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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

، درود ھای آتشين وپيام ھای مبارزاتی متصديان پورتال را پذيرفته، اجازه می "لمبه"ھمکار نھايت عزيز وگرامی آقای 
خوشحاليم که باز . يمخوش آمديد بگوئبه پورتال آزادگان از صميم قلب دتھا غيابت بعد از م را شمام تشريف آوری يخواھ

ھم ھمکار درد آشنا وصادقی چون شما را در کنار خويش داشته، وخوانندگان گرانقدر پورتال فرصت آنرا می يابند تا از 
  .  ھميشه بھره مند باشندجناب عالیتحليل ھای عالمانه وداھيانۀ رزمندگانی چون 

وده  ان ب و ھمت وصفای طينت ت ين عل ال مب انتقاد از خود را که ضمن اين نبشته ارسال داشته ايد، از ديد متصديان پورت
ه  رای آن عده از افراديکه ب ردد ب د وخاطراميدواريم اين حرکت بزرگ شما سرمشقی گ ستان دربن ر افغان ردم در زنجي م

ه کشيدۀ آن می رزمند، مگر ھنوز ھم در زنجير ھای اسار دون آنکه ب ا می زنندب ر"ت دست وپ دال گي استحاله " چپ م
  .يافته باشند

  موفق وکامگار باشيد
  AA-AAاز طرف اداره پورتال

  
  لمبه

03.06.09 
 
 

  ذوقزدگی و پوپوليزم حاکم در سياست
  

 خط خود حرکت کند، چون اين" بی تفاوتی سياسی" نمی تواند بر خط  ً سياسی منطقا–انسان به مثابه موجود اجتماعی 
سود ه  ابزار ايدئولوژيکی است در دست عده ای که می خواھند وضع را آنگونه که ھست، حفظ نمايند و از آن بینوع

  .خود و ايدئولوژی طبقاتی شان بھره برداری نمايند
  

 ولی گاه .حرکت کنيم و ناگزير بايد در جبھه ای قرار بگيريم" بی تفاوتی سياسی"از اينرو ما نيز نمی توانيم بر خط 
سبب می شود تا زير شعار ھای پوپوليستی بخزيم و ذوقزده، يا به خاطر " بی تفاوتی سياسی"دوری و اجتناب از خط 

و يا ھم به خاطر ناچاری کودکانه و خودفريبی سياسی، به طرح و سياستی تن بدھيم که " تشکيالتی"وابستگی ھای
  .ناگزير تا آخر عمر بار وجدانی آنرا به دوش بکشيم

  
 مدتھاست به عادت شماری از ما تبديل شده است و اين ؛"بد، بدتر و بدترين"شعار پوپوليستی و حيله گرانه گزينش ميان 

عادت آنقدر دردناک در زندگی سياسی ما جا باز کرده است که ما را به مجسمه ھای سياسی بازار سياه پوپوليزم 
  .تجاع خدمتی کرده باشيم، چيزی ديگری نکرده ايمويرانگر تبديل کرده و جز اينکه به استعمار و ار

  
شيفتگی و . بحث بر ذوقزدگی و پوپوليزم حاکم در سياست است و من خود يکی از قربانيان اين دو بيماری خبيث بوده ام

ذوقزدگی برای دموکراسی بنجلی غرب از يکسو و سياست حاکم پوپوليستی از سوی ديگر، راه ھای ھرزه ای بود که 
  .سال و اندی قبل طی کردم و بارھا زجر وجدانی آنرا کشيده و می کشمچھار 

  
يس جمھوری برای رژيم ه پای صندوق ھای رأی تا رئچھار سال و اندی قبل، با خيالبافی بد، بدتر و بدترين، رفتيم ب

کرديم و نقل قولی " تيوريزه"کنيم و شرکت ما را ھم اين پا آن پا کرده، بر بنياد اصول کالسيکران " انتخاب"پوشالی 
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نبود که از آستين نکشيديم تا مالمت روزگار نباشيم، بدون اينکه بدانيم که در چه نوع جامعه ای حضور داريم و آيا حق 
  .داريم زنجير ھای اسارت را خود بر گلوگاه ما و خلق ما سفتر و محکمتر ببنديم

