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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  :يادداشت

ات در  د ھای انتخاب ه"به دنبال نشر ليست به اصطالح کاندي سی جرگ ا"ول د از آنانيکه وب ی چن ام ھای تن شاھدۀ ن   م
د ن از ادعای سابقه مبارزاتی می کردن ه خرچ داده، ضمن طرح يک سؤال ، يک ت ال ابتکار ب گزارشگران پورت

ه  ا شود ک ه جوي انی را در زمين تهمختصر خواست نظر آن ارزاتی داش ابقه مب ال ھمچو س  موضعگيری شان در قب
ازد اثر س بش چپ را در جھت درستی مت ه . مسايلی می تواند خط فکری طيف وسيعی از ھواداران و متعلقين جن ب

ا و پاسخ "  آھنگر. ش"نخستين کسی که پرسش به عمل آورده ايم، آقای ھمين سلسله، از  است که در ذيل پرسش م
  :ايشان را تقديم می داريم

 AA-AA  اداره پورتال 

  
  يکی از شخصيت ھای طراز اول جنبش ملی دموکراتيک: فرد دوم

  لعبدالرحيم عزيز يک تن از متصديان پورتاداکتر ميرمبارز نستوه آقای : فرد سوم

  

  :بعد از تعارفات معمولی

  :سؤال

ه راي د ادی، من جمل ن روزھا با اعالم نام نويسی کانديداھای انتخابات پارلمانی تب وکيل شدن با ال گرفته و عدۀ زي
ايش  ه نم ا ب دا ھ ست کاندي انرا در لي ا وعکسھای ش د، نامھ ارزه ميزدن ابق دم از مب ه س نفکرانی ک د از روش ی چن تن

  .ط حاکم در افغانستان داشته باشيمراي نظر شما را در مورد انتخابات و به ويژه، در شميخواھم. گذاشته اند
  

  "انتخابات پارلمانی"در مورد 
  

چوکات ادارۀ مستعمراتی کرد با ارزش سياسی در لدر يک نظام دست نشانده و در يک کشور اشغال شده ھيچ عم

  در افغانستان کنونی با موجوديت نيرو ھای اشغالگر خارجی .سطح ملی نميتواند از ارادۀ مردم نمايندگی کندآنھم در

صرف يک ابتکار استعماری  "انتخابات"نام ه راه انداختن فعاليتی به و استقرار يک نظام تحت الحمايۀ بيگانکان ب

در ھمچو يک نظام ارادۀ ملی در ھيچ موردی تجلی نمی يابد و خواست ھای ملت مورد پذيرش قرار نمی .  است

  .دگير
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امپرياليسم سعی می ورزد به تجاوز و موجوديت خود در کشور  مورد نظر حقانيت بخشد و انتخابات ھم يکی از 

امپرياليسم افراد مشخصی را با اعطای رشوه ھای بزرگ .  بھترين ابتکارات استعماری درين راستا شمرده می شود

نام رھبران قومی و مذھبی بر می گزيند تا آنھا کتله ھای مردم را به دنبال خويش بکشند و با جبر و اکراه و ه ب

  .  نيرنگ به پای صندوق ھای رای ببرند

. در چنين پروسه ایاست " ملی گرا"و "  انقالبی" سھيم شدن کسانی به اصطالح ،يوس کننده از نظرگاه منأالکن م

  سازمان ھای انقالبی و آزاديبخش  بودند و کوس انقالب را می نواختند و حنجره پاره می که سال ھا عضودرحالي

ال درين جاست که چرا و چطور اين انقالبيون  مضحک  به يکبارگی سقوط کردند و خود را دربست ؤس.  کردند

اد از ھمان آغاز به  اين افراول اينکه.  ال را در دو حالت می بينممپريالسيم نمودند؟  من جواب به اين سؤتسليم ا

، ايدئولوژی و دوستان ھم رزم خود صادق نبودند و  طور کاذب انقالبی گری می کردند  تا ازين  سازمان مربوط

 و به ھمه کنندورده نشد، تسليم طلبی  را پيشه می آحال که اين مأمول بر.  طريق بتوانند به ھدفی و مقامی دست يابند

دوم اينکه وعده ھای استعماری در اعطای مقام و .  بی  پشت پا می زنند تا کامگار شوندکردار و گفتار ھای انقال

.  وسوسۀ پول دار شدن شخصيت چنين انسان ھای ضعيف و ناتوان را به آسانی منھدم می کند و در بند خود می کشد

  .اين دو حالت از نگاه اينجانب زمينه ساز انھدام شخصيت ھا بوده است

پارلمانی افغانستان  مستعمره را رد نموده و اشتراک افراد  مختلف را به  ھر "  انتخابات"نداختن من به راه ا

  .  ِقشر، گروه و ايدئولوژی و مکتب سياسی که متعلق اند، به شدت محکوم می نمايم

 جھان از شرک تان در اين پرسش و پاسخ و ھمچنين از پاسخ تان که مثل ھميشه صريح و روشن است يک: پرسنده

  ممنون

از شما ھم تشکر، که از يک طرف چنين موضوعی را به بحث گذاشته ايد و از جانب ديگر به من نيز : داکتر عزيز

  شاد و موفق باشيد . فرصت ابراز نظرداديد

  

  

 


