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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

  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

  حکيم رضائی يک تن از فعاالن جنبش انقالبی کشور: نھمفرد

  لمبهمتعھد کشور نويسنده، شاعر ، مترجم و مبارز آگاه و : فرد دھم

  

  :بعد از تعارفات معمولی

  :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
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. ه اندگذاشت
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  لمبه

٠٣.٠۶.١٠ 

  

  شرکت در انتخابات پوشالی،

   شرکت در  سياست ھای استعماری است

  

نتخابات پوشالی دوستان عزيز،  نخست اجازه بفرماييد بخاطر ابتکاری که به منظور افشاء نمودن ماھيت اصلی ا

رويدست گرفته ايد، صميمانه به شما تبريک بگويم و از تمام دوستانی که تا اکنون با نظرات بسيار ارزشمند شان در 

  .اين پروسه سھم گرفته اند، ابراز سپاس نمايم

غانستان اف" در پورتال رزمنده  ٢٠٠٩که در سوم جون " ذوقزذگی و پوپوليزم حاکم در سياست" اين قلم در نوشتۀ 

  :نشر شده است، ضمن انتقاد از خود، در باره انتخابات پوشالی  گفته بودم"  آزاد افغانستان–آزاد 

، رفتيم بپای صندوق رأی تا رئيس جمھوری برای رژيم "بد، بدتر و بدترين"چھار سال و اندی قبل، با خيالبافی "

کرديم و نقل " تيوريزه" بر بنياد اصول کالسيکران کنيم و شرکت مان را ھم اين پا آن پا کرده،" انتخاب"پوشالی 

قولی 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

  :لينک مطلب مورد نظر

pdf.Popolism-Zawqzadagi-Lambah-060309/Siasi/com.afgazad.www://http  

  

و اينک جای بس خوشی است که اين بحث، از محدوده چند قلم بيرون می شود و به يکی از بحث ھای کليدی 

 روشنفکران مبارز وسعت - ِ يا در کليت ضد استعمار–رز تبديل شده و جبھۀ ضد انتخابات پوشالی روشنفکران مبا

را که در پلوراليزم اشغالگران برای " ِروشنگران"و " روشنفکران"، "چپ"بيشتر می يابد و سنگر فرسوده 

رأی می روند، از بنياد می فرمانروايانش اسفند دود می کنند و مثل بره ھای معصوم استعمار به پای صندوق ھای 

  .لرزاند

بحث شرکت در انتخابات پوشالی، مدتھا قبل، به خاطر شرکت عده ای سرشناس در انتخابات پوشالی و حاضری 

دادن ايشان  به پای يونس قانونی و ھمبزم شدن با سياف و محقق و پيرم قل و راکتی و آری گفتن ايشان به استعمار 

  .فرسوده روبرو شد" چپ"غاز شد که با عکس العمل ذھنيت ھای توطئه جويانه چھل و دو کشور استعمارگر آ

دوستانی که اين بحث را آغاز کردند، می دانستند که با دماغ ھای سرد و خجولی روبرو خواھند شد که پاسخی جز 

ظيفه روبرو  نخواھند شنيد و می دانستند که با مشکل ترين و ناگوار ترين و)١(" تروريستی"سؤاالت شعارگونه 

  .  و می بايد اين وظيفه را به آخر برسانند)٢(ھستند 

.....  

  :و اما پاسخ به پرسش مطرح شده شما
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 که  آزادگی  ھنوز يک در کشوری که در ھر کوچه اش خون از چکمه ھای  استعمارگران می ريزد، در کشوری

با قتل عام ارزگانی ھا، کندھاری ھا و کنری ھا و لغمانی ھا عجين " دموکراسی"رؤيای بيش نيست، در کشوری که 

 به داد و – که با سگ دريده می شوند –در ميان ضجه ھای زنان خوستی " دموکراسی"می شود، در کشوری که 

ھای مبتذل " چپ"، نھادھای حقوق بشری، فاشيست ھای مذھبی و فرياد ديوانه وار جامعه مدنی، احزاب سرکاری

  تبديل می شود؛ يک روشنفکر انقالبی و مبارز چگونه می تواند، جزو اين داد و فرياد ھای پوشالی باشد؟

انتخابات در کشوری که استقالل سياسی اش در پايگاه ھای امپراتوری جھانی به اسارت رفته است، بيشتر از يک 

ی با  مافيائ– ھزار ستمگر تا اکنون ھزاران ھموطن ما را نيست و نابود کرده اند و دولت پوشالی صد و چھل

ھمدستی و تبانی با اين جالدان چيزی جز بدبختی ھديه نمی کنند، به شوخی بد مزه ای می ماند که فقط خوشباوران و 

  !! لوده ھای سياسی از آن لذت برده می توانند

خابات پوشالی آغاز شده است و در اين ميان عده ای که ادعای مبارزه دارند و يا مربوط به کار برای برگزاری انت

