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زی"ناسازمان انقالبی افغانست"تحريم انتخابات كه از طرف  ردم چي  است  به نشر رسيده به راستی راه خود راپيدا ك

   .كه با مفكوره من ھم خوانی دارد

ا ايد كه بر ضد امپرياليزم خونخوار به پيش گرفته ايبه پورتال شما و سازمان انقالبی افغانسان به مبارزه  ابی تمن كامي

  .دارم

  

  :يادداشت
  !ھموطن عزيز آقای بشارت

  .ت به سر بريدسالم ھا واحترامات متصديان پورتال را پذيرفته اميد است در کمال صحت وسالم

تان شر ساختيمتمنبا اجازه  شما را عزيز، نامۀھموطن  ستان" تا از يک طرف دوس ی افغان د " سازمان انقالب خود تأئي

السویو از . مواضع شان را از جانب شما مطالعه نمايند دی را در پورت ستان آزاد " ديگر پايه ھای سنت جدي  –افغان

اد . گذاشته باشيمن جامعه واز آن طريق دردرو" آزاد افغانستان ی نھ سنت بر خورد فعال نسبت به مواضع مثبت ومنف

ر . ھای اجتماعی رای ب ائی ب يچ جای پ ه ھ ھر چند با تأسف برخورد منفی گاھی چنان به يک اصل تبديل می شود ک

ا آن است د م م امي از ھ ذارد ب اقی نمی گ ه قضخورد مثبت ب ن ب د از اي ال بع د پورت دگان ارجمن ا خوانن ايا ومطالب  ت

دی، اصالحی،  ازنده بحث ھای تأئي ال وس منتشره در پورتال به مثابه جاده يکطرفه ننگريسته، ھميشه با برخورد فع

  . تکميلی وانتقادی شان را در رابطه با آن مطالب به آدرس پورتال ارسال دارند

ن راب ه اي دازه ما را عقيده بر آن است که در يک نشريه مدرن وعصری به ھر پيمانه ک ان ان ه ھم د ب ه باش طه دوجانب

ا در صورت " نويسنده وخواننده"ھر دو طرف  د ت ه دست می آورن ھمديگر شان را بھتر درک نموده امکان آن را ب

  .لزوم مسايل معينی را از قوه به فعل در آورند

يم واما  ده باش ی دچار ش ز بين در رابطه با تحريم انتخابات در يک کشور تحت اشغال، بدون آنکه به مرض خود مرک

دتتمامبه رؤيت اسناد انتشار يافته طی  ال از آغ اشغال م ا پورت ه نتنھ وانيم ک ه می ت ا افتخار گفت اد درفش ا، ب ز ايج

ن خواست در اھداف "تعمراتیاداره مس"اشغالگران و جرثومۀ فساد آنھا  قاطع عليه ۀمبارز ور اي ته وتبل  را بر افراش

ال ذاران پورت ان گ ده می شود، بلکه بني دۀ کشور ده گانۀ پورتال به وضاحت دي ارز ورزمن انم مب م از خ سرين " اع ن

ل " معروفی، عزيز، روستائی وموسوی"و آقايان " معروفی ا قب ورد از مدت ھ ن م ۀ خويش در اي ه نوب نيز ھريک ب
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ذاران موضع گيری ر وشن و آشکار داشته ، ھر گاه ادعا نمائيم که نخستين طراحان چنين تحريمی را از جمع بنيان گ

  . آنھا انجام داده ايم" پيشگامی"پورتال می توان مشخص نمود، کمترين وظيفه ايست که در قبال 

دد ب ال ومصاحبه به خاطر تثبيت اين ادعا توجه جنابعالی وساير عالقه مندان را به نوشته ھای متع ذاران پورت ان گ ني

  . جلب می نمائيم" موسوی"ھای آقای 

ا از موضع يک سازمان " سازمان انقالبی افغانستان"آنچه موضع گيری دوستان شتر می بخشد، ھمان را تشخص بي

  . سوگ مندانه جايش سخت خالی بود پرداختن است که  به چنين مسأله ایانقالبی

ال از نظر ما اين مايۀ افتخار جنبش ستان آزاد " آزاديخواھانۀ افغانستان به خصوص پورت ستان–افغان ه "  آزاد افغان ک

در فيصله يک  بخش کوچکی از آن جنبش عظيم می تواند باشد؛ است، که سر انجام نداء ھای پراگنده پژواک خود را

  .رسيدنشر به نھاد مبارزاتی يافته واز طريق پورتال آن فيصله 

                                            موفق وکامگار باشيد                      

 AA-AA                                                               اداره پورتال 

 


