
       [Title]            "  دموکرات افغانستان – نیروهای ملیائتالف انتخاباتی " 

 ! نهایت عزیز و گرامی هموطنان

 در پیشروشوراهای ولسوالیها  دورۀ اولولسی جرگه ودورۀ هفدهم ی خاباتتمبارزات ان ما در کشور

سرنوشت ، دشوار ترین و  داغ تریننوع خود در داشت که این مبارزات ابراز  تاکید. باید با  است

گروه ها و اقشار، طبقات ، ی از به نمایندگسیاسی کثیری از عناصر آگاه تعداد . ساز ترین خواهد بود

 شده اند .وارد این کارزار مختلف اجتماعی حلقات 

فساد ،  تفنگ ساالران،  قاچاقبران اعم ازکشور  و سیاهکار یاهریمن گروهاینمایندگان از یک طرف 

با استفاده  وسایر جنایتکاران بیگانهی سازمانهای جاسوسعمال ، چپاولگران ، غاصبین ، پیشگان 

تمام وسایل مشروع  و با بکاربستن، سیاسی و نظامئ که در اختیار دارند  از امکانات وسیع اقتصادی

و شوراهای به ولسی جرگه به پیروزی نایل آمده مبارزه در این  کهتالش خواهند کرد  و نا مشروع

را بر این مهمترین  خویشی حلقات مافیائتسلط کامل صورت یکبار دیگر  به اینو راه یابند ولسوالیها 

 دولت تامین کنند . های بخش

 میخواهندو آنانیکه ستان دووطندموکراسی ، طرفداران ،  از روشنفکرانکثیری تعداد جانب دیگر از 

به میدان آمده اند تا بخت خویش را در این نیز جامعه شده باشند برای  مصدر خدمتی از این طریق

آنها را داشته رنج کشیده اقبال نمایندگی هموطنان با درک و مردم و با پشتیبانی بیازمایند مبارزه 

و پراگندگی  همچنانو  کاندیدهااین  یو سیاسی ـ اجتماعمحدودیت امکانات مادی اما متاسفانه  .باشند

  . پائین آورده استشانرا به حد اقل ی چانس پیروزآنها تعدد بیسابقۀ 

عمل همبستگی و وحدت ، نابرابر و سرنوشت ساز این مبارزۀ حاد در است که به همین نسبت 

به شدت و بیشتر از هر  ضد مردمئ شان بخاطر مقابله با رقبای کشورو وطنپرست نیروهای ملی 

 . وقت دیگر احساس میگردد

 همکاری رایشو" به ابتکار و تالش خستگی نا پذیر بود که ضرورت ملی ـ تاریخی بنا بر درک همین 

صاف او وشایستگی که دارای ولسی جرگه یک تعداد از کاندیدان  " افغانستاندموکرات  لیم نیروهای

 یحزب و ، عقیدتی منطقویزبانی ، ،  قومیوابستگیهای بدون در نظر گرفتن  استندمردمی  هندزبرا

گرد هم  " نیروهای ملی دمکرات افغانستانانتخاباتی  ائتالف " ر نامساختار واحد زیدر یک  شان

بصورت یک گروپ واحد و  با همدیگر نزدیک یهمبستگی و همکاردر  کهد آمدند و تصمیم گرفتن

دشوار وارد این کارزار  مشترک تبلیغاتیو پروگرام انتخاباتی واحد برنامۀ  و  شعارهاارائۀ  اپرقوت ب

و در قرار گیرند در کنار هم قرار داشته باشند و بدین صورت بعوض آنکه در مقابل همدیگر شوند 

 کنند. مبارزه مشترک مشترکن  رقبایبرابر 

فرزندان این   ترین متعهد وین پاک تراز  تعداد قابل مالحظۀ ستانوالیات افغاندر کابل و سایر تا حال 

صادقانه  واقعن خدمتایفای بخاطر  و برابر وطن و مردمکه با احساس مسئولیت وجدانی در کشور 

