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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

  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

  ن معروفیريسه و آگاه ما خانم دپلوم انجنير ن رزمندھمکار: دھمھففرد 

  :بعد از تعارفات معمولی
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  :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
انرا د ا وعکسھای ش 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 ر لي

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

  

  طعمه آوران" انقالبی" روشنفکران به اصطالح
  امپرياليزم جھانخوار

  
  

ات ورد انتخاب ود را در م ر خ ه نظ ل از اينک ده از وقب نفکرانآن ع ست ی روش ود را در لي سھای خ ا و عک ه نامھ  ک

   :بيان دارم الزم می دانم بيفزايم  اند،کانديدھا به نمايش گذاشته

ر افتخار ا را که تا حال با نويسند گان، صاحبنظران و مبارزان روی موضوع پارلمیمصاحبات ال پ سم در پورت نتاري

ستان" ستان آزاد ـ آزاد افغان ودمصو "افغان ه نم ه مطالع ه اوالرت گرفت ذکر اينک ا ت ری ً ب ف گي ا موق ار و ثاني  ابتک

ه ذات خود  در قبال مسايل افغانستان اشغال شده ،پورتالو ھمکاران قلمی متصديان  د ب ه می توان ارزه علي سمبول مب

د تم دي اع و س ی دف ق ب ستان دشمنان خل اع ۀ افغان ستر، ارتج سم جنايت گ ی امپريالي ار يعن د و مول، ھ دس پيون ود نامق

  .باشد تمام ارگانھای مربوط بدان، باادارۀ مستعمراتی نامقدس آنھا 

ود-صوتی نوشتاری و – پورتال به فعاليت ھای نشراتی و از ھمان آوانيکه لح، خود آغاز نم ا اس ته ۀ ب  در دست داش

، تااکنون با جديت کوشيده  به ھر يک از اھداف نشراتی خودی پابندبا پاکه قلم و زبان است قاطعانه، نترس، بی باک 

  .رفتخواھد  به پيش ًئيکه دورنمای کار نشان می دھد مطمئنااو تا ج

دای ھيچ انگيزه و دسيسه  ق ھای در بن ستان از سلطه  نتوانسته راه مبارزاتی پورتال را که رھايی خل و اسارت افغان

  . است به سمت ديگر معطوف سازد ونجات مردم آنادی کشورآزبه  ارتجاع  تا رسيدناستعمارگران و 

ا یال شما ميخواھم موضوعؤ قبل ازپرداختن به س ارز م ری ھای ھمکار مب م يکی از موضع گي  راتذ کر دھم و آنھ

ستعمراتی است آقای موسوی عليه نھاد ھای اداره مستعمراتی من دانم. جمله پارلمان اداره م ا جائيکه من مي شان ت  اي

روین شخصيتاولي ه نفس شرکت در ھمچو پ د ک ا راژ بودن اه ھ ساوی ب د تجاوز و تأئ ت، م سمطبي ق اھداف امپريالي  ي

ده ای  با داليل دانسته  ل يشدر مضمون خوقانع کنن د سال قب ه ضمن يک  چن ابی عالمان ا را ارزي ن ادع ات اي ه اثب ب

اره مضموھرگاه .رسانيدند ن ب ند  قبل از ايشان شخصيت ھای ديگری در اي ذکراتی داده باش ا ت ا از آنجائيکهن و ي  ت

ودبه چشم اين بنده نخورده و به گوشم آنزمان  يده ب م نرس وظ استھ دم شان محف ه حق تق رام ب ه . ، احت اينک پاسخ ب

  :ال تانؤس

وان در،ميرسدپديده امپرياليسم   ه باال ترين مرحله يعنی خود بدتکامل و رشسرمايه در جريان  زمانيکه  ده  مانند حي ن

امي صادی، سياسی و نظ ايل اقت ات و وس ا امکان شود و ب ده یبر انسانھای بی دفاع حمله ور مي ن درن ار اي ه در اختي  ک

ابودی و از جانب به منظورخوی قرار دارد  ه غارت و ن شری خود ، از يک جانب ب د و ضد ب ای موجوديت پلي  بق

ده را  با در نظرداش.ديگر در جذب و ھضم پديده ھای ديگر ميپردازد ته ش ت ھمين کرکتر، کشور ھای عقب نگھداش

اورد وخاينه  مستعمراتی خود را به ھایمورد تھاجم و غارت قرار ميدھد و ادار ه اوجود مي ان خود فروخت ن و حامي
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ای  را، در  ا و ارگانھ ام بخش ھ ول تم ا دادن پ ستعمراتی ب زادارات م رار گ ستی خود ق ال امپريالي اف در خدمت امي

  .ميدھد

ی اساسمين  به ھ ی چپ بخش و انقالب ه در ذات  سازمانھای آزادي دهخود ک ه حيث پدي ستیب ضد  و  ھای ضد امپريالي

اع ه  یارتج د، جلب توج لطۀ آن را دارن تم س اليزم و خ ابودی امپري صد ن سم ق اطرامپريالي ه خ وده  ب ابودی و را نم  ن

  .يشتر از ميان شان عضو گيری نمايدمی کوشد ھرچه ب امپرياليسم شان درسيستمجذب و ھضم آنھا و سرنگونی 

ه اين ھم واضح است   ين سازمانھا، ک د درداخل چن شه می توان ی  ھمي ی اراده و ب ا ھای سست عزم ، ب ی نم انقالب

  .وجود داشته باشند که در چنان مواقعی به مثابه يک لقمۀ چرب به دام امپرياليزم دھن دريده می افتند یوجدان

هن نظر انداخته می شود و آن عده به خصوص وقتی به افغانستا ائی را ک ن مدت ده سال اشغال روشنفکر نماھ  در اي

ا زمززده اندکشور مانند گوساله ھای دو مادره ، گاه خود را در صف انقالبيون جا  م ب ر م و گاھی ھ ه ھای اينکه اگ

د و دھھ امپرياليسم افغانستان را ترک کند فاجعه سياه دوران طالبان د ش غ ديگر تکرار خواھ ه و ا تبلي در درون جامع

ه  سانھاجنبش آزاديخواھانه سم پاشی نموده اند، مورد مطالعه قرار می گيرند ديده می شود ک ين ان ریئچن ه مھ ه ، ک  ب

زل و خايناند نرا بر پيشانی داراصطالح روشنفکران انقالبی  اه اصلی ا خود بۀبا موقف متزل اه و جايگ الخره پناھگ

ردن  و با يافته  ،رق و برق امپرياليسم استخود را که دامان پر ز ا ک ارزاتی وشرافت وجدان زير پ  خود را در ،مب

  .اميال امپرياليسم قرار ميدھندتحقق خدمت 

را آگاھانه انتخاب ھمکاری با استعمار و خيانت به مردم ادارۀ مستعمراتی  درواقع چنين افرادی با شرکت در پارلمان

د، يا دوستان شان بخواھند و يا نهنموده از آن به بعد چه خود و شکری .  به لشکر جنايت کاران دشمن تعلق می گيرن ل

  .که با تکيه بر گذشته، برای امپرياليزم جھان خوار طعمه ھای ديگری نيز تھيه و تدارک می بينند

  :پرسنده
  تشکر از تحليل داھيانه و موضعگيری قاطع تان در قبال اين حرکت

  :خانم معروفی

  .اميدوارم بتوانيم اين سلسله مصاحبه ھا را به صورت شفاھی نيز ادامه دھيم.  تشکراز شما ھم

  

 


