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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: فرد يازدھم

  انجنير يقين يک تن از کادر ھا و فعاالن شناخته شدۀ جنبش انقالبی افغانستان: فرد دوازدھم

  :بعد از تعارفات معمولی

  :سؤال

ه ن روزھا با اعالم نام نويسی کانديداھای انتخابات پارلمانیراي د ادی، من جمل  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
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  انجنير يقين
  

  يا ھای روشنفکران خوش باورؤر
  و

 یواقعيت ھای تلخ سياست ھای استعمار
  

ان  نظم "با اشغال ھمه جانبۀ افغانستان ، پروژۀ امارت طالبی بر ھم زده شد و پروژۀ سياسی جديدی توسط فرمانرواي

پاه ج. بر مردم بال کشيدۀ ما تحميل گرديد" نوين جھانی ست امنيت دليلش ھم روشن بود چون س البی نمی توان اھل ط

دار مثلث  ه در پن ی را ک ستان"پايپ الين ا ، سعودی و پاک ان " امريک ۀ حمايت از طالب رد و از طرفی ادام ود ؛ بگي ب

  .خاطر رأی دھندگان سادۀ امريکا و ساير کشور ھای عضو پيمان ناتو را آزرده می ساخت

دم اشتباه عده ای از روشنفکران ما از ھمان اول کار اين ا ق شور م ه ک ل ب ن دلي ه اي اليزم ب د امپري اور کردن ه ب ود ک  ب

ه جای جاری  د و ب اء کن ان را احي دۀ زن رنجه نموده که بنياد گرائی اسالمی و تروريزم را نابود کند، حقوق پايمال ش

  .دموکراسی را عملی سازد" شيرين و مفيد"نسخۀ " شريعت"بودن فتوای تند و سخت گيرانۀ 

ا شرکت در ارکان م ن کشتی شکسته؛ ي ا آن گوشۀ اي ن و ي تعدد نظام موجود برای اين خوشباوران و مرمت کاری اي

ان ان خودش ازی دادن خود و اطرافي ا ب ود و ي اليزم ب دای امپري ه ن ی ب ده ای از روی .  صاف و ساده لبيک قلب ر ع اگ

يده د احساس وطن دوستی و نيت پاک به اين کاروان پيوستند اکنون به اين نتيجه رس ا باي وده ي ام آل ن نظ ه در اي د ک  ان

  .خود آلوده شوی و يا ترا بد نام نموده دور می اندازند

اليزم نمی  وم شد امپري شان داد و معل ا را ن ا و خوشباوری ھ ا ھ ه ادع حوادث ھشت سال گذشته درست عکس اينھم

موده و به مسيری که برای خود خواست و نمی خواھد اخوانيت و تروريزم را نابود کند بلکه می خواست آنرا مھار ن

رين و راست  ا ارتجاعی ت انش ب الی موجود و حامي ی دولت پوش ی و علن سات مخف سودمند می ديد روان سازد و جل

  .ترين جناح ھای تروريستی گواه بی چون و چرای اين ادعاست

ه و به عنوان حرف آخر اگر شرکت در ارکان باالئی دولت و يا پارلمان، نه لبيک قلبی به  اليزم باشد و ن دای امپري ن

  .ھم فريب خود و ديگران، به يقين يا پر کردن جيب خود است و يا تقويت اين و يا آن جناح بندی درون نظام

  :پرسنده
  اميد است اين آغاز يک ھمکاری دوامدار با ما باشد. تشکر از پاسخ موجز و فشردۀ تان

  :انجنير يقين

  .عی به من فرصت ابراز نظر داديداز شما نيز تشکر که در چنين يک موضو

 


