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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۰/۰۶/۲۰۲۰         عبدالقیوم میرزاده

 

 با ایران  کشور ما ملی در قبال مناسباتتا

 

 با ایراننیرو های سرحدی و نظامی اخبار روز های اخیر در قبال برخورد ظالمانه و مغایر نورم های انسانی 
رسانه های اجتماعی به موضوع روز تبدیل شده و تبصره نگاران فراوان در    دروسیع آن    و انعکاس  افغان  جرینامه

 نوشته هایی به نشر سپردند. این باب
و ایران در محدودهٔ زمانی بیش از نیم  پاکستانکشور های  در گام نخست خدمت هموطنان عزیزم بعرض برسانم که

از هیچ   ،جنایات ضد بشری علیه مردم افغانستان، دهشت وصدور تروریزم، وحشتباال ترین سطح قرن اخیر در 
زات میلیون ی و نورم های روابط بین الدول فرو گذاشت نکرده و بالثر این تجاواقدام مغایر اصول قبول شدهٔ انسان

آفت نفاق   تخم  ز همه مهمتر چنانا  و،  گردیده استو وطن ما به ویرانه تبدیل    شدهها هموطن ما شهید، معیوب، مهاجر
و   ی دردناکتراژیدی هاانبوهی ازهمچنان  آن کمتر هویدا است.  بهبود ند که دورنمایه ادر میان مردم ما پاشیدرا 

  اتفاق افتیده که بنابر شرایط پولیسی این دولت ها و ایران  پاکستان ودر افغان رینمهاج در میان جنایات ضد بشری
فرهنگ شرم، ننگ، غیرت و آبرو به برون  در زیر بارآن موارد  هزاراناخبار، یی تنظیموحشت بربر ها فشار

این جنایات ضد بشری ینه  ترناگفته نماند بیش  یکجا مدفون شده اند.  ی این جنایات ضد بشریها  درز نکرده و با قربانی
    ا به امروز بوقوع پیوسته است.ت ۱۳۵۷ی سالهای  زمانفاصلهٔ در 

اند و کشور هاییکه در عقب این همه جنایات قرار دارند مسئول و  ضد بشری محکوم ن جنایات ای از نظر من همهٔ 
و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد باز پرس قرار   شورای امنیت، تا در محاکم بین المللی است یالزم

د بشری تا سرحد قتل عام و جینو با این ابعاد بزرگ ض این تجاوزات؟ چرا ت نمیگیردگیرند. اما چرا این کار صور
 ؟مداخله تعریف نمیگردد منحیث حتی ملل متحد بین المللی و سازمانهایدر مردم ما ساید
هر آن تبری  ،  بخوبی در می یابیمکنیم    ارائه  منافع ملی کشور مان  روشنیاین سوال ها را در  پاسخ  ما قادر شویم  اگر  
کوبیده شده دسته اش از خود ما  بر فرق ما  و دیگران ، امریکااتحاد شورویاعراب، ن، از جانب پاکستان، ایراکه 
علیه کشور ما    و جنگ ذوجوانب  تمداخالاین  سازمان های بین المللی  جهان و  است. به همین لحاظ هم است که    بوده
داخلی   گاهی هم جنگ و نه مبارزات آزادیخواها ، گاهیهللا لجهاد فی سبی گاهی بیش از چهار دهه برههٔ  این در  را

گرفته   حمایت بین المللی قرار زیر پوشش بر خالف منافع ملی کشور ما رد این تعاریفو. که هر متعریف میکنند
، یعنی تروریستان، آدمکشان حرفویی، قاچاقبران، بنیاد گرایان افراطی مخالف انسان و انسانیت بنامهای مجاهد  .است

با حمایت تقریباً اکثریت کشور ده ها نام و عنوان دیگر چون گرگان در لباس بره و  علیه اشغال نیروهای آزادیخواه
، خانه خرابی را به ارمغان اراتی کشور های آزمند این همه ترور ، وحشت، دهشتاستخب های جهان و زیر چتر

 آورده اند. 
 یم تعریف مشخص از منافع. ما تا کنون نتوانسته استفغانهاا  گره این معضل در میان خود مااز اینجا در می یابیم که  

، نیرو های طرفدار دیموکراسی آن تمام اصول بنیادی تفکر و کار خود را سمت دهیم. ملی داشته باشیم و بر پایهٔ 
و مدافعین تمامیت ارضی و حاکمیت رشد اقتصادی و پیشرفت افغانستان باورمندان و آزادی های انسانی،  برابری

اعتماد مردم  منحیث یک گردان متشکل  نتوانستندمتأسفانه  حاکمیت طالباناین دو دهه اخیر بعد ازملی افغانستان در 
از طریق رشد آگاهی ی خویش را در راه آگاهی دهی مردم و آگاه سازی مردم مایه بگذارند و  ، همه نیرورا جلب کنند

را   موکراسی و مشروعیت گامهای عملی بردارند. نه تنها این کار را نکردند بلکه آنهائیروند دیبر غنامندی  مردم
و به  رق مختلف آنها را تحت فشار قرار داده د و یا گام بر میدارند مردود شمرده و به طکه در این راه گام برداشتن
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اد و اداره کار کشور و یا کشوری را چند ده نفر انجام داده جتماع، سیاست، اقتصاز دیدگاه علم ا حاشیه رانده اند.
اس نیازمندی هایی که آنها تشخیص میدهند مطرح میکنند ولی نمیتواند. این چند ده نفر تنها خطوط کاری را براس

