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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

  ن جنبش انقالبی کشورداوود فيضی يک تن از فعاال: چھارمفرد 

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

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی يک تن از متصديان پورتالذانسان آگاه و وطنخواه شا :فرد ششم

  د يکی از فرزندان رنج و مبارزه و پاسدارخون شھدای به خون خفتۀ جنبش انقالبیاحمد برومن: فرد ھفتم

  :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
انرا  ا وعکسھای ش د، نامھ ارزه ميزدن ابق دم از مب ه س نفکرانی ک د از روش ی چن ايش تن ه نم ا ب دا ھ ست کاندي در لي

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

  
  انتخابات پارلمان پوشالی نيرنگ امپرياليسم اشغالگر است

  !و سھم گيری در آن مستوجب محکوميت تاريخی
  غــانـستــاناحـمـــد بــرومـنـــد ـــ کابل، افـ

  ١٣٨٩ھشتم جوزای  
و برگزيدن  واژۀ انتخابات از ديرباز بدينسو در فرھنگ سياسی به معنی مراجعه به آرای مردم يک کشور جھت انتخاب    

ًپارلمان انتخابی ظاھرا به عنوان تمثيل کنندۀ ارادۀ مردم يک .  افاده شده است...اوليای امور سياسی، اجتماعی، فرھنگی و

اما در کشور اشغال شده و مستعمرۀ ما که در مورد امور و مقدرات آن . زاد رکن اساسی دموکراسی ليبرال را ميسازدکشور آ
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امپرياليسم اشغالگر به پشتوانۀ سرمايه وماشين جنگی خود حرف آخر را می زند، مفاھيم فريبنده و اغواگر انتخابات و پارلمان 

پس در چنين .  بلکه به عنوان ابزار و نھاد تمثيل کنندۀ ارادۀ استعماری، مطـرح استنه به حيث ممثل ارادۀ مردم افغانستان ،

  .النۀ جاسوسی و وطنفروشی استآن ، بلکه عکس " خانۀ مردم " حالتی، پارلمان نه 

در کشور اسير ما در تحت سلطۀ مستقيم و خونين اشغالگران، در زير سرنيزۀ سپاه وحشی اشغالگر و در تحت سيطرۀ 

ی ھمــرۀ استعماردر گسترۀ کشور، آيا ھر نوع انتخاباتی ئيانۀ خيل انبوه جنگساالران، جنايت کاران و قدرت ھای مافياوحش

باشد و به طور نسبی ارادۀ آزاد مردم را تمثيل کند؟؟؟ مسلم است که   "آزاد، مستقيم، سری، ھمگانی و دموکراتيک" ميتواند 

  !!!نميتواند چنين باشد

  :ی ادارۀ مستعمراتی  در شرايط اشغال کشور محبوب ما وظايف آتی را به عھده داردپارلمان پوشال

 مولود استعمار امپرياليستی بوده، منحيث يکی از سه رکن اساسی دولت پوشالی در خدمت مستقيم سلطه و سيا: الف  

  .دت استعماری قرار دارد

  . تداوم اشغالگری امپرياليستی است و زمينه ساز،در خدمت مشروعيت بخشيدن به تجاوز و اشغال: ب  

روپوشی است جھت استتار چھرۀ کريه و اھداف غارتگرانۀ امپرياليست ھای متجاوز و اشغالگر به کشور ما  و : ج

  .وسيلۀ تحميق و اغوای توده ھای مليونی مردم ما

امپرياليسم اشغالگر به به عنوان بخشی از ماشين دولتی، وسيلۀ سيادت طبقاتی فئودال ــ کمپرادوری ھمدست  : د

  . کشور ماست

 اساس تضاد عمده بين صف مردم و صف دشمنان آن يعنی استعمار و ايادی آن خط قرمز هدر يک کشور مستعمره، ب

بر اين مبنا نيرو ھای ملی، دموکرات، انقالبی و قاطبۀ مردم اگر می خواھند که با حفظ و تداوم . عبورناپذير وجود دارد

ويش عليه تجاوز و اشغالگری امپرياليستی برزمند؛ نميتوانند آن خط قرمز را عبور کرده و تضاد عمدۀ اصالت و رسالت خ

اگر نيرو ھا و افرادی ازين دست آن خط قرمز را . کنندوخدشه دار مغشوش) استعمار و ايادی آن(مردم ما را با دشمن عمده 

دند و در صف دشمن خزيدند، ديگر نه ملی اند، نه دموکرات  کرمغشوشعبور کرده و تضاد عمدۀ مردم ما را با دشمن عمده 

و نين ملی ائ در جرگۀ خ،مکان اصلی و بايستۀ آنان در صف دشمن. ی در جبھۀ مردم برای آنھا باقيستئو نه انقالبی و نه جا

  . جاسوسی و ميھن فروشی است و اينان سزاوار نفرين ابدی و محکوميت تاريخی اندۀدر الن

دمساز با استعمار در پارلمان پـــــوشالی ادارۀ مستعـــمراتی ــ چنانچه در ھر  نتيجۀ شرکت افراد و گــروه ھای تسليم طـلب و

ارگان ديگر رژيم ــ صرف نظر از نيات و توجيھات شرکت کنندگان، عبارت است از خدمت به تحکيم و تداوم اشغال 

  .ھداف پليد سلطه گرانه و غارتگرانۀ امپرياليسم در کشور و منطقهيعنی خدمت به تحقق ا . امپرياليستی کشور

 ، درست سی سال قبل از امروز، مجيد رھبر ارجمند ساما و انقالبيون افغانستان و محبوب قلوب زحمتکشان، در اعدامگاه

ه ناپذير مردم ما  روسی او را به رگبار می بستند، با تمثيل عالی غرور خدش زمانيکه جالدان وحشی خاديست پرچمی و

