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صهاى هحذٍدي بِ بشگضاسي اًتخابات ًوايطي دٍلتِ سشاسش ستن بالي هاًذُ است .دس ايي چٌذ سٍص ستوگشاًي كِ كاًذيذ پشٍسِ
بِ اصطالح اًتخابات دٍلت دست ًطاًذُ ّستٌذ ًوايطات تبليغاتي ضاى سا ضذت بيطتشي بخطيذُ اًذ ٍ .پيَستِ هيكَضٌذ تا
دس ّش ٍاليت ٍ ٍلسَالي تعذادي اص هشدم سا بفشيبٌذ ٍ آًاى سا بِ پاي صٌذٍق ّاي سأي بكطاًٌذ .اها ،تالضْاي ضاى بيَْدُ است.
ٍ خَد ًيض بِ سٍضٌي هيذاًٌذ كِ هَفك بِ جلب تَجِ هشدم ًوي ضًَذ .بٌابشايي دس بسياسي هٌاطك بِ سشاى ٍ تفٌگذاساى هحلي
سضَُ ّا ٍ ٍعذُ ّاي كالى دادُ اًذ تا صٌذٍق ّاي سأي سا ّش كذام دس هٌاطك تحت ًفَر خَد با اعوال فطاس پش ًوايٌذ.
هشدم افغاًستاى بِ ضكل ّاي گًَاگَى اص ضشكت دس اًتخابات چٌيي دٍلتي كِ جض سياُ سٍصي چيض ديگشي بشايطاى دس پي
ًذاضتِ است خَدداسي هيكٌٌذ ٍ ّش گًَِ ضشكت دس اًتخابات سا تأييذي بش ايي ًظام ستوگش هيذاًٌذ .بخص كَچكي اص هشدم
ًيض كِ بطكل گشٍگاى دس اختياس سشاى ٍ تفٌگذاساى هحلي لشاس داسًذ ٍلتيكِ بِ پاي صٌذٍق ّاي سأي بشدُ هيطًَذ اگش دس
تحت ًظاست هستمين ًباضٌذ باص ّن اص دادى سأي ابا هيَسصًذ ٍ ٍسلِ سأي دّي سا با يك چليپاي بضسگ باطل هي ساصًذ.
صًاى ٍ هشداى تحت ستن افغاًستاى يك بِ يك ايي ستوگشاى سا هي ضٌاسٌذ .اص سابمِ ،كاسكشد ٍ خياًت ّا ٍ جٌايت ّايطاى
آگاّي كاهل داسًذ .دس طي بيص اص دُ سال اص غاست ٍ چَس ٍ چپاٍل ايي غالهاى حلمِ بگَش اضغالگشاى اهشيكائي ٍ اًگليسي ٍ
ضشكاء آگاٌّذ.
صًاى تحت ستن افغاًستاى تٌفش ،اًضجاس ٍ خطوي دس خَد داسًذ كِ جض با ًابَدي ايي حاكويت اهپشياليستي استجاعي اص بيي
ًخَاّذ سفت .آهاس خطًَت ّائيكِ اص هشدساالسي عويك حاكن بش صًاى اعوال هيطَد خَد بياًگش عوك ستن جٌسيتي است كِ
لحظِ بِ لحظِ بش صًاى افغاًستاى سٍا داضتِ هيطَد .لتل ّاي ًاهَسي ،تجاٍص ،بي حمَلي فاجعِ باس ،تيشباساى ،سٌگساس ،ضالق،
بشيذى گَش ٍ بيٌي ٍ ّضاساى هصيبت ديگش دس ايي كطَس تحت اضغال ٍ حاكويت ايي هضدبگيشاى اجاًب بيذاد هيكٌذ.
دس ايي اٍضاع ٍ احَال كاهال ضذ صى ٍ ضذ اًساًي با بِ سٍي صحٌِ آٍسدى صًاى ستوگش هتعلك بِ حاكويت استبذادي،
كاسگضاساى دٍلت دست ًطاًذُ هيخَاٌّذ كسب هطشٍعيت كٌٌذ ٍ بگَيٌذ كِ صًاى اص حمَق بشابش با هشداى بشخَسداسًذ ٍ با ايي
تشفٌذ چْشُ ٍالعي كثيف ضاى سا استتاس ًوايٌذ .غافل اص ايٌكِ ٍسعت ستن جٌسيتي ضاى آًچٌاى صياد است كِ بِ ّيچ صَستي
ًويتَاًٌذ آى سا پٌْاى ًوايٌذ.
صًاى تحت ستن افغاًستاى هيذاًٌذ كِ ضشكت دس اًتخابات ،تأييذي بش ايي ًظام ستوگش است .صًاى تحت ستن افغاًستاى
هيذاًٌذ كِ ضشكت دس اًتخابات تمَيت ٍ دٍام ايي ًظام ضذ صى ٍ خطًَت باس سا دس پي داسد .لزا اص ضشكت دس اًتخابات
خَدداسي هيكٌٌذ ٍ بِ تبليغات سساًِ اي كِ دس سابطِ بِ ضشكت صًاى دس اًتخابات صَست دادُ هيطَد بِ عٌَاى سوَم سساًِ
اي دٍلت دست ًطاًذُ هي ًگشًذ.
جنبش زنان تحت ستم افغانستان -فریاد ضشكت دس اًتخابات ايي حاكويت صى ستيض ٍ هضدٍس اضغالگشاى سا حشكتي ضذيذا
صى ستيضاًِ ٍ ضذ اًساًي هيذاًذ ٍ اص تواهي صًاى ٍ هشداى تحت ستن افغاًستاى هيخَاّذ كِ با تحشين ايي اًتخابات بِ ستن ٍ
اضغال ،بِ هشدساالسي ،بِ حاكويت كًٌَي ٍ دس هجوَع بِ كل ًظام ستوگش فعلي ًِ بگَيٌذ ٍ چْشٓ سسَاياى سا سسَا تش ساصًذ.
زنده باد انقالب
برقرار باد آزادي
جنبش زنان تحت ستم افغانستان  -فریاد

