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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

  آقای پيکار پامير، نويسنده، شاعر و تحليل گرسياسی شناخته شدۀ کشور : فرد سيزدھم

  يک تن از کادر ھا و فعاالن جنبش انقالبی افغانستان" طارق" آقای :فرد چھاردھم

  رف بينيکه با ما ھمکاری قلمی داردژطنز نويس مبارز نترس و  آقای خالق داد پغمانی: پانزدھمفرد 

  :سؤال
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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 وع د، نامھ ارزه ميزدن 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 کسھای ش

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

   مونشن-خالق داد پغمانی

٠٨.٠۶.١٠    

  

  چه کسانی اند؟ اصلیخاينان 
  

ا از " شرکت در پارلمان" در بحث از اينکه م ت ه خود حق نمی دھ يچ صورت ب از من سؤالی صورت نگرفته، به ھ

 در آغاز نوشته اند سؤال را متوجه کسانی می سازند که حرف شان شنونده و نظر گله نمايم، چه آنھا" اداره پورتال"

ستم  شان اعتباری بين جنبش چپ داشته باشد و چون خود می دانم که اين بندۀ عاجز ھيچ يک از آن شرايط را دارا ني

ه را ن ن نکت ه در نتيجه حقی از من ضايع نگرديده تا به گله و يا انتقاد روی آورم، اما اي رم ک ده بگي وانم نادي ز نمی ت ي

  . باشدھا موضع می گيرند، پورتال خود بايد جوابگوی ساحه تاثير آنیوقتی افرادی با اسم مستعار در ھمچو مورد

ن را  ند و اي ًدر ھر صورت، اگر خوانندگان پورتال ندانند مطمئنا ھستند کسانی در پورتال که من را خوب می شناس

ال" فلک" حق ابراز نظر داشته باشم، منتظر دعوت ھم می دانند که وقتی در چيزی . ھم نمی مانم تا چه رسد به پورت

حال ھم به اجازه و يا بدون اجازه می خواھم نظراتم را در .  دل کسی خوش می شود و يا خفهحرف خود را می زنم

ان دارم ته ام . رابطه با انتخابات در وضعيت يک کشور اشغالی بي د است از اينکه نوش ا امي ۀ بعضی ھ ه گفت ار "ب ب

  .ندارد بر من خرده نگيريد" ايدئولوژيک

ضيه را  از آنجائيکه دانشمندان و مبارزان بنامی از ديدگاه ايدئولوژيک به اين قضيه نظر انداخته اند و در حد امکان ق

ر دگان محت ديم خوانن ايم، از آن زاويه حالجی کرده اند، من به خود حق نمی دھم تا در آن زمينه چيزی تق ال نم م پورت

د،  ته باش شيانی داش ر پ ر خودم را ب عکس آن مطلبی را که من می خواھم بنويسم و بايد مانند ساير مطالب اين قلم مھ

ورد  اد م ه زي يک ديد و نظر اجمالی به لست تمام کانديد ھا و انگيزه ھای کانديد شان است که خوشبختانه و يا بدبختان

  .توجه قرار نگرفته است

ات ھرگاه ک ام والي م در تم ا آخر و آنھ ا را از اول ت د ھ ام کاندي سی به مانند من اين فرصت را داشته باشد که لست تم

ه  ون درب ده از افراديکه اکن ا آن ع ست را ب ا ، ل سبی از آنھ ناخت ن ه عالوۀ برخورداری از يک ش د و ب مطالعه نماي

م داحضور دارند، اصطالح پارلمان دولت پوشالی  را ھ د و جرأت آن دون ھراس قضاوت مقايسه کنن ه ب ند ک ته باش ش

  .، متيقن ھستم به ھمان نتيجه ای خواھد رسيد که من بدان دست يافته و اکنون تقديم تان می گرددنمايند

د " وکالی موجود"و " کانديدھا" لست کامل ۀمشاھد گروه ھای متفاوت آتی را که ھريک به دليل خاص خودش، کاندي

  :شده است نشان می دھد

  :روشان و جنايتکاران جنگی طيف وطن ف-١

ستان"اين طيف که در خطوط کلی خود شامل دو بخش می گردد، بقايای به اصطالح  ق افغان " حزب دموکراتيک خل

  .را احتوا می نمايد" اسالم سياسی"و مناديان 
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ن  ردم اي ه م ه گفت روه و ب یدو گ ستان خلق يچ -افغان ان از ھ ان حاکميت ش ه در زم وان، از آن جائيک ا و اخ پرچمی ھ

دان  ه زن د، ب د، فروختن شتند، بردن ستند؛ ک ا توان ب، ت ه کمک اجان زشتی و پليدی دريغ نورزيدند و بيش ازتوان خود ب

