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 ۱۵/۰۴/۲۰۱۸        مومند احمد رینص
 

 لیس این دشمن مقهورگدرستیزان اظهارات لوی
 ضدیت بامنافع ومصالح افغانهاست در

 .پیر مردی بیادم آمد ، فکرمیکنم بی ارتباط و خالی از دلچسپی نباشد میکنم قصهٔ  درهمین اثنا که این مقال را انشاء
ً  ان خانواده هاگدرسن خورد سالی قرارداشتم شاهدم وبیاد دارم که بزر دوستان  ام اجتماع فامیل وگهن مخصوصا

حیاتی رمی های شاد کننده بخا طرادای دین ومسوولیت های خویش درانتقال ارزش های گسر و رامهاگدرضمن پرو
ی قصه گوحدت وهمبست وطن دوستی، با روحیه مردمی و ربیه وپرورش آنهاتفامیلی واجتماعی به اطفال وجوانان و

وش دل گدر بود که واقعاً « پیر مرد وپسرانش اندرز»فتند:که یکی ازآنها گاندرزهای شرین و پرمحتوامی  ها و
رم خانواده گدردامن وکانون »اصطالح ه که ب ها ومرد ها برنای افغان اعم از زن و پیر هرطفل وجوان وهر

 ی وگسطوح مختلف خانواد ی عملی درگزند در رفته وگجا ،پرورش یافته باشد شده و گبزر «دردسترخوان پدر
  .اجتماعی مطمح نظرشان بوده مورد کاربرد قرارداشت

آخرین لحطه  میکردند که تا را قصه پیرمرد صاحبدلیان پیوسته با زبان ساده ودلپذیرمثال زنده اجتماع ،گبزر
مریضی آخرین  بستر پیرمرد خردمند از .مسوولیت هایش غافل نشده وشانه خالی نکرده بود ورمق حیات از

آرام رخت سفر ابدی  خاطر با انش اطمینان حاصل کرده وگروزهای پدرود حیاتش خواست باخذ امتحان از بازماند
شاخچه های رساو نورس درختی را قطع کرده  از«قوده »ای ببندد ، برسم وصیت از اهلش خواست تا دسته 

اه پسران را دعوت به شکستن گآن و بیاورند ؛ بعد آماده شدن هدایت دادکه ازسه قسمت آنرا بارشمه ای محکم ببندند 
 ان نمود .

 قوت بازو وپنجه شده بودند واظهاروابراز ،صاحب جسامت گبزر پسران که هرکدام به ترتیب سنی خورد و
 سپس پیرخردمند شرمنده ماندند. ، ناکام وآمده شخصیت ومنمی می کردند از شکستن آن قوده یا دسته چوب عاجز

شاخچه را یکه یکه وجدا ازهم  وهر کرد زدسته چوب با از اه وجهاندیده ،صاحب تدبیروفراست رشته یارشمه راگآ
 تا سرحدی پارچه پارچه وخورد خمیرشان نمود هرکدام آنرا به طور دلخواه شکستاند و با دستان ضعیف والغرخود

باین ترتیب درس عملی و  و زان شاخچه های رسا وزیبا وبارزش نماندآثرنام ونشانه وشکل اولی اامکان  رگکه دی
با تشریح روح مرام وپیام عملش پیرمرد خطاب به وارثینش  به وارثینش داد وبعداً .آخرینش را برسم وصیت ودین 

 فت :گچنین 
 صورت حفاظت و با ارزش مادی ومعنوی برای شما به میراث میماند که در و نجینه های وافرگازمن  بعد»

کرد واین بیشتربه  مین خواهدشما را تأ  آبرومن ی مرفه وگمعقول زند استفاده مشروع و پاسداری هوشیارانه و
، که همبسته ومتفق ویکجا باشیدته چوب رد که مانند دسگخردمندانه شما ارتباط می ی صادقانه وگوحدت وهمبست

