ﻣﺣﻣد طﺎھر ﻧﺳﯾم:

ﺻﺣﺑﺗﯽ ﺑﺎ:

"ﻧﻮ آوران" ﮐﻬﻨﻪ ﭘﺮﺳﺖ
"ﭘﯿﻨﻪ دوز" !
اﻧﺪﯾﺸﻪ و آرﻣﺎﻧﻬﺎی ح.د.خ.ا .زﻧﺪﻩ اﺳﺖ!
ﻋده ای از ﻣﻧﺣرﻓﯾن و ﻗﻠم ﺑدﺳﺗﺎن ﮐﺞ رو ،ﺑﺎ طرﺣﮭﺎی ﻏرض آﻟود و ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ﺧود،
و در ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل ﺳﺎده ﻟوﺣﺎﻧﮫ ،دور از ھر ﮔوﻧﮫ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ ،آرﻣﺎﻧﮭﺎ و ﻣﺷﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای
ح.د.خ.ا .در دﮔرﮔون ﺳﺎزی زﯾرﺑﻧﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﯾراث ﭘوﺳﯾده ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ ،ﺑﮫ ﺳوی
ﺳﺎﺧﺗﺎر زﻧده ﮔﯽ ﻧوﯾن ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﻣﺗرﻗﯽ" ،ﮐﮭﻧﮫ" ﻣﯾﺷﻣﺎرﻧد ،ﯾﺎ روﺷﻧﺗر ﮔوﯾﺎ اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و ﺷﯾوه ھﺎی ﮐﺎر
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﮔﻣﺎن آﻧﺎن "ﮐﮭﻧﮫ" ﺷده اﻧد و ﺑﺎ ﺷراﯾط و اوﺿﺎع ﻧوﯾن ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد "ﺳﺎزﮔﺎر" و "ھﻣﻧوا" ﺑﺎﺷﻧد!
ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ دﺳت داﺷﺗﮫ و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری از ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﺎن ،ﻣﯾﺗوان ﺗﺄﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ اﯾن طرﺣﮭﺎ و طرز ﺗﻔﮑر و ﺷﯾوه
ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ،واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ و راھﻧﻣﺎﺋﯽ "اﻧﺟو ھﺎ" و
ﻧظﯾر آن ﺗﺄﺳﯾس و ﺑﮫ ﭘﺎ اﯾﺳﺗﺎد ﺷده اﻧد و ﺧود را "ﻧو آور" ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد ،طرﺣﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﭘﻼﻧﮭﺎی ﮐﺎری ﺑرای

ﺷﺎن آﻣﺎده ﮔردﯾده ﮐﮫ ﻣطﺎﺑق آن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯾﺑرﻧد ،و ﺑﺎ ﺗﻌﮭداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﺑﻧﯾﺎد ھﺎ و ﻣﺣﺎﻓل
ﺳﭘرده اﻧد ،ﺗﻣﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی ھﺎی ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر زﺣﻣﺗﮑش ﺑوده ﭘﺷت
ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ ،و در ﺗﻼش ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐردن آن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد!
آﯾﺎ ﻣﺑﺎرزه در راه آزادی ،ﺗﺣﮑﯾم اﺳﺗﻘﻼل ،اﺳﺗﮑﻣﺎل ﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ ،دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻣﯾت و ارﮔﺎﻧﮭﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ،
دﻣوﮐراﺳﯽ واﻗﻌﯽ در اﺟرای ﺗﺣوﻻت ﺑﻧﯾﺎدی و دﮔرﮔون ﺳﺎزی زﯾرﺑﻧﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﺳوی زﻧده ﮔﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﺑﺎ رﻓﺎه و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ،و ﺑرآورده ﺳﺎﺧﺗن ﺧواﺳت ھﺎی ﺗوده ھﺎی وﺳﯾﻊ ﻣردم و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ،ﺗﺣﮑﯾم اﺗﺣﺎد و
ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺗﻣﺎم ﻣﻠﯾت ھﺎ و اﻗوام زﺣﻣﺗﮑش  . .ﺑر اﺳﺎس ﺗﺄﻣﯾن ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎت ﻣﺣروم و ﺑر اﺳﺎس اﺻل ﻣﺳﺎوات
ﺑرادراﻧﮫ ،ﻣﺑﺎرزه ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻋﻠﯾﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ،اﻋم از ﺗﻔوق طﻠﺑﯽ ﻗوﻣﯽ ،ﻧژادی ،ﻗﺑﯾﻠوی و ﻣﻧطﻘوی،
و ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻧﻔﺎق ﻣﻠﯽ را ،ﺑﺎر ﻣﯽ آورد ،ﮔﺳﺗرش و ارﺗﻘﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت و رواﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
و ھﻣﮑﺎرﯾﮭﺎی ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﯾن اﻟدول ،ﺗﻘوﯾت ﻧﯾروی دﻓﺎﻋﯽ و اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻣﯾﮭن ﮐﮫ در ﻣراﻣﻧﺎﻣﮫ ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎﮐﯾد و ﺗﺻوﯾب ﮔردﯾده و ﻣورد اﺟراات ﻋﻣﻠﯽ ،ﺟرﯾﺎن داﺷت ،ﮐﮭﻧﮫ ﺷده اﺳت؟!
