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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political سياسی

  
  :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

  يک تن از فعالين جنبش انقالبی داوود فيضی: فرد چھارم

  

  :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 باشيمرايه، در شميخواھم نظر شما را در مورد انتخابات و به ويژ. گذاشته اند
  

  
  :داوود فيضی

ل ريبندۀ ديگر ، برای فريب مردم داخبه نظر من موضوع انتخابات در يک کشور اشغال شده مثل تمام شعار ھای ف

  .کشور و جھانيان است به خاطر رسيدن به اھداف شوميکه اشغالگران در نظر دارند

 ، سياسی و ی وسيع اعم از مالت يک طرف اشغالگران با تمام دم و دستگاه و امکانا درچهًطرفھا کامال روشن است 

مقابل ھم قرار گرفته نظامی شان، و در طرف ديگر مردم افغانستان که بد ترين روز ھا را در اسارت می گذرانند؛ 

  .اند
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ت که در کدام طرف خط قرار ی دانيم ، حال مربوط به ماسرزه عليه اشغالگران را ھمه خوب م شيوه ھای ھای مبا

ھر نوع توجيه کردن ھمکاری با اشغالگران که دولت دست نشاندۀ کرزی جزء آن است به ھر اسمی که . می گيريم

  باشد جز خود فريبی و روسياھی در برابر مردم و تاريخ نتيجه ای ديگری در قبال ندارد

  .از صحبت مختصر و جامع تان يک جھان ممنون: پرسنده
  .موفقيت بيشتر برايتان آرزو می نمايم.  از شما ھم تشکر:يضیداوود ف

 

 