درعکس صورت  . مسلماً ومغلوب سازد آن صورت هیچ قوی پنجه ای نخواهد توانست شما را بشکند البته در
را از شما  مریض هم بشما غلبه حاصل کرده وهمه چیز بامنفرد ومتفرق شدن شما هردست ضعیف ونحیف وعلیل و

 . «اهد رفتشما خودست کف  ی ازگزند میرباید حتی هستی و
به  ورزندیمختلف و متلون تالش م یمردم و کشور افغانها درقالب وچهره ها یو آزاد یدشمنان آرام

پرداخته ودر وجود  هایوکرکترساز ویبه سنار شیخو یاسیواهداف استعمارگرانه س هیو تحقق غا قیمنظورتطب
 قیوکتمان حقا فیتحر هدادن آنها ب ژینمودن و پرست شکشیو،پ کیالوژیدیا یاز رهبران کاذب وتصنع یعده ا

 .ورزندیافغانها مبادرت م نیب ینفاق داخل جادیها وا تیو واقع
 یثبات ساز یب ،یمل اتیح رازهیش یبخاطر انهدام و نابود یکیآلوده ساختن آب ودامن زدن تعصبات اتن با

از دوصد وپنحاه  شیب» نیرعناویاقوام مختلف کشور ز نیب یمل یکشور وخدشه دار ساختن وحدت وهمبستگ
 هیوباالخره تجز اسانکشور به خر رنامیی،فدرال ،تغ اد،یالبن عیحکومت وس حادیسال حکومت پشتونها ،ا

 ییویراد یوغوغا ها سندینویومقاله وکتاب م کنندیو گلوپاره م دهندیسرم ییطرح ها وشعارها « کشور
 نی.که چن کنندیم یساز خیتار ند،ینمایزا زرع م بتیو مص ینیبدب یتخمها اندازند؛یرا راه م یونیزیوتلو

مردم وکشور افغانها کامالً در  یایومصالح عل نافعوم خیجامعه وتار یها تیوواقع قیاعمال وتالش ها با حفا
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 نیا کهیاقوام یبرا یکشور حت یارض تیپارچه پارچه شدن ملت وتمام یبرا یقرارداشته و قدم هائ تیضد
و در کام گرگسان والش  بتیو مص یرا جز تداوم بدبخت یسود تراشندیآنها م ندهٔ یکاذب خود را نما انیمدع

 .را درقبال ندارد یگرید یزیچ دنیخوران افت
گروه  نیکه :ا رساندیبا در نظر داشت سوابق و گذشته وکرکتر گروه په اصطالح شمال م نانهینظر واقعب کی

ومقهورمردم و  لیابزار و آلهٔ دست دشمنان مح ثیمنح یو پروگرام مل ینامتجانس فاقد استعداد ومش یها
 کیارگان یکپارچگیو  وحدتو  یبرادر ،یتا روابط خون دهندیمزورانه به خرچ م یکشور افغانها تالش ها

 لیتسه شیکشور رابه سود باداران خو هیتجز نهیاقوام کوچک و برزگ ساکن کشور متأثر و زم نیرا ب یمل
 .وخطر ناک بکشانند مونینا م یها ییها و انتقامجو یوملت واحد و یکپارچه را به صوب دشمن

 استیس کیوتحر تیاز وطن شان با حما رونیافغانها چه در داخل و چه در ب کعدهٔ ی نیاوضاع در ب نیچن
 یمذهب ،یلسان ،یقوم ،یمحل یوتفرقه ها یگانگیدامنه از خود ب زبانیطماع و م یکشور ها یاستعمار یها

وبسا  لیمسا نیابد که ایمرموزعقب پرده گسترش م یدست ها تیکرده و روز تا روز با حما جادیرا ا رهیوغ
نه تنها حفظ  یتا نارام ردیحالت صورت بگ نیتالشها درجهت تداوم چن ستیکه بائ رسانندیگرمید یفکت ها

 یاستعمار یقدرت ها یاست که تفرقه برا یهیگردد. بد دیها دامن زده شود و تشد یساز نهیشود بلکه با زم
شان همواره برگ برنده و قابل اتکاء محسوب  طمعمورد آز و  یدر کشورها انهیاهداف سود جو یو دارا

