
  

  محمد طاھر نسیم:

    

  صحبتی با:    

  " کهنه پرستنو آوران"

  ! "پینه دوز"

  و آرمانهای ح.د.خ.ا. زنده است! اندیشه

  

ود، خ یایدیولوژیکو قلم بدستان کج رو، با طرحھای غرض آلود و خصمانھ سیاسی و  منحرفینعده ای از 

، اندیشھ ھا، آرمانھا و مشی برنامھ ای و در یک تحلیل ساده لوحانھ، دور از ھر گونھ واقعیت ھای علمی

جامعھ افغانستان و میراث پوسیده قرون وسطائی، بھ سوی  عقب ماندهح.د.خ.ا. در دگرگون سازی زیربنای 

ساختار زنده گی نوین پیشرفتھ و مترقی، "کھنھ" میشمارند، یا روشنتر گویا اندیشھ ھا و شیوه ھای کار 

  و با شرایط و اوضاع نوین کنونی نمیتوانند "سازگار" و "ھمنوا" باشند! گذشتھ بھ گمان آنان "کھنھ" شده اند

با آگاھی دست داشتھ و نتیجھ گیری از عملکرد آنان، میتوان تأکید کرد کھ این طرحھا و طرز تفکر و شیوه 

 "انجو ھا" و راھنمائی، وابستھ بھ سازمانھای است کھ بھ کمک و یایدیولوژیککار و فعالیت سیاسی و 

ر آن تأسیس و بھ پا ایستاد شده اند و خود را "نو آور" مینامند، طرحھای سیاسی و پالنھای کاری برای نظی



شان آماده گردیده کھ مطابق آن فعالیت خود را بھ پیش میبرند، و با تعھداتی کھ بھ آن بنیاد ھا و محافل 

طبقات و اقشار زحمتکش بوده پشت  ھای مبارزه طبقاتی را در جامعھ، کھ بھ نفع سپرده اند، تمام قانونمندی
  سر گذاشتھ، و در تالش پایمال کردن آن میباشند!

آیا مبارزه در راه آزادی، تحکیم استقالل، استکمال تمامیت ارضی، دستیابی بھ حاکمیت و ارگانھای انتخابی، 

فتھ پیشردموکراسی واقعی در اجرای تحوالت بنیادی و دگرگون سازی زیربنای جامعھ بھ سوی زنده گی 

تحکیم اتحاد و خواست ھای توده ھای وسیع مردم و زحمتکشان،  و برآورده ساختنبا رفاه و عادالنھ، 

ھمبستگی تمام ملیت ھا و اقوام زحمتکش . . بر اساس تأمین منافع طبقات محروم و بر اساس اصل مساوات 

قومی، نژادی، قبیلوی و منطقوی، مبارزه ھمھ جانبھ علیھ ھرگونھ ستم ملی، اعم از تفوق طلبی  برادرانھ،

المللی   و ھمچنان علیھ تمایالت محلی کھ نفاق ملی را، بار می آورد، گسترش و ارتقای مناسبات و روابط بین

و ھمکاریھای متقابل بین الدول، تقویت نیروی دفاعی و امنیت ملی میھن کھ در مرامنامھ حزب دموکراتیک 

  !؟کھنھ شده استو مورد اجراات عملی، جریان داشت،  خلق افغانستان تاکید و تصویب گردیده

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 

  راه ساختار افغانستان نوین و شگوفان زنده، باقیمانده است.طبقاتی زحمتکشان، در 

قرون وسطائی،   عقب ماندهھا در یک جامعۀ  رساییقیام ھفت ثور با ابعاد وسیعی از دشواری ھا و نا 

دالی، قبیلھ ساالری توأم با میراث پوسیده دوره برده گی، از لحاظ دستاورد ھای چشمگیری آن، فئونیمھ 

ابتکار و خالقیت در روند مسیر تاریخی منطقھ، و کشور ھای ھمسایھ، و در زمرۀ  یک تجربۀ جدیدی از

و پیشگام محسوب گردید کھ مورد مطالعات و بررسی ھای گسترده دانشمندان  نو آورجبھات سیاسی مردمی، 
  قرار گرفت!

