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 شریف هموطنان

 از مردم اعتماد مورد زعیم گزینش و انتخابات برگزاری امروز، جهان سیاسی مدرن های ساختار و ها دولت سیستم در

 مردم مشاركت ، میشود اصول این حافظ و قوام موجب كه آنچه یعنی. شود  می محسوب دموكراسی اصول ترین  متداول

 .میباشد همراه شهروندان رأی حق یعنی انتخابات، مؤلفه بارزترین با حضور این و است سیاسی واحزاب

 انتخاباتی درتکت علمی مدون برنامه یک با که گردید مصمم افغانستان مردم ملی وجبهه ملی متحد حزب برآن مبتنی

 کارزار داخل کشور وملی سیاسی متبارز شخصیت علومی نورالحق محترم ریاست تحت قانون وحاکمیت ساالری مردم

 قانون وحاکمیت ساالری مردم اتنخاباتی کمپاین کارزار استند درجریان ما شریف مردم ازآنجایکه. گردد انتخاباتی

 وسیعی طیف وحمایت نموده برگزار کشور وشمال شمالغرب ، غرب جنوب ، مرکز های درزون را بزرگی های همایش

 . آورد دست به قانون حاکمیت و ساالری مردم تیم از را جامعه

 و قومی های انقطاب از جلوگیری غرض کشور موجود شرایط در که است مصمم قانون وحاکمیت ساالری مردم تیم

 ملی های ارزش بیشتر هرچه گسترش و تعمیم جهت در شهروندی حقوق فضای و مدنی های ارزش تقویت با مذهبی

 بوجود مردم سیاسی اشتراک واقعی های زمینه باید می ساالری مردم ونظام دموکراسی پروسه وتسریع تعمیق  وبرای

 گیری تصمیم خویش سرنوشت تعیین حق از استفاده با جامعه و گردد نفی  تبعیض و استبداد هرگونه تا شود آورده

 . نماید

 معزز هموطنان

 وحدت حکومت وتصامیم ها کارکرد که بودیم کشور ومترقی ملی سیاسی های ساختاری جمله از یکی ما اینکه باوجود

 برای خویشرا سازنده های طرح و میدادیم قرار نقد مورد میگردید، اتخاذ ساالری مردم روحیه با درمخالفت که را ملی

 حمایت آن های وارزش اساسی قانون و سیاسی نظام حفظ و ها آورد دست از همیش ولی میکردیم، ارائه آن بهبود

 توسعه جهت نمودکه اتخاذ تصمیم قانون وحاکمیت ساالری مردم انتخاباتی ستاد کشور کنونی وضعیت در. ایم نموده

 ملی، اجماع آوردن وسالم، کارا حکومت یک آوردن بوجود ثباتی، بی از جلوگیری ، ساالری مردم سازی ونهادینه

 ، سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی آینده های پروگرام به مطابقت در قانون حاکمیت تامین و ملی مشارکت

 بدون قانون وحاکمیت ساالری مردم تیم های پروگرام با درهمسوئی و ساز دولت تیم المللی بین وروابط نظامی

 غنی اشرف محمد محترم ریاست تحت کشور وتعالی ترقی درجهت مادی خواهی وامتیاز طمع چشم حرص، هیچگونه

 کاندیداتوری از قانون وحاکمیت ساالری مردم تیم بنأ. نماید حمایت ساز دولت تیم واز ببرد پیش خویشرا مشترک کار

 انصراف افغانستان اسالمی دولت جمهوری ریاست کاندید غنی اشرف محمد محترم نفع به علومی نورالحق محترم

 ودرجهت نموده تقویه را ملی های ارزش حفظ و ملی وحدت تامین زمینه ما مشترک کار که استیم مطمین ما.  مینماید

 .بود خواهد ممد کشور وترقی صلح ، ثبات تامین

 قانون وحاکمیت ساالری مردم انتخاباتی ستاد

 علومی نورالحق محترم ریاست تحت



 

 

 



 

 

 


