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  بستگی افغانها با حزب دموکرات کانادادرشهر وانکوورهم
  

دها تن از افغانهای کانادايی در گردهمايی گروپ تبلغاتی نماينده 
ن مردم در پارلمان وشارواليها اشتراک نموده هر گونه گا

   .همکاری خود را با حزب دموکرات ملی کانادا ابراز داشتند
اين گردهمای که در صحن عمارت محل انتخابات شاروالی ناحيه 

 اپريل برگذار شده بود ابتدا 17برنابی شهر وانکوور روز جمعه 
ت منستر در پارلمان آقای پيتر جولين نمايده برنابی ونيو ويس

کانادا صحبت نموده کانديدان جديد نماينده گان مردم را به پارلمان 
معرفی نموده طی صحبت مبسوطی حزب دموکرات را نيرو 
خدمت گار وآماده به منظور رشد حيات سياسی واجتماعی دانسته 

حيات سياسی واجتماعی امروز جهت باال بردن سطح . (افزود
دمتگزاری ، بسيچ وهمبستگی زندگی شان نياز به خ

شما با انتخاب نمايده گان مورد اعتماد خود . بيشتردموکراتها دارد
  .)که اين توان در وجود دموکرتها است.ميتوانيد تضمين کننده آينده حيات خود و اوالد های خود گرديد 

اری را به منظور حيات بهتر آنها  سپس کانديدان انتخاب شده هر کدام به نوبه خود صحبت نموده وعده هر گونه خدمتگذ
 .در جامعه کانادا دادند

  !خبرنگار مجله زن گذارش ميدهد
 افغانهای کانادايی  به رهبری اتحاديه عام المنفعه افغانها مقيم بی سی در حاليکه نشان های حزب دموکرات ملی را به 

کانادا با شعار های نماينده گان پارلمان سينه های شان نصب نموده بودندبا ابراز همبستگی با حزب دموکرات ملی 
  .وکانديدان انتخاب شونده همصدا گرديدند

حزب دموکراتيک ملی کانادا نيرو تضمين کننده حيات پر !( آقای راج چاهن يکتن از کانديدان حزب دموکرات ملی گفت
در همه عرصه های زنده در صورت برنده شدن خود !( آقای راج در سخنان خود افزود). سعادت  و خوشبختی است 

  اجتماعی بخصوص در ساحه صحت عامه وتعليم وتربيه بهبودی های بيشتر خواهد آورد
ما همه از حزب دموکرات پشتبانی ميکنيم مقصد ما ازين (آقای راتب رحيمی ريس اتحاديه افغانها مقيم بی سی گفت
  .)همبستگی معرفی بيشتر انجمن افغانها در نظام کانادا است

بايد ما از حزب پيروی نمايم که محور وحدت !( خانم نجيبه احمد زی يکی از اشتراک کننده گان فعال اين گردهمايی گفت
 ).وهمبستگی مليت های مختلف باشد که ما آنرا در وجود حزب دموکرات ملی می بينيم 

 

 
 

ا از نماينده حزب دموکرات کانادا در افغانهای کانادای مقيم شهر وانکوور در محل انتخابات رفته پشتبانی خود ر
  .پارلمان ابراز داشتند
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خانم کهن سال وروشنفکر افغانی آه خود را ثريا معرفي نمودبا تحمل مريضی به کمک اعرابه در گردهمای حضور 

بشناسانيم ما افغانها بايد اجتماع افغانها رادر نزد اداره دولت  با اشتراک در چنين مراسم وگردهمايی ها ! (داشت گفت
وانتخاب شده گان  بدانند که افغانها نيروی بزرگ وپرتوان درين شهر است وهم از نمايده حزب مورد نظر خود حمايت 

  .)نمايم
جامعه جهانی امروز چشم اميد صلح وسعادت را در وجود دموکراتها !( شاعر  افغانی موالنا عبدالکبير فرخاری  گفت

رقی روشن ودموکرات ميتوانيم جامعه بدون تعبض در فضای صلح وبرابری زندگی می بيند ما با همبستگی با قشر مت
در رابطه خدمت اقای راتب رحيمی .نمايم همبستگی با نيرو های مترقی ودموکرات ريشه هر گونه بنيادگرايی را می کند

ايش است ما همه بايد از که  تعيين سرنوشت مردم  برايش بی فرق نيست واقای راتب انديشمندانه خدمت ميکند قابل ست
نام انجمن افغانهای بی سی  در مراکز انتخابات رفته از حزب دموکرات که امروز پيش قدم در خدمتگزاری است 

  )پشتبانی نمايم
 

 
 
 
  
 


