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  آروين از باميان  

٢۴.٠٨.٠٩  

  دومين انتخابات رياست جمھوری افغانستان پايان يافت؟؟؟؟
د كشوری كه از خود ھيچگونه صالحيت ندارد وتمام س م زنن اليزم رق را سركردگان امپري ياست ھای داخلی و خارجی آن

ه ھای استعماری  ه حلق پس انتخابات انجام شده برای مردم فقيرو زحمتكش ھيچ وقت مظھر عدالت وآسايش نميگردد بلك

سازند رو طوالنيترمي اد ت انرا درھمچو كشورھا زي ا عمرآن ات ھ ن انتخاب سازند واي ن . خودرا ازگذشته مستحكمترمي ا اي م

ی  ه تقلب ًانتخابات را ازاساس رد ميكنيم وبرای ما ونيروھای آزاديبخش كشور اين انتخابات معنی ومفھومی ندارد بناء كلم

زيد نيست واگر ما آنرا قبول ميداشتي ما قابل تأئرا ھم بكارنميبريم چون برای ورد ونحوه برگ اری آن م درآن صورت درم

ه شدهولی در اعالميه پور. نظر ميداديم  ال گفت ات تقلب" ت م " یانتخاب ام داري رام تم تكش كشور احت وده ھای زحم ه ت ا ب م

ی  د ول ودرسدد آگاه ساختن شان ھستيم چون با آگاه شدن آنان راه انقالب كوه تا ترميشود ودرين انتخابات ھم شركت كردن

ه پ ا در اعالمي ايم ام انرا خيانت كارخطاب نم ه آن دھيم ك دهما اين حقرا به خود نمي ين آم ال چن ه نحوديھرفر" ورت ه ب  یك

ھم بگيدر ات س شوروھم ميرد مرتكب خين انتخاب ه ك ت ب ان تلقيان اري گردیھن وم ت ديده ومحك ا  "خ خواھدش ه ھ ن گفت اي

ا ١٨ ميليون باشنده اين كشورباالی سن ٧درمورد خلقھای زحمتكش درست نيست اگرچنين باشد پس  د وتقريب ی ۴ ان  ۵ ال

ده آت شركت كردند آيا ميليون درين انتخابا روران " . . . نان ھمه خاين به كشوراند؟ درجای ديگر اعالميه آم در دام دامپ

سانھا كدام دام "فتندي نیاسيس ردم را بئپرواران سياسی ؟ ای كاش اين كشورھمچوان ا م سوی سياسی شدن ه ی ميداشت ت

ردم ئت نميخواھند مردم آگاه شوند چه جاكمك ميكرد اگرھدف شما نماينده ھای امپرياليست ھا اند آنان ھيچوق ان م ی كه آن

را سياسی سازند خيلی بعيد ودور از حقيقت خواھدبود كه نوكران امپرياليزم و خاينين داخلی مردم را سياسی سازد چون 

ان ميرسد ه پاي ا ب رايم معلومات واضح تر.ميدانند كه اگرتوده ھا آگاه ساخته شوند عمرم ه ب د نكت ان چن ورد ھم د درم بدھي

  .ممنون ازگرداننده گان پورتال وزين

   با احترام                                   

  

  .اميد است به سالمت باشيد. تصديان پورتال را تقديم ميداريمعزيز آقای آروين ، درود ھای گرم مدوست نھايت 

ا پرسش ھائيکه رابطهدر . که بعد از مدتھا بازھم چشم ما به نامۀ شما از قلب افغانستان عزيز روشن گرديدخوشحاليم   ب

  :مطرح نموده بوديد بايد به عرض برسانيم
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د " انتخابات تقلبی"وقتی ما از  نام می بريم منظور ما آن نيست که خواسته باشيم جريان انتخابات وتخلفات انتخاباتی را م

م. يمتذکر دھ د . بلکه ما از به کاربرد آن ترکيب ماھيت امر انتخابات در يک کشور اشغال شده را در نظر داشته اي از دي

ده و ردم آن ما در کشوريکه به وسيلۀ ده ھا کشور اشغال نظامی گردي ه  م ی ب يلۀ سربازان اجنب ه وس ران ب ا ک ران ت از ک

ا ازی ھ ه ب شانيده می شود، دست دراز کردن ب ه خاک وخون ک ر از غلظت بخشيدن ب ه غي زی نيست ب اتی چي ی انتخاب

  .سيمای فريب دولت دست نشانده، وتقلب آشکار در معرفی از ماھيت پديده

دون  ه را ب اه جمل ه ھرگ انيم ک ه عرض برس ھمچنين در رابطه با جمله ای که جناب عالی آن را نقل قول نموده ايد، بايد ب

يده ارتباط با ماقبل ومابعد آن در نظر گيري دان رس در ب م با کمال تأسف به ھمان نتيجۀ خواھيم رسيد که شما دوست گرانق

ل آن حکم در " صرف نظر از ايدولوژی و يا بينش سياسی" و اما ھرگاه بخش قبل از کامه را يعنی. ايد را نيز حين تحلي

ه ن ی اطالع جامع رد عادی وب ا طرف حکم يک ف ه نظر داشته باشيم ، خواھيم ديد که در آن ج يست ، بلکه آنھائيست ک

ام بال. آگاھانه آن روش را انتخاب نموده اند ته اين بدان معنا نيست که افراد از طريق شرکت در چنان انتخاباتی کاری انج

راد شرکت . نداده اند ان گذشته است، اف خالف آن به گفتۀ يک تن از ھمکاران ما که به يقين نوشتۀ جناب شان از نظر ت

  .دننتخاباتی به مثابه يک فرد مسؤوليت قانونيت بخشيدن به محصول تجاوز را به عھده دارکننده در چنين ا

ب، . ، فکر ميکنيم ، سوء تفاھمی رخ داده است"دام دامپروران سياسی"واما در رابطه با  ری آن ترکي چه ما از به کار گي

م ه افراد و يا نھاد ھائی را منظور نظر داشته اي زار "، ک ن" دام گ ه می باش ند ب سانی خواسته باش ا ک ه اينکه کس و ي د ن

  .خاطر پرورش سياسی افراد ھمت گمارند وما در تقابل با آنھا قرار گرفته باشيم

                                                                                              شاد و پيروز باشيد

   AA-AA                                                          اداره پورتال                                

  


