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  یخپلواك اكرم 

٣٠.٠٨.٠٩   

  جاغوری درمحراق توجه كانديدان رياست جمھوری
ا یباق دركشور یاست جمھورين انتخابات ري دومیش ازبرگزاري بیچند روز ر كاندآ نمانده ب م توجه اكث است يدان رينھ

وده وراي به مناطق امن جائیدست آوردن راه خاطر به  بیجمھور ال نم ردم رااغف ازھم م د ب ه بتوان اورد يدست به  بیك

  . باشدیم

ه  سوالیكيك ه ول اغوری ازآن جمل سافه ودوریت غزني والی ج اه م ه ازنگ وري ازمقرری است ك دان ي كاندیاست جمھ

اه بازسازی نداشته ولیاديان فاصله زچند اعي وزمی ازنگ ه رشد اجتم سوالین ه ول ه  درجه سوم كشور بی ھای درجمل

  .روديشمارم

ات ريرا باراول ھم زمانيز وريكه ھلھله وشور انتخاب انیاست جمھ رده آھنی وپارلم ود ه ھارا بين گوش پ صدا درآورده ب

دام ي پایض و بيل ،عري طوینوبه وعده ھاالت كه بن نامزدان آن دوره  قرارداشي درمحور كمپایجاغور ه ھرك ه شان ك

سھی بند برق وفراھم آوریسرك ساز ،ی بازسازیحاو ود،یتي وامنی ، صحیليالت تحصي ت را  ب داختن ه  بیرا ب دام ان

  .كاربردنده ار بين دي ایوگرفتن را

اي وی بازسازی روین ولسواليگر ايكه مقصد شان حاصل شد دياما زمان ان بيش رانديا آس داد جوان ه يده وتع ارآن درھم ك

سواليل شدن ايله تبدسأيبرند واگرچند مسرمه  سرنوشت بیكشورھا پراگنده وب ه والین ول ه ايرايت ازدي ب ه ن سو بيام ب

ه موقعي ازانجائیرسد وليسمع م تراتژیايت جغرافيك ك دام ين راآدان يار حساس است اكثركاندي بسی  جاغوریكي وس

را ت ه  بیب اي میأآوردن ردس ده ھ دارد ووع ت تبلنيزك يد ونزدي بعیپن اتيجھ ات انتخاب اتیغ رم انتخاب وژه گ  ی وس

  .روديبشمارم

تيز سافه جغرافيصداقت درمو  یرااگر راس د م اغوریئايان باش ومی ج ه بی ازسرك عم سه  ك وده  يم دھارعبور نم ر قن

الھاي ندارد آما مردم ایاديطول ز شي سال باین منطقه س ارگردد چون اند انتظاربك م يك وسين يد تاسرك شان اعم له مھ

  . كسب نمودید رايك، مكتب وبندبرق باينينام ساختن سرك، كله باشد كه بي مردم درزمان انتخابات می جلب آرایبرا

ه من ي دوراول ھم ھمیاست جمھوري درزمان انتخابات ری كرزیچون وعده آقا ود ك سوال" ن ب شاءهللا ول  ی جاغوریان

اي دنبال نمودن ای برایكه مردم جاغورينبارھم زمانيوا" سازميت ميراوال د آق ل آمدن ه كاب د كرزین پروسه ب ه ی حام  ب

ه كراي ی بودوباش آنان برای لوكس رابرای نفر رااستقبال گرم نموده وھوتل ھا٢٨٠تعداد  دازمالقات يك ھفت وده وبع ه نم

دردحی اشك تمسااست جمھوريدركاخ ر ردي ایش رابنشانه ھم ده ويم رن م ان دختان ا ھم  خودران يشي شاخدارپیروغ ھ
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تم ودرآنجاھم ھستند يپارلمان مبه  راازاداره امورخالص ویت شدن جاغوريتكراركرده وگفت كه دوروزبعد كاروال فرس

سوالیاست جمھوري قبل ازانتخابات ریزوده  نموده وبین كارطرفداري كه ازیكسان اح ول ه  رابی جاغوری من آمده افتت

ه یك لنگيك چادرويدھم ودرضمن يبدست خودم انجام مت يوال اي دالرامر١٠٠ مع ه به  بیك سم تحف ھريک از ب يجه ق

