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، کاندیدای مستقل برای کرسی نمایندۀ مردم در «فرهاد»ف راهبردی گل نظر اهدا

 پارلمان از بدخشان

 همه برای یکی و یکی برای همه!هدف کلّی: 

یعنی توده ها از میان شان تنها و تنها یک شخص هدف کلّی این مقوله اینست که: 

را به عنوان نماینده شان بر می گزینند و اورا به پارلمان می فرستند، و از طریق 

فرد د. کننمطابق به قانون مطالبه می را از حکومت همان یک فرد حقوق حقّه شان 

ه تالش ، بلکه منتهای درجاست صدای خفته مردمانعکاس دهنده نه تنها منتخب، 

، (که خواهان آن هستند)تا توده ها از حقوق مدنی شان  اش را به خرچ میدهد

جامه « همه برای یکی و یکی برای همه». از اینجاست که شعاِر مستفید گردند

 . و به یک شعار میان تهی نمی ماند عمل می پوشد

 م. برگزیده ابه عنوان شعار خویش، دف کلّی ، این مقوله را هروی این ملحوظ
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 مقاصد کلّی:

در آن سهم به سزایی دارند. اتباع یک مملکت  ی است کهانتخابات پارلمانی روند

آنهایی که میخواهند به نمایندگی  –در این روند مردم به دو گروه تقسیم می شوند 

کنند، و آنهایی که می خواهند از جمع خود را برای پارلمان نامزد  ،دماز مر

به  ،را از طریق روند رأی دهی آزادها گزینند و آناندیدان یک و یا چند تن را بر ک

کنند. شرط اساسی در اینجا هوشیاری کاندیدان است که باید پارلمان معرفی 

ا نادیده نگیرند و سبب ناکامی یکدیگر نشوند و شرط دوم خواست و اراده مردم ر

نظر است. و در این مورد هم باید  شرکت عملی مردم و رأی دادن به کاندید مورد

می تواند از خواسته های  کدام شخصشیارانه را در پیش گیرند که مردم تصمیم هو

انتخابات عادالنه و  قانونی مردم شان در ولسی جرگه دفاع جانانه نماید. بنده به

می معتقد می باشم؛ زیرا که آن ضامن بوجود آمدن یک پارلمان واقعی دموکراتیک 

نماینده از  متشکلدر یک جامعه کثرت گرا بوده و ممثل مؤلفه دیموکراسی که باشد 

 ساکنین کشور می باشد. مردم از طیف های مختلف  گان قانونی

بعید به  ،روی کار آمدن چنین پارلمان ایده آل،هرچند کنونی نظر به تحلیِل وضعیت

 نباید نا امید بود. هنجاری ها در راستای انتخابات،همه نااین اما با  ؛نظر میرسد

وجود نداشته باشد، در بین اقشار گوناگون مردم اگر نا هنجاری و بیعدالتی  ،زیرا

عدالت مقصدرسیدن به رزه است؟ اینجاست که برای اصالً چه ضرورتی برای مبا

 مبارزه بی امان می خواهد. ،تماعیاج

لبه بر موضوع مهم و حیاتی در این خصوص، تعیین راهکار های درست برای غ

 این پدیدۀ اجتماعی است و با شعار های تو خالی نمی توان بر وفق مراد پیروز شد.

حرکت بی »یا  و! «رکت بدون هدف بی معنی و هیچ استح»چنانکه گفته اند: 

جهت اش معلوم نیست و یک کشتی بدون قطب نما است که حرکت  به شابهجهت، م

 «.راکب اش را به ساحل مقصود نمی رساند

یا و« نامزد»با در نظر داشت این راهکار، رفتن بطرف انتخابات، به عنوان  

نه  ،در غیر آنو دارای جهت مشخص باشد.م با هدف ، باید توأ«رأی دهنده»
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دقیق  اندر انتخابش لوب خواهد رسید و نه هم رأی دهندگانبه هدف مط یکاندید

 ود.نمند خواهعمل 

تنها ، آنها، کاندید شدن در این روند ی ازبرای بعضکه  اشخاصیهستند شاید، 

ی برای جدّ هدف شان بطور )بدون اینکه  شان باشدانتخاباتی، هدف شکست رقیبان 

موفقیت باشد و یا دلسوزی برای مردم شان داشته باشند(. و یا، به دنبال اهداف 

ٌ هدیگری باشند از قبیل  م برای رسیدن به قدرت از طریق کسب شهرت و نهایتا

بعضی از رأی دهنده گان، به روند انتخابات وقعی نمی گذارند و .شاید دممر آرای

رأی و ، ندباش کوتاه مدت(و پولی ) و آنهم برای  بدست آوردن منافع مادیدر پی 

کاندیدان مطرح  صرف به مقصد شکست یا کم نمودن آرایدادن به جوانب ضعیف 

 در نظر دارند. را 

ۀ واقعی شان برای پارلمان تالش می اب نمایندبعضی هم برای انتخعلی الرغم این، 

 نمایند.