د؛  ران کردن د و وي اافکندن دواری ھ ار امي ا دستیدر کن ه فتن  ي ر و ديب اعیار، ندال ه از يک موضع دف ی ب  و امنيت

  .پارلمان نگريسته و خود را مجبور می بينند تا در اين بالماسکه شرکت نمايند

د و از  سان می بين ی پرچمی را ان اير وطن فروشان خلق مشخص تر بگوئيم، وقتی گالب زوی، علومی، رنجبر و س

مشاھده می نمايد، معلوم می شود را " شيطان"تی و ساير بردارانطرف ديگر سياف، ربانی، خليلی، قانونی، مالراک

ان از مصونيکه آن بيچاره ھا در قدم اول می خوا ه دوام آن تھند از شرکت در پارلم ده ب انی برخوردار گردي  پارلم

د. فرصت تدوين قوانينی را بيابند که وطن فروشی را افتخار و وطن دوستی را جرم اعالم دارند اور نداري ا اگر ب  و ب

انون  اران جنگی"اين دادخالق موافق نيستيد، بگوئيد ق و جنايتک ر از آنچه گفت آم" عف ه غي ائی ب د دچه معن  می توان

  داشته باشد؟

  : طيف قاچاقبران و دالالن ارتش اشغالگر-٢

ان و ا در پارلم رکت آنھ زۀ ش ه انگي ر از آنجائيک ست مگ ی ني ف قبل داد طي ه تع ددی ب اظ ع د از لح ف ھرچن ن طي  اي

صاف ساختن مصارف بار کردن ديگ ھای پلو را به گردن گرفتن، به عالوۀ رسيدن به امنيت و مصونيت پارلمانی، 

ا آنچه را طيف  ند ت وده سخت می کوش ال نب ی فع ر از طيف قبل جادۀ قاچاق و رسيدن به پول ھای بزرگ است، کمت

د دان دست يازن ه ھای امن و عشرتکده از کشتن و . اولی ديروز انجام دادند، آنھا امروز ب اد خان ا ايج ه ت ستن گرفت ب

دۀ  ا ترافيک عم واد مخدر ت ع م ھای مصون برای خارجی و نوچکان متمول آنھا و از ايجاد شبکه ھای پرچون توزي

ه اصطالح  اقبران  ب د قاچ د بان اور نداري ر ب م اگ مواد مخدر کارنامه ايست که ھر روز آنھا بدان اشتغال دارند، باز ھ

راد .ونی را مشاھده نمائيد تا به ادعای اين فقير معتقد گرديدپارلمان کن د دم ھمچو اف د می تواني  اگر باز ھم شک داري

اختمان " نجيب کابلی"خسبيده اند و برخی ديگر" ولی کرزی"را که برخی در آغوش  ده و درس شوائی برگزي را به پي

ولی"با تدوير خانه ھای عشرت ، " رکاريز مي"و " چمتله"بين دشت " بوستان سرای کابل"جديد االعمار  را " سنت پ

سيار ببخشيد . از زير قبای دموکراسی امريکائی مشاھده نمائيد ،به رقابت می طلبند د، ب د ببيني م نمی تواني از ھ اگر ب

  . و بايد به داکتر مراجعه کنيدًاگرکور نباشيد حتما چشمان وجدان تان کم بين شده 

  :جواسيس آشکار نيروھای متجاوزطيف نوکيسه ھا و  -٣

رقابت نمايد، آنھائی اند که از لحظ سياسی يکشبه  طيف اولی اب دی می تواندطيف که با کمال تأسف از لحاظ عداين 

شانی  يافته اند يعنی بدون آنکه تا قبل از تجاوز استعمار بر افغانستان و مستعمره ساختنولدت ا ن ام و ي شور، ن  کامل ک

ز گار آنھا را به دنيا آورده، به وسيلۀ رسانه  ارتش ھای اشغالگر بر افغانستان مادر رواز آنھا باشد، شب فردای آمدن

ھيچ ای المان و غيره چنان بادشده و بزرگ ساخته شدند که  سی، صدای امريکا، صدبی ھای خبری غرب اعم از بی

ا از خود ن ۀ م ر جامع ا خبي ه حت ردم يک از افراد بی خبر چه ک رای بھروزی م ن دالوران صحنۀ پيکار ب يد، اي پرس

اده و حاضر از ک" ۵٢ب "افغانستان قبل از بمباردمان ھای طيارات  ه امروز آم ان را کجا بودند ک ران جھ ا ک ران ت

