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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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 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

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

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

  نجيب ثاقب  شاعر و نويسندۀ آزديخواه و يک تن ھواداران جنبش انقالبی افغانستان: فرد ھشتم

  :بعد از تعارفات معمولی

  :سؤال

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

 عما ريست و انتخابات ترفند استعمار پارلمان ابزار سلطۀ است

  شرکت در آن عمليست توجيه ناپذير و جرميست نابخشودنی
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پس از انحرافات رويزيونيستی در انديشه ھای تاريخ ساز و پيشرو عصر ما در نيمۀ دوم قرن بيستم و ربوده شدن 

 نظامی، مليتاريسم و جھان ابتورد ھای سترگ و تاريخی بشريت مترقی ، نظام استبدادی و استثماری، رقادست

ی در چوکات رقابت ھای سيستم امپرياليستی؛ جای آنرا گرفته که در فرجام خودش نيز برطبق قانونمندی ھای ئکشا

  . عينی و ناگزير، راه فرسايش، زوال  و نابودی ھمه جانبه را پيمود

بليغات و شعار ھای فريبنده و  نمايشات، تبه موازات و متعاقب اين فروپاشی، مناديان ليبراليسم و اقتصاد بازار  با

ويژه پلوراليسم سياسی و انتخابات در جوامع غربی را در محراق ه ی در مورد حقوق و آزادی ھای انسانی بئکذا

 که ئیاکنون اکثريت انسانھا. توجه عامۀ جھان و به خصوص مردم کشور ھای استبداد زدۀ جھان قرار دادند

امع وابات را درين کشورھا تجربه کرده اند، نيک ميدانند که احزاب برسر اقتدار اين جارزشھای پلوراليسم و انتخ

 ئیدر بھترين صورت مدافع منافع طبقاتی اند که از آن نمايندگی ميکنند، نه از اکثريت مردم و دموکراسی ادعا

از عمر حاکميت بی رقيب، لجام ھم چنان پس از چند سالی . ًفراطبقاتی آنان در واقع عميقا ماھيت غليظ طبقاتی دارد

 ليبرال  و جھان گستر نظام سرمايه، بروز درزھا و شگاف ھای آن از درون مؤيد آنست که بديل دموکراسیهگسيخت

  !نميتواند پايان تاريخ باشد) نيو ليبراليسم(و ايدئولوژی رھنمای آن 

، ادارۀ مستعمراتی آن در قدم اول بر ھمه مبرھن است که در افغانستان اسير، اشغال شده و مستعمرۀ کنونی

مولوديست زادۀ ھمآغوشی امپرياليسم متجاوز و اشغالگر با ارتجاع بومی کشور و ابزاريست ناقص در دست 

 مزيد .اشغالگر جھت تحکيم و تداوم حاکميت استعماری، تحقق اھداف غارتگرانه و سلطه گرانۀ امپرياليسم متجاوز

يست در دستان کثيف صاحبان زر ه ائی نھادی است از بنياد فاسد؛ آل کارتلی و مافيابرآن، اين اداره به عنوان دولتی

و زور، سالطين مواد مخدر و جنگساالران جھت سرکوب خلق و النه ايست برای خزيدن جواسيس مداخله گران و 

  .ھمسايگان طماع و مغرض

پس ھر گونه حضور در صحنۀ موجودۀ سياست افغانستان اشغال شده و مستعمره از طريق شرکت در درامۀ 

و  کانديد کردن و کانديد دادن در انتخابات " شورا ھای واليتی " و " پارلمانی " ، " رياست جمھوری" انــتـخابات 

 و ئیزدور و فاقد ھرگونه صالحيت اجرانام نھاد و نصب شدن در پست ھا و مقام ھای عالی ارگان ھای دولت م

اعالم آمادگی برای خدمت :  اصالت ملی، در حقيقت امر با ھر نيت، انگيزه و بھانه ای نتيجۀ يکسان را در بر دارد

  !به امپرياليسم اشغالگر، تحقق اھداف و تداوم سلطۀ امپرياليستی در کشور

ۀ اشغالگر را دسته  ابزار قتالــبايد، دموکرات و انقالبی نن ملیا مبارزگان آزادی دوست ، عناصر وازينرو، فرزان

