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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

  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

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

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

  حکيم رضائی يک تن از فعاالن جنبش انقالبی کشور: فرد نھم

  :بعد از تعارفات معمولی

  :سؤال

ه ن روزھا باراي د ادی، من جمل  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 باشيمرايميخواھم نظر شما را در مورد انتخابات و به ويژه، در ش. گذاشته اند
  

  !"بريده باد زبانی که دربرابر تجاوز امپرياليسم خاموش بماند"
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  :پاسخ 

ه  -در شرايطی که   ساختار اقتصادی ودالی، نيم اجتماعی کشور ما افغانستان قبل از اشغال ، مناسبات وشيوه توليد فئ

وا فئودالی ونيمه مستعمره را شبرد ميکرد  و نيروھای م احت ه پي زم ب ان  مل ه درآن زم ی جامع ی، دموکرات وانقالب ل

انی  ، ملی بودند–انقالب دموکرتيک  سته می شدمبارزات پارلم ردود دان ی م بش انقالب ی در عوض. از طرف جن  ب

صادی، ادی درساختاراقت ای  بني ونی ھ رای دگرگ ا ب د ، آن نيروھ ی و تردي دد  سياس کال متع شور،  اش ی ک فرھنگ

شار ديگری الزم  و مبارزاتی موثر ردن ف را برای بسيج ومتشکل ساختن نيروھای اصلی وفرعی انقالب   و واردک

را  ار  وآن عمده برای شکست وسرنگونی  نظام خودکامه وارتجاعی وابسته و ايجاد يک حکومت مردم ساالر ، اختي

ه ممکن امپري و  در شرايط حاکميت استعماربر ھمين مبنا می توان پرسيد. به پيش ميبردند اليسم در  کشور ما، چگون

ده و در درت سياسی ش اکم در ق ای ح رم  نيروھ ه شريک  ج ات"است ک ان شرکت " انتخاب الی وطنفروش اداره پوش

  !نمود؟

ستان ، موردھجوم،  ستی در شرايطی که کشورعزيزما افغان يظ تجاوز و اشغال نيروھای امپريالي م درشکل غل ، آنھ

ا را زيرساستعماری آن قرارگرفته باشد ی م الت ووظيفؤ ؛ و استقالل وحاکميت مل رار داده باشد ؛رس اريخی هال ق  ت

احاد ملت در زير شعار  و نيروھای ملی، دموکرات وانقالبی کشور  را  آمادگی  ، بسيج ومتشکل ساختن ھمه نيروھا

ارزات. تأمين عدالت اجتماعی تشکيل ميدھداستقالل، آزادی و شبرد مب التی پي ين ح یو در چن ده - مل  دموراتيک باعم

  .ساختن جنبه ملی آن شکل ميگيرد

را در ی  مردم افغانستان ، اصل معياريۀ مجيد شھيد يکی از رھبران انقالبی ومشعلدار خردمند مبارزات آزاديخواھان

او" شرايط تجاوز واشغال کشورتوسط سوسيال امپرياليسم روس فورموله ميکند که ر تج ه دربراب ز بريده باد زبانی ک

داوم آن پروسه، آن " رھبر"وشھيد !" امپرياليسم خاموش بماند ار، در ت يکی از رھبران فرزانه وخردمند ديگر اين تب

  اصل معياری را صراحت داده وچنين تفسير می نمايدکه 

رھم " ه منظوردرھم وب ه بگوش آن ب زدوران حلق ردم وم ده واساسی م ھرگونه سازش،ارتباط وھمکاری بادشمن عم

  ."سبات دشمنانه وآشتی ناپذيرما باآن ، تسليم طلبی ودرنتيجه خيانت ملی استکردن منا

ط احت کالم و روشن بودن اصل معياری، وشرايپس چگونه ممکن خواھد بود که يک انقالبی نوعی با اين ھمه صر 

داۀ ، درپروس با آنزمان کشورمشابه کنونی ته ن ه گذش سبت ب ی ن اوت کيف وع تف رد،  درتقويت  کنونی اشغال که ھيچ ن

اايد و ھنوزھمادراه مستعمراتی شرکت نم" انتخابات" حاکميت وازجمله سته    خودرا سوای نيروھای  ارتج عی و واب

ست؟ )  طالب– پرچم واخوان -خلق (نيرو ھای اشغالگر  اه دان ی ھرگ ين عمل تباه چن الی ويااش اھم احتم وقی  ذسوء تف

  . ھد بودنباشد ، مطمئنا که نوعی از خود بيگانگی خوا

اريخی ًاء بن اه ت ت ، جايگ د ھوي الب، ميتوان دعيان راه انق رد م رد ف رد ف ری وعملک ورد، موضع گي ونگی برخ   چگ

ز  ا جست وخي ه  وي وموقعيت کنونی شان رادرانقالب، البته بدون تمايل ورغبت به نازوکرشمۀ انحراف راست روان

  .روانه حاکم در جنبش،  مشخص نمايد"چپ"ھای بی موقع

اب ه، ھرگار حالدر ھ د، دق الب تح شدن باش ا در حال ف تح  وي ی ف  سنگر ھای اصلی مبارزاتی توسط نيروھای انقالب

سؤدرب  پارلمان  برای افراد متعھدی اد م شه  که  تسمه ھای مستحکم يک نھ ان، واندي ارزاتی را درمي ال مب ول و فع

ويا " مستقل" فرد يک؛ ودر غير آن ھرقدرکه د ممکن مطرح گردعلمی وانقالبی را باخرد  جمعی در سرداشته باشد،

تسمت وسودادن ۀ را ھمچنان بلد و پندارخيرخواھان ، مھارت شنا"  مستقل"غير ال ظرفي ان را درخي ه درپارلم  خفت
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شود رق مي سم غ داب پارلمانتاري د ،  در گن ستفيد،  .بپروران غالگران م اوزين واش ط متج ا،  فق رژی آنھ ابرين ازان  بن

  !که ھرگز چنين مباد. دم افغانستان متضرر ميشودوازتعفن آن  مر

  :پرسنده
  آقای رضائی تشکر از توضيحات تان، اميدواريم برای ھميشه شما را با خود داشته باشيم

  :حکيم رضائی

  ، ممنون ھستماز فرصتی  که جھت  ابراز نظردر زمينه ، برای من فراھم نموديد

  

  " رضائی"حکيم 

  

 