تفاده کلی نیتی و با اسبا تمام قدرت پیشرفتھ نظامی، استخباراتی و ام ھای امپریالیستیو بھ ھمین علت نیرو

خارجی خود، جنگ تحمیلی  متحدیننفری آزمایش یافتھ، مسلح و مجھز "جھادی" و  ھزار ٢٢٣از مزدوران 

 خود فروختھ شده "گورباچف" و شرکاء وصلیبی قرن بیست را مشتعل ساختند و باالخره در اتکا بر باند 

با  توانا و ،دنبالھ روان عده ای از رھبران حزبی و دولتی افغانستان و برکناری رھبر راستین، قدرتمند

امضای  باو خلع سالح کل میھن  -توسط پلینوم منحوس ھجدھم -ببرک کارملرفیق کشور زنده یاد  قاطعیت

و  زلھولت دموکراتیک و با قدرت، بھ پیکر لیبرال بورژوازی کارانھ "ژنیو" و تعویض د توافقات سازش



 انآدم کشناتوان، فاقد ھرگونھ مقاومت، صالحیت و شیوه دفاع از خود کھ در نتیجھ وطن بھ دامن دشمنان و 

زحمتکش و رنجدیده، و سرزمین ملیت ھای با ھم برادر بھ خاک  خلق ھایو  !غلتیدندحرفوی "مجاھدین" 

ی کشانیده شدند، و زمینھ فراھم گردید، تا ایاالت متحده آمریکا، انگلستان و پاکستان و و خون و پاشیده گ

محافل مافیایی خلیج، منطقھ و بین المللی عناصر سیاه قرون وسطائی، وحشی گران جنگلی "طالبان" و 

 ی ای،"القاعده" را بعد از سپری کردن آزمایشات تروریستی را در کمپ ھای مشترک آی ایس آی و سی آ

تن ، بھ منظور ویرانی و برآورده ساخافکنیاز پاکستان بھ سرزمین افغانستان با پالنھای تخریبی و دھشت 

خویش، عاملی و  غارت گرانھاستراتیژی  و مطابق با ٢٠٠١منافع امپریالیستی سوق نمایند! و در سال 

  متحدین شان بھ دست آورده شد!بھانھ ای برای اشغال نظامی افغانستان توسط آمریکا و کشور ھای ناتو و 

"نو آور" مطابق سنجش انحرافی، و تحلیل ساده لوحانھ و مکارانھ خود با سیھ  امروز احزاب و سازمانھای

حرفوی کھ کھنھ ترین و  آدم کشانقرون وسطائی و  عقب ماندهترین نیرو ھای "مذھبی" و ارتجاع، و 

تشکیل میدھند، ائتالف ھای را ایجاد و امضاء کرده پوسیده ترین نیروھای دوره ھای تاریخ افغانستان را 

کشور را "کھنھ" میشمارند! و این خود  وطن دوستاناما مترقی ترین بخش رزمنده گان وفادار و  اند!

شان میباشد کھ در کدام راه انحرافی و گمراه کننده  ایدئولوژیانعکاس دھنده واقعیت "ھویت" سیاسی و 

زش و معاملھ گری، روانند! و در خدمت منافع کدام محافل و بنیاد ھای ضد ملی و پیشرفت قرار دارند! سا
  !میگیرندو در آشوبگری ھای خود از کدام منابع الھام 

" و "سازمانی" شان بھ شاریده گی ھای گوناگون رو بھ ایدئولوژیکیروز بھ روز لباس ھای "سیاسی"، "

  برای "پینھ دوزی" و جبران سازی آن بدست آورده نمیتوانند . .رو میشود، و کدام "تاری" 

  زیرا در راه تاریک روان ھستند . . .!!

  ٢٠١۴جون  ٢

 محمد طاھر نسیم
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