شده  ملی و مردمی ائتالفبصورت داوطلبانه شامل این ، خود را کاندید نمایندگی از مردم کرده اند 

و بی آالیش که گذشتۀ پاک ولسی جرگه  هایآنعده از کاندیدبر روی اکنون هم درهای این ائتالف  .اند

و  د ، باز استنداشته باشخدمت صادقانه به مردم را بوده و تصمیم داشته از شهرت نیک برخوردار 

 . پیوندندمیبه آن بصورت داوطلبانه  دیگر ییکی پ

مردم آیندۀ سرنوشت ین یدر تعاز اهمیت زیاد کشور ما واقعن  یجارانتخابات  نتایج   !هموطنان عزیز 

 ، نیرومندواحد ، به مثابۀ یک تیم توانست ائتالف اگر بخشی از این  خوردار است .ما بر رنجدیدۀ 



ستانۀ که دارد دوعمیقن وطنارادۀ قوی و احساس ،  با نیت پاکپارلمان شود وارد فعال و کارفهم 

و این نهاد مردمی آورده آن برون  یفسادآلود و شرم آور کنوناز این حالت ولسی جرگه را میتواند 

و بر کار و تأثیر بگذارد فیصله ها و تصامیم این ارگان ، بر  کندارادۀ مردم تبدیل  یبه مظهر واقعرا 

 را تأمین نماید. سالم و بیغرض  ،ها جدیتر نظارت بارفعاالیت سایر ارگانهای دولت 

های وسیع  فعال تودهی سهمگیری و همکارهدف با اهمیت و سرنوشت ساز برای رسیدن به این 

ضرورت و با احساس میهن ما ، دلسوز  وطن دوستآگاه ، خاصتن عناصر و شخصیت های  ممرد

بیش از باال رفته و به اهمیت رأی خویش مردم ما نسبت به گذشته  یسطح آگاهبا وجود آنکه است . 

بر کشور ما مسلط اند مافیائیکه جنایتکاران و حلقات بخشهای بزرگ آنها را با آنهم پیش پی برده اند 

 ، زبانی انگیزه های مذهبی فریب ، تهدید ، ارعاب ،، زوراعم از پول ، وسایل مختلف  استفاده از با

باید با به  . ، گروگان گرفته اندجدائی طلبانه و نفاق افگنانه و منطقوی و همچنان تحریکات  ، قومی

مردم ما را به اسارت کشیده زنجیرهائی را که روح وروان  یر گذارتأثتبلیغات وسیع و راه انداختن 

 به درستی آگاه ساخت .انها را از اهمیت رأی شان و روشن  شانراذهنیت ،  درهم شکستاست 

 ! ارجمنددوستان و هم میهنان 

از اهمیت  طوریکه در باال گفته شدما کشور زندگئ اجتماعی ـ سیاسئ مرحله از در این انتخابات این 

در قدرت دولتی شریک  بسیار محدود بصورت ولوبتوانند ، آنکه مردم ما برای  .  برخوردار استزیاد 

جز اعزام نماینده گان ، هیچ راه دیگر  دننقش داشته باشدر تعین سرنوشت خود و یکمقدار د نشو

کار  جنگ نا برابر در این به پیروزی رسیدن طوریکه گفته شد اامخود به پارلمان ندارند.  یواقع

نباید این .  قوا برای رسیدن به هدف تالش کردو با تمام نا امید نشد بائیست ولی . نهایت دشوار است

ادامۀ پکه زدن ، آنهایی که با دشمنان مردم بالمنازع   و میدان را برای تسلطفرصت را از دست داد 

که در آن صورت  .گذاشتخالی  قدرت و سرمایه اندوزی شانرا تضمین میکنند ،به آتش جنگ و نفاق 

 نخواهد شد. میسر دیگر فرصتی برای سالهای متمادی چنین 

بیشمار میان تعداد را در ی بنیاد یصفبند  ائتالف انتخاباتی نیروهای ملی دمکرات افغانستان " " دایجا