  کمر بسته اند تا در اين پروسه – البته بدون ذکر نام حزب شان –ًسازمان ھای ظاھرا انقالبی اند،  اينبار نيز 

تمر و ساير شيادان استعمار، به استعماری شرکت کرده و در کنار سياف، قانونی، قدريه يزدان پرست، نورزيه ا

  . دموکراسی اين جالدان لبيک گفته و استعمارزدگی شان را يکبار ديگر به اثبات برسانند

اين جمع که به غلط اکت استفاده از تضاد ھا را می نمايند، يا نادان ھستند و يا ھم عمدی خود را به حماقت زده اند و 

ط علنی، مصروف محکم کردن روابط بيشتر با کشورھای خاص استعمارگر يا ھم زير نام تضاد و استفاده از شراي

 می داند که ساخت و پاخت زير پرچم – ولی با وجدان انقالبی –ھستند؛ ورنه ھر انسانی با آگاھی نيمه سياسی 

  .   خيانت به ارزش ھای استقالل طلبانه است- زير ھر نام و اصطالح سياسيی که باشد- استعمار 

 و تمام مجراھای - است) امپرياليزم( تضاد خلق با جامعه جھانی –ر،  تضاد عمده در کشور ما در حال حاض

مبارزاتی بايد در خدمت مبارزه عليه استعمار قرار بگيرد، ھر کسی که وسايل و ابزار مبارزاتی عليه استعمار را 

کار می "  کردن دولت پوشالیءشامبارزه برای مردم و اف"خاطر ه عوض ابزار و وسايل استعماری را به ترک و ب

گيرد، نه تنھا که کوچکترين خدمتی به خلق کرده نمی تواند، بلکه خود نيز در کرسی خيانت به استقالل کشور و 

  . خدمت به دولت پوشالی و استعمار جھانی حرام می شود

خود را ولی و وصی مردم جا  آنانی که ، ھای واليتی و ولسی جرگه ديده شدء گذشته شوراۀدر انتخابات پوشالی دور

 نکردند بلکه – که ھمانا تشريک در مبارزه ضد استعمار است –زده بودند، نه تنھا که کوچکترين کاری برای مردم 

يلی، پروژه، استخدام و واسطه سسات و دفتر والی ھا؛ بورس تحصنه ھا و رياست ھا و سفارت ھا و مؤدر وزارتخا

  .از اين عاليجنابان ديده و شنيده نشد" فاده از تضاداست"نام ه ی کردند و چيزی بگدائ

 تجربه کافی در خدمت به نام خداکه "  مردمیولی ھا و وصی ھا"و مبرھن و واضح است که اينبار نيز اين 

ی و رشوه ستانی بيشتر از دولت پوشالی مصروف خواھند بود و بيش از ر حاصل نموده اند، به تکدی و گدائاستعما

  .ن استعمار به سود استعمار عمل خواھند کردپيش از تربيو

  :لمانی برايتان بگويم که گفته بودااجازه بدھيد در آخر از ھاينريش ھاينه، شاعر 

و در کشور ما  کسی که از پارلمان استعماری ." کسی که با کتابسوزی آغاز کند کارش به آدمسوزی می کشد "

  .آغاز کند، کارش به مردمکشی می کشد

  :پرسنده
  ھمکار نھايت عزيز، از ابراز نظر عالمانه و ھمه جانبۀ تان  امتنان داريم اميد سپاس ما را بپذيريد 
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  :لمبه

  .تشکراز شما ھم 

  

  
ود و از پيش متھم کننده ظاھر می ش" تروريستی"االت شعارگونه ؤًمی دانم که عوامفريبی ای که در اين نوع ذھنيت توطئه جويانه وجود دارد غالبا در قالب س" )١(

حکايت می " دست ھائی که در نھان در کارند"و خطر آن و " توطئه پيچيده"ًطوری که پرسش ھا مستقيما از وجود يک ه چرا در اين شرايط خاص؟ ب: مانند

ا چماق خيانت متوقف کنند و بدين وسيله راه را بر ھر پرسش و کنکاشی می بندند، زمام گفتگو را به دست می گيرند و ھر گونه تالش را برای ادامه بحث ب

  ٧ صادق جالل العظم، سلمان رشدی و حقيقت در ادبيات، ص –." کرده صداھا را در گلو خفه می کنند

اين است که در باره ی اشخاص سرشناس و يا حتی از آن بدتر، در باره ی آنھايی که در نظر آدم } نقد{از مشکل ترين و ناگوار ترين وظايف اين حرفه " )٢(

  ١٩٩۶ فونتانه، نويسنده و منتقد آلمانی، شپيگل، نوامبر –." و معتبر ھستند، نکاتی مطرح می شود که ناخوشايند جلوه می کنند، بزرگ }منتقد{

 

  

  

 


