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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 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

  داوود فيضی يک تن از فعالين جنبش انقالبی کشور: فرد چھارم

  ھيوادوال کابلی يک تن ازمبارزان آگاه و انديشمند جنبش انقالبی و ھمکار قلمی پورتال: فرد پنجم

  :بعد از تعارفات معمولی

  :سؤال

ه ن روزھا با اعالم نام نويسی کانديداھای انتخابات پارلمانی تب وکيل شدن با ال راي د ادی، من جمل 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 باشيمرايميخواھم نظر شما را در مورد انتخابات و به ويژه، در ش. گذاشته اند
  

  ھيوادوال کابلی
  ٢٠١٠ می ٢٧

  
  
  !»افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«دانندگان گرانقدرپورتال ملی ـ مترقی گر
  

ممنونم ازينکه با راجع نمودن سؤال مھم دررابطه با نامزدی انتخابات . سالم ھای گرم و احتراماتم را پذيراشويد

  :اينست برداشت من ازمسأله. شورا ، زمينۀ بحث بيشتررادرزمينه برای ھموطنان فراھم نموديد
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بورژوازی غربی ـ امريکائی و تطبيق آن دريک » دموکراسی«به نظرمن دائرنمودن انتخابات در داخل چوکات 

 اشغالگران و متحدين استعماری به ۀًکشورکامال مستعمره و فاقد حاکميت ملی ، جزئی ازسياست طرحريزی شد

  . امريکا درافغانستان می باشدۀسردمداری اضالع متحد

ـ » دموکراسی« نمايش آن ۀم کردن دموکراسی نامنھاد و انتخابات نمايشی و تزئينی ـ به عنوان پنجراشغالگران با عل

 بازی عوامفريبانه و ُحقه ايست که "ءانتخابات شورا"بدينجھت . ، فقط می خواھند مردم راباچيزی سرگرم نگه دارند

را گرم می سازد بلکه ھرچند مدتی ) رامريکاجھان غرب به سردمداری استعما(نه تنھا تبليغات به نفع مبتکرين آن 

با وعده ووعيدھای انتخاباتی دلخوش ساخته ، توجه شانرا ازجنايات مخوف و خيانت ھای  را درميان ، مردم

  .آشکارمتجاوزين و ايادی بومی آنھا به سمت ديگری معطوف می سازد

ًدربرابرمردم ، يا مشخصا ءوکالت شورای را که نامزدان »وقار«و » سنگينی«بايد خاطرنشان ساخت که آنھمه 

درجمع رأی دھندگان بالقوه ، ازخود تبارزمی دھند ، مضحکه ای بيش نبوده وھرقدرھم با القاب پرازتھورو 

 دست بودن خود و راه ۀ تصنعی انتخابات ، آلۀازخودگذر، اسمای خودراپسوند و پيشوند ببندند ، قادرنخواھند بود جنب

  .ند ، کتمان نمايندگذاشته ام خيانتی را که درآن قد

البته انکارنمی توان کرد که درفھرست نامزدان انتخابات ، اسمای اشخاص شريف و مبرأ ازخيانت و جنايت سراغ 

خود آمده و ازخود اين سؤال اساسی و سرنوشت سازرا ه شده می تواند ولی ھنوز ُفرصت کافی است تا آن عده ب

وطنفروشان و جناياتکاران رسوا چون گالب زوی ، مزدوريار ، سياف ، قانونی و بپرسند که آيا با ھمرديف شدن با 

، آيا خادمان ملت به حساب خواھندرفت ويا ھمدستان خائنين و  نشستن درپھلوی آنھا درزيريک سقفامثالھم ، و

وی قدرتمند مردم پرچيده جنايتکاران ضدافغان و ضدانسان؟ آيا فردا که بساط جنايت و خيانت چنددھه ، به ُيمن باز

   خود به آنھا خواھند داشت؟ۀشود ، چه پاسخی به مردم و چه توجيھی برای خيانت آگاھان

 ، حضورعده ای درفھرست نامزدان است که گويا ادعای ءمشمئزکننده ترين و زننده ترين ُبعد انتخابات نامنھاد شورا

 نمودن به مبارزه و پناه بردن به اردوگاه دشمن ، می دارند ولی امروزبا پشت» چپ« روشنفکری و ۀ مبارزۀسابق