م آگاهی دارند، تدویر انتخابات پارلمانی و ا که همه هموطنان گرامیاز آنجایی 

حبوحۀ آغاز آن قرار های ولسوالی در افغانستان در پیشرو است و ما در ب  شورا

تهای یسایر فعالکمپاینها و ریم، بعضی از کاندیدان و حمایت کننده های آنها، اد

نیز طی یک اند، بنده غیر رسمی آغاز نموده بصورت به این روند را، مرتبط 

ده بودم یم را قبالً به اطالع هموطنان گرامی ام رسانا کاندیداتوری اعالمیۀ کوتاه،

 یاران عزیز از آن آگاهی یافته باشند.که امیدوارم اکثریت همد

 !وقار و عزتمند هموطنان با

ام را با شعار پر  مبارزات انتخاباتی ،وند )ج( و حمایت بیدریغ شمابه یاری خدا

و در صورت راه می نمایم آغاز  «همه برای یکی و یکی برای همه»محتواِی 

عایت اصول و وظایف قانونی ولسی رتن به ولسی جرگۀ افغانستان، ضمن یاف

مطابق به قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان و اصول و وظایف  ،جرگه

عمومی زیر را برای نیل به مقصد و  های افغانستان، راهکار داخلی ولسی جرگه
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)البته اینها راهکاری های عمومی اند و راهکاری دنبال خواهم نمودهدف همگانی 

 ها من تنها وابسته و محدود به اینها نخواهد بود(:

ای واقعی اش به ، به معنکنونی« ولسی جرگه»نمودن مبارزۀ جدی برای تبدیل  - ۱

وحدت ملی میان سایر نماینده گان مردم از  ، با ترویج اصلی جرگۀ افغانستانولس

 افغانستان؛والیات سایر 

بدون در نظر )بویژه بدخشان( مردم افغانستان حقۀ مبارزه برای اعادۀ حقوق  - ۲

 سمتی، زبانی، تنظیمی ... وغیره؛ ،داشت روابط قومی

ر یر قانون داداری و سایر فعالیت های مغافساد مبارزه علیه قومگرایی،  - ۳

 ؛و در ادارات دولتی پارلمان )ولسی جرگۀ( افغانستان

، نواحی، ولسوالی ها و ارزه برای انکشاف متوازن تمام قراء و قصباتمب - ۴

 یات افغانستان بدون هرگونه تبعیض؛وال

در روشنی قوانین موجود  مبارزۀ جدی و صادقانه در امر اعادۀ حقوق جوانان - ۵

 ؛در کشور

اری، مبارزه در امر تساوی حقوق زنان و مردان در عرصه های مختلف ک - ۶

 موافق با قوانین نافذۀ کشور؛ و،

مردم که سالیان متمادی این صدا در خانۀ بلند نمودن صدای عدالت خواهی  - ۷

 اهی نداشته و خاموش بوده است.ملت جایگ

ً  و برای می آیندقه که بصورت یومیه پیش انجام امور متفرّ  بینی نمی  قابل پیش دفعتا

ام قرار خواهند داشت و در برابر کوچکترین موضوع  باشند، در پالنهای روزانه

 رتبط به مردم بی تفاوت نخواهم نشست.م

و یا باالتر از صالحیت قانونی که وعده های میان تهی و فراتر از قدرت انسانی  

چگونگی  فریب نخواهم داد.را مردود شمرده، مردمم را باشند، مغایر اصول 
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پذیرش افراد و برخورد با هموطنان عزیزم، مربوط و منوط به کرکتر هر شخص 

 بوده، تبصره در مورد آن قبل از وقت میباشد.

 سوی پیروزی!به پیش ب« همه برای یکی و یکی برای همه»با شعاِر 

 اگر مردم ما اراده کنند، این شعار تو خالی نبوده، و قابل حصول می باشد.

 ولی ،در رۀ منزل لیلی چه خطر هاست

 جنون باشیـــشرِط اول قدم آنست که م

 شرط اول ارادۀ مردم و حمایت بی دریغ شان از بنده در روند انتخابات است.

صادقانه البته مقصد نهایی ام، نه تنها برنده شدن در انتخابات است، بلکه خدمت 

برای مردم شریف ام می باشد، و مردم هم حق دارند تا نماینده ای در پارلمان 

قابل حصول نمی داشته باشند و این امر بدون ائتالف جمعی توده های بدخشان، 

 باشد، و یا جنبه عملی بخود نخواهد گرفت.

نّی ام، تا از بنده حمایت شان را ین جهت، از تمام خواهران و برادران گرامی متمبد

 دریغ نکنند.

 احترامکمال با 

 کاندید مستقل ولسی جرگۀ افغانستان از والیت بدخشان ،«فرهاد»گل نظر 

 ۲۰۱۸می  ۲۵