اه میدانند گافغانها ی آ.شودیبه اهدا ف حاصل م یکه مسلما به شکل خوبترو بیشتر تقرب ودسترس شودیم
یکه پای شان رسیده تحت ئجا  هر رگاستعماری واستثماری هاقدرت وسایرهالیس گانوتجارب هم نشان میدهد که 

غیرمسووالنه را کشانیده  و بار و آزادی های بی بند و دموکراسی ،حقوق بشر ترقی و ،سوسیالیزم عناوین صلح و
 و بحرانهارا با  ها قصد کرده اند آن ملت هاوان کشور را سلطه جویانه بیشتر حضور و زیرچترآن بنای دخالت و

ی دخالت ها افغانستان و جدیداً  یک آن عراق،دنز و بارز فجایع ومصایب بی مانندی مواجه کرده اند که نمونه بسیار
ما همین اکنون خود  لیبا ،سوریه وغیره است که و اوضاع و احوال کشورهای مصر ظالمانه در بسیار بی شرمانه و

 وهیزمی هستیم که درنفس این آتش افروخته شده قرارداریم.  شاهد
 تجاوز شکسته وپتره یی ،وسیله دخالت و این قایقک مافیایی بی بنیاددست آورد تصامیم کنفرانس بن  رگازجانب دی

 بیعدالتی قبل شت انارشی و بی امنی وگبر و احیا سقوط حاکمیت طالبان وجز اخیرده سال هفهم ظرف حدود شان 
 و جوان وطفل پیرو مرد و زن و ناه ملکی اعم ازگافغان بی ومتلون وقتل هزارها نها دراشکال وچهره های جدیدآ از

 لیسی وگخبرخانواده های امریکایی وان هزارها جوان بیقتل وهمچنان  ،ازی وایجاد نفاق وکینه بین اقوامبهم اند
  .نیدا نمیتوان پوش راشان های متحد کشور سایر

درهاله چرکین  را چطورهره اصیل افغانها وکشورشانای چواقعیته حقایق و موجود وحاکم روندمامی بینیم که 
 واراده سیاسی می به چشم مخلوقی فاقد شعور ساله آنها را کشور دارای تاریخ پنجهزار مردم وکه وملوث پیچیده 

اعمال نفوذ  ی ماگبه تمام شوون زند و بیاموزند حکومت داری را ی وگزند بینند وتوقع میکنند که بماطرز
لیس ویاران همانندش گرانه اخیرلوی درستیز انگاجتماع و اظهارات غیر مسووالنه ومداخله » وصالحیت کنند. 

تقبیح ونکوهش جدی ملت  وقت و نا وقت قابل ی و امثالهم هرئسناتورجمهوری خواه امریکا[ روهرابکر]دربرلین 
 شته این ملت وگو زراندوزی شان هم عقب نوچوکی وقدرت محلی ومنطقوی ان گشیفته همینطور  .« افغان است

کهن  ذشته وگد ازنداروافتخاری راکه ما هرچه احترام مردم وکشور ساخته اند  مزدور و را دارنده نا دار کشور
امروزبرآن  هستی وموجودیت ما ریشه وپایه های ژرفی است که ی به معنیگکهنذشته وگ یرد. اینگبودنش مایه می

 .خراب کرد  ون وگرگاشت یا دگساده اناستواراست که نمیتوان آنرا
اتخاذ سیاست نادرست لیس ها وروسهای شوروی با گرفتن ازاشتباهات انگامریکایی ها ومتحدانش با انتباه ن

وسوء نیت شان  کردار فتار وگ تناقض در ودورویی  ،باباعدم صداقت  و اشتباهات مکررویانه وگوغیرعادالنه زور
 افغانستان ی درعراق وگرا به این بزرصدمات جبران نا پذیری ذشته کوشیده اند گده سال هفواقع طی رخویش د