د، مگر در صورتيکه نزير پا طی می نمايند، تا به تبليغ دموکراسی و رھآورد ھجوم اشغالگران گوش فلک را کرکن

دی آنس چھار آ از سروبی پائنتر و از خيرخانه باالتر و يا از شوند که يک بارقرآن داده ر  طرفيا و چوکی ارغن  ت

ه وار ده ژرنده –. ، از جا نمی جنبندسخنرانی و روشنگری نمايند م پ الر ده ھ راد طيف ھای ديگر را من -که دپ  اف

سندنوشتم انتظار دارم اين طيف را خوانندگان و ساير ھمکاران قلمی پو يوۀه ب. رتال بنوي ر حبيب" ش ا "مي اون  آق مع

ا را -يادش گرامی باد-ما "الجبر"استاد مضمون رياست تدريسات ثانوی   که بعد از خواندن سؤاالت چگونگی حل آنھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

انبر روی تخته می نوشت، ھمين قدر تذکار می دھم که نمونه ھای اين  ان جست طيف را می توانيد بين خ ا و آقاي م ھ

  .و جو نمائيد

  : طيف خاينان به ميھن-۴

ا آغشته نه آن عده از روشنفکرانيست که  لطيف شاماين  ق م ه خون خل رچم و اخوان دست شان ب به مانند خلق و پ

ا حاضر قاچاق است، نه به مانند طيف دوم جرأت و گربزۀ د، اندًمواد مخدر را دارند و نه ھم اخالق  دالل محبت گردن

ان را ھ ان ش ای زم ت ھ ه دول ارزه علي ۀ مب ه کارنام د دھ يش از چن ا ب ک از آنھ اظ مھري د و از لح ا دارن  در قف

رون می " لھا و ماه ھا شعار داده اندلوژيک سائوايد ه تفنگ بي درت سياسی از لول دآق ارزۀ " ي ابقۀ مب ه س يچ گون و ھ

ا . پارلمانی ھم ندارند ين ھ اين اصلی ھم ه خ ه فکر من ک د، ب د می نماين ان کاندي ه پارلم وقتی چنين افرادی خود را ب

ه مص نجالب غوط ور نمی ھستند، زيرا فقط اينھا ھستند که دستيابی ب ن م ه اي ا را ب شتر آنھ ول بي صاحب پ ونيت و ت

  .می سازدبه چنين خيانتی وادار را  اشغالگر آنھا انگرسازد بلکه خدمت صادقانه برای استعمار

اوی بحث خاتمه بايد بنويسم، آنچه را نوشتم پای اثباتدر  ل حاضرم ب ال مي ا کم ی دارد ب  آن ايستاده ام ھر کسی بحث

به بھانۀ بحث فحش و دشنام دھد به خالقی که خالق داد از آن اوست چنان فحش باشد  نمايم، مگر ھرگاه کسی خواسته

  .مانند آنرا نخوانده باشد" ه ایدشنام نام"ھای آبدار و بينظير تقديمش کنم که تا حال در ھيچ 

  

  :يادداشت
  نھايت عزيز و گرامی، ھمکار 
اخوشحاليم ی که آغاز شده رابراز امتنان از سھم گيری فعال تان کارزاضمن  ما را ب ار خويش می زکه ش م در کن  ھ
ستآ واضح است که سفر -ما شنيده بوديم که شما به سفر رفته ايدآخر . يابيم ورد نظر ني ستيم و نمی د-خرت م ه ان  ک

  .شما برگشته ايد ورنه به يقين در رابطه با اين سؤال شما را بيشتر پرسان می نموديم
م ديگر نموده ايد يک بارخود به پاسخ سؤال اقداماينکه  ا ھ تيد چه م  بر شناخت متصديان پورتال از خود صحه گذاش

الو" خالق داد" ھستيم که قيدهعبر ھمين  ال خ د ش امث راز عقاي رای اب داق داد ب ن و آن بمانن د منتظر دعوت اي . ن نباي
  .ف شان برخورد سازنده و صريح داشته باشندبه مثابه عناصر آگاه و مسؤول، بايد به جريانات فکری اطرابلکه 

د، صرف نظر از آنکه آن به از دوستانيکه شما فکر می کنيد آن عدبا ارتباط رد ته ان ا اسم مستعار مطلب ارسال داش
ستاناقتی از وستان ود غالی مفغان را اش اھم داشت، آن اف ا تف ا آنھ د ب د باي ين طلب ارسال می دارن امی ب ان اس ا ھم د ب

  .اندنيز هجنبش چپ شھربخشھائی از 
  و کامگار باشيد موفق                            

  AA-AAپورتال   اداره                          
  

  

  

 