که ( روشنفکری و ملی ـ مترقی را تحريف نموده ، عالوه برخيانت آشکاربه مردم ۀخواھند اصالت مبارز

، برای تبليغات زھرآگين اشغالگران واستعمارگران ھم زمينه سازی نمايند تا تصويری از ) ھنوزسرآغازآن است

دموکراسی کذائی پول و سرمايه ؛ و درعين حال ، » حقانيت«تعماری اشغال و سرکوب و سياست اس» حقانيت«

ضدامپرياليستی و ضدسوسيال (بودن جنبش چپ افغانستان » ارتجاعی«و » خودفروخته بودن«، » مزدوربودن«

  .، به جھانيان ارائه نمايند) امپرياليستی

موده اند ، خيانت بزرگی است که نمی توان دربرابرآن ن» توبه«پس آگاھانه پيوستن آن روشنفکران که درخفأ 

 ما رسالت تاريخی دارد تا با ۀھرافغان آگاه و ھروجدان بيدارسرزمين استعمارزد. سکوت نمود ويا طفره رفت

 رادمردان ۀمنحرفين يا خائنين بالقوه ، بی باک وروشن خط فاصل کشيده ، با شھامت و غرور ، آنچنانکه خاص

 نياکان خصم افگن ما بوده است ، موضع خودرا دربرابر واقعيت اشغال کشور و به اسارت کشانده واقعی و ميراث

 ما تثبيت نموده ، کوس رسوائی ۀشدن روزافزون مردم غيورما ، به نفع توده ھای مظلوم و گروگان شد

  .استعماروارتجاع را به صدادرآورند

درنبرد مرگ و زندگی قرارداريم ، ) عمار و ارتجاع ـ مذھبیاست(نجائيکه با دشمنان دوسرآپيش ازپايان سخن و از

زم می دانم تماشای دوفلم پراھميت را به ھموطنان شريف که قلب شان برای رھائی مردم ازچنگال خون آلود ال

  :ھيوالی دوسرمی تپد ، درينجا توصيه نمايم
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 جاسوس ۀ آن استعمارکھن و حيلموضوع: ١٩٦٩ سال مارلون براندو باھنرنمائی Quiemadaفلم امريکائی) ١

فلم نفوذ جاسوس انگيس درميان .   مؤلد شکرمی باشدۀانگليس برای برچيدن بساط استعمارپرتگال ازيک جزير

 سياه و قيام وی و يارانش به ضد استعمار را به ۀباشندگان سياه پوست جزيره ، به شعورسياسی رسيدن يک برد

وشکست ) سفيد پوست جزيره" نخبگان" از( زمان نقش روشنفکرمزدوردرعين. بھترين شکل به نمايش می گذارد

حکومت پوشالی وی دربرابرشرارت استعماری ولينعمت و قيام بردگان ، حامل درس ھای بزرگی است که به آسانی 

برای رديابی فلم ، می توان .  تطبيق درکشورخودما يافتۀمی توان برای محتوای آن ـ با شرايط عصرحاضرـ زمين

   0064866tt/title/com.imdb.www://http .ُمددجستGoogleماشين جستجوی از

  

به : به ھنرنمائی ھنرمند ممتازايران ـ  بھروزوثوقی) »چوبک«معادل سينمائی اثرپرارزش صادق (فلم تنگسير) ٢

لومی را درجريان فلم نشان می دھد که با پی بردن به خون آشامی خودآگاھی رسيدن يک روستائی خوش قلب و مظ

 مذھبيونی که خونش را می مکند ، برای انتقام و حصول حق خود ، دست به سالح برده به قھرمان توده ئی مبدل می

ی توان برای دسترسی به اين شھکارسينمای ايران ، م.  قرار می گيردھاضد زالوشود و درپيشاپيش قيام توده ھا به 

  .از ايرانيان مبارز و انقالبی مدد ُجست

  !با آرزوي شكست استعماروارتجاع و آزادي واقعي خلق ها

   تشکر از شما و از ابراز ديد روشن تان در قبال يکی از فريبنده ترين گامھای استعمار در افغانستان:پرسنده
  موفق باشيد. از شما ھم تشکر: ھيوادوال کابلی

 