  .دي كاربه اتمام رسیت جاغورينان رامرحض كرده وبگفتن والآاشتراك كنندگان انداختند و

  یبااحترام خپلواك اكرم                                                                                          

  ٢٠٠٩ اگست ٣٠

  :يادداشت

د ال را بپذيري ه . خوانندۀ نھايت عزيز وگرامی آقای اکرمی ، درود ھای بی پايان متصديان پورت م ک ال مسرت را داري کم

واما در رابطه . از ھمکاری خوانندۀ با درک و فھيمی چون شما ، آنھم از قلب پر تپش کشور خويش برخوردار می باشيم

  :ارسالی تان بايد به عرض برسانيمبا نامۀ 

دام -١ م ک  از اينکه نامۀ تان بعد از انتخابات کذائی به دست ما رسيد، متأسف ھستيم ھر چند در صورت زودتر رسيدن ھ

  .تغييری در نتيجۀ حاصله به ميان نمی آمد

ين سايت ھای می توافتخار با "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " ھمانطوريکه می دانيد پورتال -٢ اند ادعا نمايد که در ب

ائی می عجرأت می توانيم بنويسيم يکی از مانترنيتی مطرح در عرصۀ فعاليت تبليغی اگر ننويسيم يگانه به  دود سايت ھ

ام ما دانسته و شرکت در آنرا با قاطباشد که از ھمان ابتداء مضحکۀ انتخابات را به ماثبه دامی برای فريب مردم  عيت تم

  .خوشحاليم از اينکه شما ھم آنرا به مثابه يک دام تزوير از جانب کاندايدان می دانيد.  وده محکوم نمودرد نم

شتر در که  شايد بتوان گفت اختالفی -٣ د بي دام نماي اب عالی عرض ان در اين زمينه می تواند بين طرز ديد پورتال با جن

ه آر چه ما را عقيده ب. قسمت نتيجه گيری خودرا متبارز می سازد ردم آنھم ه غرض فريب م دان ب ی کاندي ن است که وقت

ه  ا را ب اد "وعده ھ د " شاخی ب الی نباي دی چون جنابع اه وخردمن د، عناصر آگ وع خدمتی را در امی نماين يچ ن ا ھ ز آنھ

 برای ھمچو افرادی که کشور را در طبق اخالص گذاشته دودسته تقديم استعمار نموده اند نمی توانند کاری. انتظار باشند

  .بھبود شرايط زندگانی مردم افغانستان انجام دھند

ستان  دشمنی -۴ ام افغان ا در تم سان ستيزی آنھ ده ، ان حکمداران اداره پوشالی واسالف آن تنھا به جاغوری محدود نگري

وان کردن . نتايج مرکبار خويش را به دنبال داشته است ه عن يم ک د بفھم ا باي سافه" م د م ه علت ا" بع ه مثاب صلی عقب ب

ه . ماندگی يک منطقه افغانستان از آن دروغ ھائيست که ھيچ عقل سليمی نمی تواند آنرا بپذيريد چه به عالوۀ جاغوری ک

 قندھار ياددھانی نموده ايد، در قلب شھر کابل منطۀ کوه صافی اخذ –راه کابل اھشجنابعالی به درستی از فاصلۀ اندک با 

شايد برايتان دلچسب باشد ھرگاه گفته شود که از باالی کوه . ه سبز واليت کابل می باشدموقعيت نموده که تابع ولسوالی د

ار  ردم آن دي م م از ھ د، مگر ب ه اصطالح جمھوری را دي ا ب د ھ صافی می توان با چشمان غير مسلح ارگ سلطنتی وبع

  .دارند" مغاره ئی"گی دھنوز زن

دام انتظاری  ما را عقيده بر آن است که ضمن تشديد افشاءگری ،-۵ ادی استعمار ک شانده واي م ھای دست ن  نبايد از رژي

ان  داشت، بلکه بايد با تمام قوا کوشيد تا بر اساس ھمان افشاء گری ھمه جانبه ودادن آگھی به مردم ، آنھا را بر محور چن

ه .  را برآورده سازدبتواند منافع دراز مدت وکوتاه مدت آنھا ،نھادی متمرکز ساخت، که جوابگوی نيازمندی زمان بوده ب

  اميد آنروز وتشديد ھمکاری ھای متقابل

                                         شاد وکامگار باشيد

  AA-AA                                    اداره پورتال 