به ترتیبیکه است پارلمان به میان آورده  نمایندگی از مردم و داوطلبان اشغال کرسیهایاز مدعیان 

صف در خدمت به مردم چندان متعهد نیستند از یکطرف و صف دشمنان مردم و کسانیرا که 

دوستان و خدمتگذاران صف  یعنی   طرف دیگر از هم جدا کرده است.مردم را از  یواقعخدمتگزاران 

طرف و در میهن ما را دریک کشور ومدافعان صلح و ثبات پاسداران منافع علیای ،  مردم راستین

منافع شخصی و گروهی شانرا بر منافع  آنهائیرا کهو مت به مردمدخ غیر متعهدها بهصف دشمنان و 

 .طرف دیگر قرار داده استدر ،  ملی و صلح و ثبات در کشور ترجیح میدهند

و  دازدبپربی امان به این نبرد همه دشواریها خطرات و با قبول تمام است  مصم این ائتالف مردمی 

به خود  یبرای پیروز فرزندان صدیق مردماما این ادا نماید. ود را در برابر مردم و وطن دین خ

و صمیمانه د. ندارضرورت مبرم با احساس خویش و هموطنان آگاه  همه ۀبیشایب همه جانبه و یهمکار

وطندوستان صف ،   ، به صف مردم و مردم ادا کنند نیز دین خود را در برابر وطن  آنها که ندامیدوار ا

د نبه کمک این ائتالف بشتاب خویشتمام توان و امکانات با  بپیوندند و دموکرات و صلح طلب ،   ملی

در  آنهائی که چه افغانهای متعهد همه پیشنهاد میشود که.  دنیاری رساندشوار آنرا در این پیکار و 

با استفاده از تمام امکانات   ،مسکن گزیده اند  خارج از آندر ئی که آنهاچه  و داخل کشوراقامت دارند

 بفهمانند به آنها.  سهم بگیرند تبلیغاتی بخاطر روشن ساختن اذهان مردمیک کارزار وسیع خویش در 



و چرا باید به  بکار ببرند آنراچگونه و به چه منظور  و داردارزش و اهمیت  رأی شان چقدرکه 

 یاد شده رأی دهند .اعضای ائتالف 

رهنمائیها و مشورت های سازنده و با عزیز دوستانه و صمیمانه خواهش میشود از همه هموطنان 

 غنا ببخشند. این ائتالف ملی و مردمی را بهبود و ابتکارئ خویش کار و مبارزۀ 

  رسانیده میشود. موطنان گرانقدر هآن به اطالع در موقع مناسب فهرست کاندیدان شامل این ائتالف 

 وفیقالت هللا من و                                                                                                                      

 بصیر رنجبردکتور                                                                      

 افغانستاننیروهای ملی دموکرات  یرئیس شورای همکار                                                          

 

  shahnoma2014@yahoo.com :شورای همکاری آدرس ایمیل 

 0093780311611تلفون  :  

با دوستان مطلب فوق را فیسبوک خواهشمندم از همه دوستان خویش در کمال احترام  بایادداشت  :  

دوستان  با به نوبۀ خود مطلب رابخواهند تا آنها نیز این دوستان خود  و از همهشریک نموده  دخو

تقاضای بپردازند و  تا به این شریک ساختناز آنها نیز خواهش کنند  سازند و همچنانشریک خویش 

بدون انقطاع ها بعمل آرند تا سلسلۀ این شریک ساختن بعدی را از دوستان بعدی ساختن شریک 

موضوع آشنائی حاصل  با وسیعتر هموطنان ماکتله های هرچه و به این ترتیب از یکطرف یابد ادامه 

و پر سرو صدای بیسابقه پردامنه دوستان ما با براه انداختن یک تبلیغ ما و و از طرف دیگر نمایند 

 ایفا کرده باشیم . در زمینه خویش رانقش وطندوستانۀ بخشی از 


