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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

   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

  داکتر رحيم آذر يک تن از فعاالن جنبش انقالبی افغانستان: دھميازفرد 

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

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

    رحيم آذر
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  پارلمان اداره ايست دست نشانده زير سيطرۀ استعمار غارتگر
  

ام شان در اين روز ھا عده ای  از ايمان باختگان در انتظار نويد فتح وطن فروشی خويش می باشند وچشم براھند تا ن

غالگران کشور اعالن شود انی اش ان پارلم وان غالم ن .  درليستی درکنار کثيفترين جنايتکاران جامعۀ ما به عن در اي

امتر ميدان  بی آبروئی و شرمساری تالش دارند تا اينکه کدام يکی بھتر می تواند  ۀ تم وجدان ناپاک خويش را با عجل

تعمار،  رفتن در خدمت اس راپا قرارگ ا س ا ب د، ت يھن بنماين اتالن شھدای راه آزادی م شکش ق شتر پي و خلوص نيت بي

  .خويشتن را به مثابه به اصطالح وکيل در پارلمان ادارۀ مستعمراتی کرزی جا دھند

ه ھای  در کشور اسيريکه  بيش از سه دھه جز تجاوز و اشغا ر چکم ده و ھر روز در زي ه خود ندي ل چيز ديگری ب

ا را  ر کشور م استعمار امپرياليزم و ھم دستانش خرد و خمير می شود، فقر و تنگدستی ھمه روزه مردم شجاع و دلي

م خاک  د و آن ھ عذاب می دھد،  با مصرف گزاف صد ھا مليون دالر به نام ھای متعدد انتخابات فقط يک ھدف دارن

ين خويش .  به چشم مردم است تا مردم را سرگرم نگھدارندپاشيدن ه اھداف ننگ دگان شان ب ره دھن ا جي دين جھت ت ب

  .نايل آيند و کشور ما را برای مدت طوالنی تحت سيطرۀ خويش قرار داده باشند

  .ًلذا ھر گونه شرکت در چنين انتخاباتی نھايتا پابوسی قاتالن شھدای به خون خفتۀ کشور ما می باشد

  خوش بود گر محک تجربه آيــد به ميان

  تا سيه روی شود ھر که در اوغش باشد

  . چنين انسان ھائی روسياھی و محکوميت تاريخ را برای ھميشه با خود خواھند داشت

  :پرسنده
  .آقای داکتر، تشکر از اينکه به پرسش ما پاسخی چنين قاطع و کوبنده ارائه داشتيد

  :داکتر آذر

 .ميد است اين کارزاريکه به راه انداخته ايد بتواند وجدان ھای خفته را بيدار سازداز شما ھم تشکر، ا

  

 