که در  را ویرزت و این حیله ووارد بکنند و بر ملت های خویش و ملت های طرف مقابل تحمیل نمایند بدست خود 
که میخواهند یک تهدید تروریستی را دفع نمایند ولی درعمل با تجاوز  کردندمیالدی به جهانیان اعالم  ۲۰۰۱سال 

فساد ، نفاق وچپاول وتباهی عوامل وحمایت آزاد ومستقل وبقدرت رساندن مجدد  داخلی یک کشور امور ومداخله در
ونفاق ملی می کارند، ودرظاهرامرمصروف دموکراتیزه کردن کشوریکه اکثریت مطلق آن سواد خواندن ونوشتن  ،

وتجاوزات ظالمانه استعمار سرخ وسیاه  گرا هم ندارندچه بسا که طی بیش ازسی سال است که جنونان خوردن 
های هستی مادی ومعنوی آنرا نابود والش خوران منطقوی با ظالمانه ترین وبیرحمانه ترین اشکال آن همه نهاد

 .میباشند اند کرده 
داخلی  عوامل های یخو ها و کرداراحوال نا هنجار اوضاع و مثال از ونهٔ گب واً در باال مختصرکه بناء با آنچه 

عمل  در صداقت را میخواهد فداکاری و ایثار که این ملت واین کشوراین نتیجه میانجامد ه وخارجی ذکربعمل آمد ب
خود بهترین بشردوستان ومعماران اند  . بیش از چهل سال حرف بی عمل وخون آتش تغذیه کردیم ،افغانهانیازدارد

 ری را یارای آن نیست ، برای افغانهاگتا خود شان نسازند تجارب تاریخی وروند موجود نشان میدهد که کس دی
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،درس وعبرت  دس ملی به پیروی ازسنت نیاکانونیل به آرمانهای مق انه راه بیرون رفت ونجات ازحالت موجودگی
 و مخصوصا در، اه خداوملتگذشته به پیشگناهنجاری های  اعمال و شت وتصحیح صادقانه ازگذشته ها وبازگاز 

یک محوروزعمامت  مرکزیت بدور و ی ملی استگفشردن دست ها ویکپارچلحظات حساس وسر نوشت ساز 
  روشن مستقل ملی و بین المللی . ف وملت افغان با سیاست شفا طرف اعتماد

واینهم به معنی شناختن حقوق  ومشت بسته یگفتن اختالفات سلیقه یی درعین همبسترپذی ی ملی یعنیگیکپارچ
اتحا دوهمکاری درعمل است تاکه اولترازهمه برویم هرچه زود ورگواحساس تعلق به یکدیر گدیگی یوتوانایی ها 

ان محلی گان وچرندگن وخزندگاف قجویان محیل نفا روسودگاستعماردست اجانب  آتش را خاموش ودهان و
ردانیم تا به اختیار گمصوون  و مرکب دوانی آزاد بزکشی و شر ومنطقوی را ببندیم وکوتاه سازیم، مردم خویشرا از

دیوار را  در . پس ازآنکه خانه ودرخدمت مردم خود منجسم کنیم را برای خود و وتوان وامکان خودیم ئخود نایل آ
بان ودراوباشان جمع وبدست آوردیم ،یک در اراذل و از نان وقفل وکلیدها راعدوباره مضبوط ومستحکم ساختیم ، 

پرسان ومحاسبه را احیا کردیم  بجای تقسیم قدرت یک تیم کاری را کلی دارامین وباعتبارمشخص کردیم  یکو
دیکوروتزیین آن  و گباالی رن میشود اه گ، آندیم ی وتفویض صالحیت وقبول مسوولیت بوجودآورگبرمبنای شایست
بین هم مناظره ما برای نجات ازحالت موجود وبرای خوشبختتی وترقی خویش مفید ثابت کرده بتوانیم  چیزیکه عمالً 

وبکار کیریم نه به قوت وسودوخاطرخواهی نیم گکنیم وسلیقه ها رابه نفع ومصلحت ،خوشی و آرامی ملی مطرح 
 .ن اجانب ودشمنا
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