اگر کسانی پيدا . ن کمربستۀ اشغالگران و وسيلۀ تحقق اھداف پليد استعمار امپرياليستی مبدل گردنداشده و به خادم

ر خدمت شوند که با ھر نيت، بھانه و توجيھی با سھمگيری در ارگان ھای انتخابی يا انتصابی ادارۀ مستعمراتی، د

استعمار درآيند، در آنصورت واضح است که با تاريخ، با اصول و ارزش ھای مطروحه و ايدآل ھای عالی آزادی 

بديھی است که ھمچو افرادی . خواھانه، دموکراتيک و عدالت جويانۀ خويش مقاطعه و تصفيۀ حساب کرده اند

ر جمع مردم جفا ديده و لی آزادۀ ما ھيچ ن ملی، دموکرات و انقالبی، بلکه دابارزديگرنه تنھا در صفوف م

 و درخور آنان صف واحد دشمنان عمده، اساسی و قسم خوردۀ مردم ستمديدۀ هجايگاھی نداشته و جايگاه شايست

  !افغانستان بوده و نصيب آنان روسياھی ، شرمساری و محکوميت تاريخی است که ارزانی شان باد

ناصری استعمار گر، اشغالگر و استبدادی از روی عــمـد و آگاھی آن عآنست که ھيچ قدرت برتجارب تاريخی گواه 

افراد، گروه ھا و احزاب موافق سياست ھای اشغالگران و . ضد منافع او عمل کننده را به خدمت نمی گمارد که ب

غوا دولت پوشالی کرزی، جھت توجيه مواضع سياسی و عملکرد تسليم طلبانه و ھمکاری شان با استعمار و جھت ا
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زده و بدينوسيله به تبليغ و ) سم اشغالگر با زوايد آن و طالبانامپريالي( دم از انتخاب ميان بد و بد تر و اغفال مردم

اين قماش افراد در نقش ايادی استعمار جرم و خيانت تاريخی . ترويج سياست ھای تسليم طلبانۀ ملی می پردازند

  .خويش را روز تا روز سنگين تر ميسازند

ھای ملی، مترقی و انقالبی بايد با درس آموزی از تجارب گذشته و جمعبندی دقيق و مدبرانۀ آن، در مقابله با نيرو

مانور ھا و سياست ھای ويرانگرانۀ استعمار امپرياليستی، ارتجاع کشور و منطقه، بايد روی خط مشترک سياسی و 

يک ھای مبارزاتی برای تحقق آرمانھای واال و ر، تصحيح و به روز ساختن روش ھا و تاکتييايدئولوژيک، با تغ

اين . شکوھمند انسانی و مترقی، ظرفيت حرکت و مبارزه را فرا راه خلق ستمديدۀ کشور ما به نمايش بگذارند

 برای مدرن سازی، آگاه سازی، اعتماد سازی و ايجاد تشکالت مبارز سياسی، فرھنگی و اجتماعی می بايدنيروھا 

ميان مردم، مبارزات و فعاليت ھای ھمه جانبۀ شانرا در ضديت با سلطۀ خونين و مشترک مناسب از پائين در 

اين راه ھرچند طوالنی است و دشوار؛ ولی ثمربخش، درست و . استعمار ــ ارتجاع آغاز کرده و تداوم بخشند

  !پايدار

ان استعمار و افراد فرصت ھمه شاھد دمسازی و عملکرد ننگين اضافه تر از يکصد حزب راجستر شدۀ فاسد در ديو

افزون برآنکه مردم ما بر آن . طلب و مقام پرست و شرکت آنان در انتخابات نمايشی رياست جمھوری بودند

درامۀ انتخابات . خنديدند، مردم جھان نيز اين مضحکۀ تاريخی را در معرض نمايش به موزۀ تاريخ گذاشتند

  ! بھتر از آن برای مردم ما نخواھد داشتپارلمانی که در پيشروست سرشت، سرنوشت و پيامی

  :پرسنده

  ، تشکر از ابراز نظر صريح و قاطعانۀ تان و باز ھم تشکر از اينکه به پرسش ما پاسخ ارائه داشتيد"ثاقب"آقای 
  :بنجيب ثاق

ندگان  از شما نيز تشکر که اين فرصت را به من داديد تا در ھمچو يک مورد با اھميتی نظرات خويش را تقديم خوان

  موفق باشيد. ارجمندتان نمايم

  

 

  

 


