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  تيمور

٢۶.٠۵.١٠  

  

  جناب محترم آقای آھنگر صاحب

  را پذيرا گرديدما اميدوارم از ديار دردمندان با آرزو ھای بزرگ سالم 

   :مطرح نمايم" پيرامون انتخابات"الی را در رابطه با می خواھم چند سؤ

ما از طريق پارلمان  ً اوال اينکه تعدادی از افراد انگشت شماری که خود را وکيل کانديد نموده اظھار می دارند-١

و حکومت را زير فشار قرار داده و دست به افشاءگری  مبارزات دموکراتيک و خواست ھای مردم را بيان نموده

   .ھيم زد که اين خود در بسيج مردم نقش خوبی خواھد داشتخوا

  ؟ت فرق بين مبارزات دموکراتيک و مبارزات ضد امپرياليستی چيس-٢

   تفاوت ميان تضاد اساسی و عمده کدام است؟-٣

   آيا جامعه ما يک جامعه مستقل و آزاد است و يا نيمه مستعمره و يا ھم مستعمره؟-۴

 کدام qeodati و نيمه qeodati ، فرق ميان qeodati است و يا نيمه qeodatiاخت  آيا ساخت کشور ما يک س-۵

  است؟

 کشوريکه به افغانستان حضور دارند به اساس فيصلۀ ملل متحد و جامعۀ بين المللی به افغانستان آمده اند؛ ۴٣ آيا -۶

  به اساس کدام دليل آنھا را تجاوز گر و اشغالگر می دانيد؟

  بطه با احزاب رجستر شدۀ وزارت عدليه چيست؟ فکر شما در را-٧

  . لطف نموده پيرامون سه سالح خلق و کار آئی آن در شرايط جھانی شدن توضيح بدھيد-٨

  با عرض حرمت 

  داخل افغانستان

  نسبت مشکالتی که دارم اميدوارم به فارسی برگردانده شود، در اصالح متن دست دراز داريد* 

  تيمور

Jenab mohtaram aqaie ahangar sahib   

   

Omaidwaram az deyar dardmandan ba arezo hai bozurg salaam man ra pazera gardaid.  
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Maykhaham chad sawali ra dar rabeta ba peramon entikhabat matrah nimayam   

   

 ١  Awalan  enki tehdadi az afraid angosht shumari ki khod ra wakil kanded namoda ezhar 

maidarand   

Ma az tareq parlaman mobarezat demokoratick wa khowast hai mardom ra bayan namoda 

wa hokomat ra zer feshar qarar dada wa dast ba efsha geri khohaiem zad ki en khod  dar 

basej mardom naqshi khobi khahad dasht.   

٢ farq bain mobarezati demokoratick wa mobarezati zed amparyalesti chest?   

٣ tafawot maiyani tazadi asasi wa omda kodam hast?   

۴ aya jami ma yak jami mostaqel wa azad hast wa  ya nema mostamera wa  ya  ham 

mostamera?    

۵ aya sakht keshwari ma yak sakht qeodati  hast wa  ya nema qeodati  farq meyani qeodati 

wa nema qeodati kodam hast?   

۶ Aya 43 keshwari ki ba Afghanistan hozor darand ba asas faisalahai melal hotahid wa 

jami bainelmillali ba Afghanistan amadand  - ba asas kodam dalaiel anaha ra tajawoz gar 

wa azhghal gar maidanand?   

٧ fekeri shuma dar rabeta ba ahzabi rajestar shodai wozarti adleia chest?   

٨ lutf namoda peramon 3 salah khalq wa karaia an dar sharayeti jahani shudan tozai 

bedehaid.   

   

Ba arz hurmat   

                  Dakhel Afghanistan   

Nezbati moshkilati ki daram omaid waram ba farsi bargardenda shawad   

Dar aslahi maten dast baz daried .   

   

Temor   

  

  :يادداشت

را گريديد  آنچه در فوق خدمت تان تقديم  ين آن ا حروف الت شان ب ه اي ا است ک ان م باز نويسی نامه يک تن از ھموطن

ائيم ديم نم ز وجود . نگاشته و از ما خواسته بودند، تا آنرا با حروف دری تق اتی ني ايش شان، نک ام فرم ه عالوۀ انج ب

  :دارند که می توان خدمت ايشان تقديم کرد

ان -١ شريف آوری ش ه ت ال را  نخست از ھم ه پورت ستان آزاد"ب ستان-افغان دواريم در "  آزادافغان ه، امي دم گفت خيرمق

  .آينده نيز ما را از الطاف شان محروم نسازند
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ه فرستاديم" آھنگر" ما نوشتۀ ايشان را به عالوۀ آنکه به آدرس آقای-٢ ه حروف دری، ب ، خود نيز بعد از برگردان ب

ا در صورت خواست، در نشر رسان ند ت ته باش را داش يديم، تا ساير دوستان وعالقه مندان ھمچو مباحثی نيز امکان آن

  بحث شرکت نمايند

دون آنکه ضوابط -٣ ز ب صديان ني  ايکاش حد اقل شناخت بين جناب عالی و متصديان پورتال وجود می داشت، تا مت

ال . ھا شرکت نمايندپورتال را زير پا نموده باشند می توانستند در بحث  صديان پورت ه مت د ک ين می داني چه شما به يق

ال بهبا افراديکه ببر مبنای ضوابط پورتال مجاز نيستند  ستعاردر تماس می شوندا پورت م م  خود را وارد بحث  اس

ته ايميل شان مطابقت ند" آی پی آدرس"به خصوص با آنعده از دوستانيکه ادعای محل اقامت شان با محل . نمايند اش

  .باشد

  شاد و کامگار باشيد

  AA-AAاداره پورتال 

 


