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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

   رزمنده و آگاه ما خانم دپلوم انجنير نسرين معروفیھمکار: 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
  عزت آھنگر نيزک

 عشق ناباوران مجذوب

  
 ميـروند درپارلمان ، با گرگ ھم محضر شوند

  
 مھر تأئيـــدی زننـــد  ، تا حاکـــم وياور شــوند

  
 ونــد تـا بــزم استــعمار رنگيـــن تر کنـندمی ر

  
 راه خــلــق را با تفــاھـم تيـــره و ابـــتر کـــنند

  
 می رونــد تـا آنــچه آموختــنداز اربــاب غرب

  
 راه بر دشـمن گشـايند ، سيـنه چــاک مادر کنند

  
 آنکه ســالھا دور ماند از ريشۀ خوفناک خويش

  
  درصف ســفاک پـــيشجــای اصلش را بيــابد 

  
  می زدن با عاشــقان عشــق نــاباور خطاســت

  
  به جاست مارانعھـــد بشکستن زمجذوبان وبي

 
 آن بــلوغ عشـــق را يـاران نخواھيـــد از گلی

 
 کو بروئيــد درلجـــنــزاری کنــار ســـاحــــلی

  
 مــوج آوردش زمـــانی ســوی اعمــاق دلــش

  
 گاه صيقل داد ژست ظاھرشخشـــم طـــوفان 

  
  ھمچو سنگ خاره گر ايمان به خلق محکم بود

  
  ددرمســـيری عشــــق ميــــھن رفتنـش پيھم بو

 
 راه آزادی شـــھامت کــاردارد ، رنـــج وخون

 
 تـحفــۀ ديـــموکراسی قـــدرت و پـول و جنون

  
 ابتـــکار وراه يافتــن درمســــير منــبـــــــسط

  
  بطـــشق منضـــحکمی خواھد وعـــستپايـــۀ م



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 
*****  

 
  

 


