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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

  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

  آقای خالق داد پغمانی مبارز نترس و طنز نويس ژرف بينيکه با ما ھمکاری قلمی دارد: فرد پانزدھم

  خانم عزت آھنگر نيزک، شاعر، نويسنده و رزمندۀ دلير که با ما ھمکاری قلمی دارد: فرد شانزدھم

  :عمولیبعد از تعارفات م

  :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
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 باشيمراي انتخابات و به ويژه، در شميخواھم نظر شما را در مورد. گذاشته اند
  

  عزت آھنگر نيزک

  شرکت در پارلمان سفاکان ، بازی باخون پاکان
  

  آنکه سالھا دورماند از ريشۀ خوفناک خويش

  جای اصـــلش را بيـــابد درصف سفاک پيش
ن   دوآتشه ھای انقالبی ديروز ای ازهوگرنه چگونه عد چه جانانه مصداق دارد اين بيت درشرايط امروز، به اينسان ت

  .به خفت وخواری داده ودرزباله دان تاريخ سقوط ميکنند

د،  رده بودن ط ک ده را خل ده وغيرعم ضاد عم ان ت ۀ م بلی ، آنانيکه در ابتدای تجاوز امپرياليزم به ميھن زخمی وويران

ا ار وج تند ذھنيت بيم ا سرگيچه داش ردم م دۀ م سته طلب شان ته ودرتشخيص دشمن عم رده نتوان اھنوزھم تفکيک ک

اط. است صا نق سان جھ درصورتيکه امروز عادی ترين فرد چه درافغانستان وچه دراق ه ذره ای احساس ان و ک ان ول

تی ان ،دوس تی در وجودش يھن پرس ه م دن ده باش ستان ب ، زن اليزم رادرافغان تعمار وامپري ين اس دی ننگ ن تراژي ه اي

  :يدھند که وضاحت عام وتام تشخيص م

تع -١ اع وفاس رای زدن ارتج ستان قومارھرگز وھرگزب دمينتاليزم درافغان ا را ن ه آنھ رده است بلک ه نک دم رنج

ور وھ سيرھای صعب العب سرکوب ملت  ارترساخته وھمچون سگان تربيت شدۀ خويش جھت راه يابی درم

 .افغانستان استفاده ميکند

اران  -٢ ۀ جنايتک رای محاکم اه ب ز وھيچگ تعمار ھرگ رد چون ٣٠اس د ک دد نخواھ سی رام ال جنگ وکشتارک س

ان زر ته ازآوان تجاوزروس تاھمين اکنون ھمۀ جنايتکاران به اشارۀ چشم ارباب ايع گذش ال را و زور فج  وح

ميھن ومردم ما قربانی رذل ترين نوع استعمار درجريان سه دھه بوده وھستند وھنوزھم  ،انجام داده وميدھند

  . ابال وپرداده وآنگونه که منافع شان ايجاب گندعمل خواھند کردجنايتکاران وجنگساالران ر

شکر ه   استعمارغرب ھرگز ب-٣ ايش ل رول رقب ر آوردن اھداف خويش وکنت رای ب ده است بلکه ب ردم نيام کمک م

  .کشی تجاوزکارانه نموده است که از ساحه ديد ھيچ انسان واقعبين پوشيده نيست

ا          پس چگونه ميشود که چشم ی نم دۀ انقالب بان کمبين وگوشھای ناشنوای ع ان ھای مھي شتاردسته  ، بمباردم ک

ه ھرکس  ز عاجز است ک ن معضله ني جمعی وويرانيھا راھم تشخيص نميدھد وذھن ناباور شان ازدرک اي

  .بگويد بايد نابود شود! درھرگوشه افغانستان وجھان براشغال واستعمار نه 

وين  .ياليزم است ارتجاع استعمار وامپراين تصميم چگونه ميشود درچوکات اين مثلث شوم جای برای پارلمانتاريزم ن

  .گمراھان نوين وجود داشته باشد

  :پرسنده

  ھمکار گرامی خانم نيزک يک دنيا ممنون از سھم گيری و ابراز نظر صريح تان در اين بحث

  :خانم عزت آھنگر نيزک
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ه  از شما نيز تشکر، ھم به سبب آنکه چنين موضوعی راز نظر ب  را به بحث گذاشته ايد و به خاطر آن که فرصت اب

  .من داديد

 

  

 