  
فضل فروشی ھای کاسبکارانه ) عراق(ديگری يم که در مورد عين روند در جامعۀ ما روشنفکران حيله گری بودۀ  ھم

 وزن کرده، خود را "بد و بدتر و بدترين" خود ساخته یمی کرديم در حاليکه در کشور خود ھمين روند را در پله ترازو
ی ن را سر بريديم و رأی مبارزاتی ماپای صندوق ھای کرزی شخصيت ھاه تبرئه و انگشت ھا را سياه و اکثريت ما ب

نام شکست بنيادگرايان و پيروزی کرزی ه پشت رای ريختيم و تبريک و تھنيت گفتيم و بعد ھم کشف بزرگ ما را ب
  !!لگدی بر جنگساالران اعالم داشتيم

  
 من منحيث اينکه،  آنانيکه بر اين راه ھرزه رفتند به چه نتيجه ای رسيده اند به خود آنان ارتباط می گيرد ولی جا دارد

 اين راه ھرزه می رفتم ولی رفتم و دچار ذوقزدگی کودکانه شدم و در منجالب پوپوليزم، ناخودآگاه به هکسی که نبايد ب
ارتجاع و استبداد و استعمار خدمت کردم، از خود در برابر خلق انتقاد کنم چون  به اندازه يک رای،  بارمالمتی خدمت 

  .  آنرا در پروسه مبارزاتی جبران نمايمد بايدوش می کشم کهه به استعمار را ب
  

طور ه البته اين انتقاد از خود  ناشی از آگاھی سياسی و وضعيتی است که در چند سال گذشته توده ھای فقير ما را ب
من به اين وضعيت اشاره ای نمی کنم، چون گفته اند چيزی که عيان است چه حاجت به (مداوم قربانی خود نموده است 

اگر از يک سو به گفته دوست بزرگوار و مبارز آقای سيد حسين موسوی نفس شرکت در انتخابات در يک ).  استبيان
يم،  اگر بتوانيم خود را روشنفکر بگوئجامعه مستعمراتی خدمت به استعمار و ارتجاع است از سوی ديگر روشنفکر،

وظيفه روشنفکر . تجاع و استعمار حرام نمايدنبايد آرمان ھای مردم را به خاطر ذوقزدگی و چک چک زدن برای ار
 نمايد و به جای نوشتن نامه ھای آبکی به اوباما و کمپاين ءاست که به حيث سکاندار جامعه، نقش روشنگرانه اش را ايفا

ر ھدايت ش را دای گنديده، نقش سازنده و تاريخيتبليغاتی و ھياھو راه انداختن به اين کانديدا و آن کانديدا و شکايتنامه ھ
  .مردم به سوی حقيقت بازی نمايد

  
ساده و آسان است که خود را به کوری و کری زد، ذوقزده شد، به دامن اين و آن گل ريخت و ھياھو راه انداخت ولی 
اين کار با درنظرداشت واقعيت پوشالی انتخابات قبلی و کنونی و حقيقت مستعمراتی کشور ما فقط از آن خدمه استبداد 

ت که به غلط کلمه روشنفکر را يدک می کشند و ما که ھمه به غلط خود را کمتر از ادوارد سعيد، صادق ساخته اس
جالل العظم، محمود درويش، فيض احمد فيض، تسليمه نسرين، جوان بايز، عزيز نسين، طاھر بن جلون، شارون 

باندی غرق شويم و سگريت جالدان را روشن نميدانيم، شايسته نيست در گنداب پلوراليزم واندومی و جيمز ... اولدوز و 
در ) حامد، ضيا و کريم(ی دادن  به خرمھره ھای کثيف استعمار ه نوبه خود يکبار ديگر به خاطر رأاز اينرو من ب. کنيم

انتخابات قبلی و شرکت در انتخابات پوشالی  از خود انتقاد می کنم و از مردم و توده ھای زحمتکشم به خاطر اين خبط 
  .سی پوزش می خواھمسيا

  
  .تا بعد

  
  
  
  
 
  