ی را مطرح کرده و در واپسين لحظات عمرش نفرت بی پايان خود را نسبت به يخطاب به قاتالنش  خواست حماسی انقالب

ھای وطنفروش را که در صدد آن بودند تا مجيد را  يکجا با ھمکيشان وطنفروش خلقی ــ  دشمنان مردم ابراز داشته و پرچمی

مرا ازجنايتکاران و " : ه وگفتمجيد راھمراه آنان اعالم دارند، چنين خوار وزبون ساخت امينی شان اعدام و سپس مرگ

   ."وطنفروشان خلقی امينی دورتر اعدام کنيد تا خون پاکم با خون کثيف آنان نياميزد

و وطنش  با  با خون دشمنان خلق خونشاوحاضر نميشود ونمی پذيرد که ! اين است ويژگی انقالبيون بزرگ جامعۀ ما!!!  وه 

اين است درس بزرگی که مجيد به رھروانش داده !!!! ُھم درآميزد، چه رسد به اينکه با چنين دشمنانی ھمراه وھمسفره شود

عناصرسازشکار، منحرف و تسليم طلب امروزی گامزن در جادۀ تسليم طلبی ملی، که به غلط ازعده ای با اين وصف، .  است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

قالبی و راه انقالبی مجيد را به سينه می کوبيدند، يکجا با قاتالن و جالدان مجيد ــ رھبر، با سنگ وفاداری به انديشۀ واالی ان

در النۀ ... ی ھا ، انقالبيون و مردم افغانستان، چون گالب زوی، علومی، رنجبر، سياف، ربانی، قانونی، محقق وئقاتالن ساما

اين ھا ھيچ . ندشو جرگۀ خائنين ملی ميازطريقشغالگران  خدمت به استعمارگران و انامزد ،مشترک جاسوسی و وطنفرشی

اينان شاخۀ مرده، به خاک افتيده و پوسيده ای .  انقالبيون افغانستان ندارند ومناسبتی و ھيچگونه وجه مشترکی با مجيد، ساما

به "و شرافتمندی ھم   ھيچ انسان با درک !صرف به حيث مواد سوخت به درد استعمار می خورنداز سرو تناور ساما اند که ِ

  .را  رھروان راه خروشان انقالب و مجيد نميداند ونبايد بداند" سجده رفتگان آرميده درلجنزار

وسيلۀ سوسيال امپرياليسم روس و پس از تاج پوشی در حصار ه در فردای اشغال نظامی کشور ما ب" ببرک روباه "  زمانيکه 

در پاسخ ) مجيد(را اعالم داشت، اسطورۀ فريد مقاومت ملی ــ انقالبی " طنپدر و"استعمار روسی محيالنه جبھۀ بی وطن  

وقتی مقدرات کشور ما . را به پيش می کشد"  وسيع پدر وطن ۀجبھ"چاکر ميھن فروش روس ": ببرک شياد چنين نوشت

" تنگر" ثابه مه سازمان، جمعيت وشخصيت وطن پرستی يافت می شود که ب دستخوش اشغال نظامی روس باشد، آيا حزب،

سراسر افغانستان به دژ نظامی تسخير .  زفاف برود؟ ترديدی در کار نيستۀ ھزارداماد ، به حجلۀبا سوگلی برژنف اين عجوز

ولی نه با دالل .  فشرده از سد آھنين را می سازدۀملت افغانستان يکپارچه به پا می خيزد و جبھ. ناپذيری مبدل می شود

: شبنامۀ ساما به قلم مجيد (." و آنکه برون ازين جبھه بماند نصيبی جز نفرين در انتظار وی نيستاستعمار روس بلکه عليه آن

  )١٣۵٨جدی . ی و تباھیئروس اشغالگر در سراشيب رسوا

سازمان،  حال وقتی که مقدرات کشور ما دستخوش اشغال نظامی امپرياليسم جھانی به سرکردگی امريکاشده است، آيا حزب،

وھمپالگی ھايش، ) کرزی(وش ــ اوباما ــــــــبا سوگلی ب" تنگر"مثابه ه  وطن پرستی يافت می شود که بجمعيت وشخصيت

ببرک (يسم اشغالگر  زفاف برود ؟ آنانيکه در جبھۀ وطن فروش دالل استعمار و امپريالۀاين عجوزه ھای ھزارداماد ، به حجل

 ترديدی سرنوشتی بھتر چعليه سد سديد مردمی قرار گيرند، بی ھيعلی رغم اين ھوشدار پر طنين مجيد بروند و ) یئامريکا

سراسر افغانستان به دژ نظامی تسخير دير يا زود ترديدی در کار نيست که ! از ببرک روباه و ھمکيشان او نخواھند داشت

ولی نه با دالل . زدملت افغانستان يکپارچه به پا می خيزد و جبھه فشردۀ از سد آھنين را می سا. ناپذيری مبدل می شود

  !ين جبھه بماند نصيبی جز نفرين در انتظار وی نيستااستعمار امپرياليستی، بلکه عليه آن و آنکه برون از

  .                                                    تا نوبتی ديگر

  :پرسنده
پاسخ گفتند، " مجيد گونه" با صراحت و کوبندگیکه عالقه گرفتند و سؤال ما را" برومند" ضمن ابراز امتنان خدمت آقای 

که در ضديت با امپرياليزم و ارتجاع ھيچ مرز و "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"اميدواريم به ھمکاری ھای شان با پورتال
  .پذير يار و مدگار گردند نامحدوده ای را نمی شناسد، ادامه داده، ما را در ايجاد آن سد آھنين و نفوذ

 AA-AA          اداره پورتال   

 

 