ﻣﺎھﯾت و ﻣﺣﺗوای اﻧدﯾﺷﮫ ھﺎ و آرﻣﺎﻧﮭﺎی دوران ﺳﺎز ح.د.خ.ا .در ﺗﯾوری و ﭘراﮐﺗﯾﮏ ﺑﺎ اھﻣﯾت ﺳﺎزﻧده ،و
راﺳﺗﯾن ﺧود ﺑﺣﯾث آﯾﯾن ﻣﺑﺎرزه ﻣﻠﯽ و دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و در ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻋﯾﻧﯽ و ذھﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﻣﺑﺎرزه
طﺑﻘﺎﺗﯽ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ،در راه ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧوﯾن و ﺷﮕوﻓﺎن زﻧده ،ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده اﺳت.
ﻗﯾﺎم ھﻔت ﺛور ﺑﺎ اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻌﯽ از دﺷواری ھﺎ و ﻧﺎ رﺳﺎﯾﯽ ھﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ،
ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ ،ﻗﺑﯾﻠﮫ ﺳﺎﻻری ﺗوأم ﺑﺎ ﻣﯾراث ﭘوﺳﯾده دوره ﺑرده ﮔﯽ ،از ﻟﺣﺎظ دﺳﺗﺎورد ھﺎی ﭼﺷﻣﮕﯾری آن،
ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮥ ﺟدﯾدی از اﺑﺗﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯾت در روﻧد ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﻧطﻘﮫ ،و ﮐﺷور ھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،و در زﻣرۀ
ﺟﺑﮭﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣردﻣﯽ ،ﻧو آور و ﭘﯾﺷﮕﺎم ﻣﺣﺳوب ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺑررﺳﯽ ھﺎی ﮔﺳﺗرده داﻧﺷﻣﻧدان
ﻗرار ﮔرﻓت!
و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻧﯾروھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗدرت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ،اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻠﯽ
از ﻣزدوران  ٢٢٣ھزار ﻧﻔری آزﻣﺎﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ ،ﻣﺳﻠﺢ و ﻣﺟﮭز "ﺟﮭﺎدی" و ﻣﺗﺣدﯾن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧود ،ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ
ﺻﻠﯾﺑﯽ ﻗرن ﺑﯾﺳت را ﻣﺷﺗﻌل ﺳﺎﺧﺗﻧد و ﺑﺎﻻﺧره در اﺗﮑﺎ ﺑر ﺑﺎﻧد ﺧود ﻓروﺧﺗﮫ ﺷده "ﮔورﺑﺎﭼف" و ﺷرﮐﺎء و
دﻧﺑﺎﻟﮫ روان ﻋده ای از رھﺑران ﺣزﺑﯽ و دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑرﮐﻧﺎری رھﺑر راﺳﺗﯾن ،ﻗدرﺗﻣﻧد ،ﺗواﻧﺎ و ﺑﺎ
ﻗﺎطﻌﯾت ﮐﺷور زﻧده ﯾﺎد رﻓﯾق ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل -ﺗوﺳط ﭘﻠﯾﻧوم ﻣﻧﺣوس ھﺟدھم -و ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﮐل ﻣﯾﮭن ﺑﺎ اﻣﺿﺎی
ﺗواﻓﻘﺎت ﺳﺎزش ﮐﺎراﻧﮫ "ژﻧﯾو" و ﺗﻌوﯾض دوﻟت دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺑﺎ ﻗدرت ،ﺑﮫ ﭘﯾﮑر ﻟﯾﺑرال ﺑورژوازی ھزل و

