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 دولت در پی تعلیق رسمیت
 است« حزب همبستگی افغانستان» 

 

 ظداهرا  بزرگدی در  از راه اندداز  ت  بعد« حزب همبستگی افغانستان»طی اعالمیه گفتیم،  ۶۹۳۶ثور  /۰چنانچه به تاریخ 
و مافیدایی دولدت  درز  روبدرو بدوده       تقبیح سدیاهروز هدا  هفدتم و ه دتم ثدور در  ابدم، بدا مدوای از ف دار هدا  ن داد هدا             

 .بخصوص م رانو ارگه میکوشد عرصه را برا  فعالیت ها  ما تنگتر سازد
م رانو ارگه فراخوانده شددند  ده در   «  سمع شکایا»اوزا، نمایندگان ما در  مسیون  ۶۹به ادامه این ف ار ها، به تاریخ 

آنجا با قاطعیت تمام از موضع حزب در برابر انایتکاران سه دهه اخیر و ا سیون اخیر ما دفاع نموده به آنان تف یم نمودندد  
 . دده هددید مقدددار ت دیددد و ف ددار قددادر نخواهددد شددد  دده حددزب مددا را از مبددارزه بددرا  عدددالت، دمو راسددی و آزاد  بددازدارد        

ما مکتوبی از وزار  عدلیه دریافت نمدودیم  ده حکدم م درانو ارگده را بده اطدالع مدا رسدانیده اندد  ده در آن از ایدن              دیروز
در نامده  . وزار  خواسته شده است تا به خاطر تعلیق فعالیت حزب ما و معرفی آن به ن اد ها  عدلی و امنیتدی اقددام نمایدد   

 :گفته شده
تدا خدتم تیقیقدا  ن دایی بده تعلیدق در آورده ضدمنا مقامدا  میتدرم وزار  عدلیده،            لو  څارنوالی فعالیدت حدزب متده ره را   »

وزار  امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی موضوع را تیقیدق و بررسدی نمدوده مقدابق بده مسدوولیت هدا  و یفدو          
 «  .شان ااراا  قانونی نمایند

انایتکدار ا داد  آزادانده برضدد مندافع ملدی مدردم مدا          این ف ارها در حالی بر حزب ما اعمدا  میگردندد  ده احدزاب خداین و     
. فعالیددت نمددوده و بدده   ددورها  خددارای ااسوسددی میکننددد و دولددت فاسددد  ددرز  هددید اقدددامی در برابددر آنددان انجددام نمیدهددد    

تعداد  از ایدن احدزاب خداین حتدی رسدما ثبدت وزار  عدلیده ن دده اندد امدا بداآن م هدید ممدانعتی در برابدر فعالیدت هدا  شدان                  
 .اود ندارد و به نفاق افکنی و مزدور  ادامه میدهندو

ایدن نمایدانگر مدوثر بدودن مبدارزه مدا       . ما خوشیالیم  ه حدزب مدا اینچندین در میدراق حمدال  انایتکداران قدرار گرفتده اسدت         
 .علیه آنان است  ه غوغا  شانرا بلند نموده است

ولی از اانب دیگر از حمایت و همبستگی مردم خود سپاسگزاریم و به آنان وعده میدهیم  ه حدزب مدا یدن اندد از موضدع      
قاطعش علیه انایتکاران و نو ران بیگانه و صاحبان خارای شان عدو  نخواهد  رد و حاضر است در ین میکمده علندی   

 .از گفتار و عملش به دفاع برخیزد
 

 دهیم می قرار شما مالحظه خدمت را شده یاد مکاتیب  ذیم در
 

 (٢١٥٢می  ٤) ٥٩٣٥ثور  ٥١ حزب همبستگی افغانستان
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