگر، خانم  

  .دادی به موصوف رای خواهند يقينا ترکهاي غريب و حلقه های چپ ترک. دارد
مقام  ) PVDA(موصوفه درلست انتخاباتی حزب کارگر. رکتبار است يک سياستمدار هالندی تNebahat Albayrakخانم 

  .     تعداد زيادی ترکها به اين خانم رای خواهند داد. دوم را داراست
  
 کانديد است حق دارد انتخابات پارلمانی  هالند در هالندی افغانتبارکهيگانه ، از نظر من آقاي بشير فرشاد بمثابه ً  بنا
  . انهاي مقيم هالند  حساب نمايد به حمايت گسترده افغکه

  پايان
  