ﻧﺎﺗوان ،ﻓﺎﻗد ھرﮔوﻧﮫ ﻣﻘﺎوﻣت ،ﺻﻼﺣﯾت و ﺷﯾوه دﻓﺎع از ﺧود ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ وطن ﺑﮫ داﻣن دﺷﻣﻧﺎن و آدم ﮐﺷﺎن
ﺣرﻓوی "ﻣﺟﺎھدﯾن" ﻏﻠﺗﯾدﻧد! و ﺧﻠق ھﺎی زﺣﻣﺗﮑش و رﻧﺟدﯾده ،و ﺳرزﻣﯾن ﻣﻠﯾت ھﺎی ﺑﺎ ھم ﺑرادر ﺑﮫ ﺧﺎک
و ﺧون و ﭘﺎﺷﯾده ﮔﯽ ﮐﺷﺎﻧﯾده ﺷدﻧد ،و زﻣﯾﻧﮫ ﻓراھم ﮔردﯾد ،ﺗﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و
ﻣﺣﺎﻓل ﻣﺎﻓﯾﺎﯾﯽ ﺧﻠﯾﺞ ،ﻣﻧطﻘﮫ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻋﻧﺎﺻر ﺳﯾﺎه ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ ،وﺣﺷﯽ ﮔران ﺟﻧﮕﻠﯽ "طﺎﻟﺑﺎن" و
"اﻟﻘﺎﻋده" را ﺑﻌد از ﺳﭘری ﮐردن آزﻣﺎﯾﺷﺎت ﺗرورﯾﺳﺗﯽ را در ﮐﻣپ ھﺎی ﻣﺷﺗرک آی اﯾس آی و ﺳﯽ آی ای،
از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘﻼﻧﮭﺎی ﺗﺧرﯾﺑﯽ و دھﺷت اﻓﮑﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻧظور وﯾراﻧﯽ و ﺑرآورده ﺳﺎﺧﺗن
ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺳوق ﻧﻣﺎﯾﻧد! و در ﺳﺎل  ٢٠٠١و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﺳﺗراﺗﯾژی ﻏﺎرت ﮔراﻧﮫ ﺧوﯾش ،ﻋﺎﻣﻠﯽ و
ﺑﮭﺎﻧﮫ ای ﺑرای اﺷﻐﺎل ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط آﻣرﯾﮑﺎ و ﮐﺷور ھﺎی ﻧﺎﺗو و ﻣﺗﺣدﯾن ﺷﺎن ﺑﮫ دﺳت آورده ﺷد!
اﻣروز اﺣزاب و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی "ﻧو آور" ﻣطﺎﺑق ﺳﻧﺟش اﻧﺣراﻓﯽ ،و ﺗﺣﻠﯾل ﺳﺎده ﻟوﺣﺎﻧﮫ و ﻣﮑﺎراﻧﮫ ﺧود ﺑﺎ ﺳﯾﮫ
ﺗرﯾن ﻧﯾرو ھﺎی "ﻣذھﺑﯽ" و ارﺗﺟﺎع ،و ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻗرون وﺳطﺎﺋﯽ و آدم ﮐﺷﺎن ﺣرﻓوی ﮐﮫ ﮐﮭﻧﮫ ﺗرﯾن و
ﭘوﺳﯾده ﺗرﯾن ﻧﯾروھﺎی دوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد ،اﺋﺗﻼف ھﺎی را اﯾﺟﺎد و اﻣﺿﺎء ﮐرده
اﻧد! اﻣﺎ ﻣﺗرﻗﯽ ﺗرﯾن ﺑﺧش رزﻣﻧده ﮔﺎن وﻓﺎدار و وطن دوﺳﺗﺎن ﮐﺷور را "ﮐﮭﻧﮫ" ﻣﯾﺷﻣﺎرﻧد! و اﯾن ﺧود
اﻧﻌﮑﺎس دھﻧده واﻗﻌﯾت "ھوﯾت" ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﯾدﺋوﻟوژی ﺷﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﮐدام راه اﻧﺣراﻓﯽ و ﮔﻣراه ﮐﻧﻧده
ﺳﺎزش و ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔری ،رواﻧﻧد! و در ﺧدﻣت ﻣﻧﺎﻓﻊ ﮐدام ﻣﺣﺎﻓل و ﺑﻧﯾﺎد ھﺎی ﺿد ﻣﻠﯽ و ﭘﯾﺷرﻓت ﻗرار دارﻧد!
و در آﺷوﺑﮕری ھﺎی ﺧود از ﮐدام ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﮭﺎم ﻣﯾﮕﯾرﻧد!
روز ﺑﮫ روز ﻟﺑﺎس ھﺎی "ﺳﯾﺎﺳﯽ"" ،اﯾدﺋوﻟوژﯾﮑﯽ" و "ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ" ﺷﺎن ﺑﮫ ﺷﺎرﯾده ﮔﯽ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون رو ﺑﮫ
رو ﻣﯾﺷود ،و ﮐدام "ﺗﺎری" ﺑرای "ﭘﯾﻧﮫ دوزی" و ﺟﺑران ﺳﺎزی آن ﺑدﺳت آورده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد . .
زﯾرا در راه ﺗﺎرﯾﮏ روان ھﺳﺗﻧد !!. . .
 ٢ﺟون ٢٠١۴
ﻣﺣﻣد طﺎھر ﻧﺳﯾم
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