. اساسی اکمال برسانند منصهٔ اجرا و اجراات این خطوط کاری کار دستگاه بزرگ اجرائی و مردم است که آنرا به
به قوانین و اصول اداره کشور  و احترام  مردم همانا قانون پذیری همهٔ  این خطوط اجرائی شدنی برا شرط ترین

وقتی ما آنهایی را که اولین گامها را برای   میباشد. که متأسفانه این پدیده نیز در میان مردم ما کامالً مفقود است.
سی و آزادی مردم بر میدارند و تالش دارند تا از طریق رشد اقتصادی و حاکمیت بدون فساد نهادینه سازی دیموکرا

کستان که همهٔ این جنایات را به و غالمان حلقه بگوش ایران و پا ، قاچاقبرانغارت گران، زور گویان در برابر
درک ما از  نمایان میگردد که ، قرار گرفته اند حمایت نمی کنیم. از همین انجام میدهند ستور مستقیم این کشور هاد

نای حقیقی آن نداریم. آنچه را بنام منافع ملی به  منافع ملی بسیار نازل و یا احتماالً هیچ درکی از منافع ملی به مع
و عالقمندی  ، مذهبی، قومی، زبانیگروهی، سمتی ع شخصی،فمنااستنباطات شخصی از ورد مردم میدهیم همه خ

  اشغال های  کاش آن عزیزی که رونده گان راه دیموکراسی و اعتالی کشور را که در زیر سیاست    میباشد.های فردی  
مردود دارند با وضعیت نیمه جان گام بر میدارند  و فشار های ذوجوانب غالم بچگان پاکستانی و ایرانی مورچه وار

تا مردم خاصتاً قشر جوان راه گم کرده به آن آدرس مراجعه  هند  جاگزینی را برای آن آدرس بد  یا  میشمارند الترناتیف
تنها با نهادینه مفقود  ی جاگزینی در جامعه وجود ندارد. این جاگزین هادر شرایط موجود . آنها لیک میدانند که کنند

م عادالنه از آنطریق تقسیهمهٔ مردم در عقب این سیستم و  ، قرار گرفتن  انتخاباتسیستم    نهادینه شدن،  کراسیشدن دیمو
 و همین. ثروت و قدرت میسر و ممکن میگردد

به کشتار   ان و ایرانپاکستکشور های نیم قرن  به همانطوریکه در آغاز سخن یاد آور شدم این همه سالها نزدیک
 فیسبوکمنتشره از طریق به اخبار  . ما امروزبیرحمانهٔ مردم ما و تخریب هم زیر ساخت های کشور ما مشغول اند

رحد افغانستان و ایران و همچنان آتش  چند نفر مهاجر افغان در کناره سقتل  در قبال و سایر رسانه های اجتماعی
باب  حت و سقم سازی خبربدون تدقیق و صی یک موتر حامل مهاجرین افغان در شهر یزد ایران اتکا کرده وسوز

و عمال اش در درون نظام    د، داعش ، مجاهجبهه پاکستان بوسیله طالب  شوراندن مردم را بر علیهٔ ایران باز کرده ایم. 
در ظاهر  . این مسئله نیست ما  نی میگیرد، باز کردن جبهه جدید به صالح و خیر ملتت از میان مردم ما قربابا شد

به زیان مردم ما  ن داشته باشد اما در دراز مدت یبنابر تخاصم ایران با امریکا ممکن است بازار گرم در حلقات مع
، محاصره و تعزیرات سیاسی و اقتصادی  دولت که ما را از وابستگی  سالهای اخیر  برنامه های اقتصادیبیشتر  میباشد.
اه بهار روزنهٔ امیدی است برای شگوفا سازی  بندر چ  با ایران مرتبط می باشند.به نحوی    تقریباً وا می رهاندپاکستان  

پاکستان و امریکا تالش دارند تا مناسبات کشور ما را با ایران خراب ساخته و ما را در   .اقتصاد کشور ما و منطقه
آهسته آهسته از   که ن طریق فشار پاکستان را بر کشور مااز ایوابستگی سیاسی و اقتصادی پاکستان نگهدارند و 

عمق استراتیژیک پاکستان ت  حقق سیاستمضاعف سازند و زمینه را برای    محاصره اقتصادی پاکستان نجات پیدا میکند
 زی کنند.روی آن به توافق رسیده اند زمینه سا طالبان( –که در مذاکرات تحت نام ) امریکا 

و   منحیث یک افغان در قبال وطن خویش را  و مکلفیت های آنچه برای ما اهمیت حیاتی دارد این است که ما وظایف
امریکا دشمن، عرب دشمن، ایران    س دشمن،رو  ) غرب دشمن،زیر نام  درک کنیم. آنچه را ما تا امروز    خویش  مردم
ها و آالم ما  د  ، درچپ و راست ساخته ایم  هایزمزمه کرده و شعارقریباً تمام جهان دشمن(  و ت  من، پاکستان دشمندش

. بدامن  . آنچه نیاز مبرم ما است آگاهی از منافع ملی و تشخیص وظیفه خود ما در این راستا میباشدرا دوا نمی کند
ما را وابسته تر و از خود بیگانه   هر روز   نمیکند بلکه  مشکل ما را حل نه تنها  دریدن  یکی چسپیدن و دامن دیگری را  

 بیان، شعار، مضمون، و در روشنایی آن ک منافع علیای وطنشیم وبا درتر میسازد. اگر ما خود دشمن خویش نبا
طریق تمام آن محمل هایی از این تنها ، به این نتیجه خواهیم رسید که منطبق سازیمف، حرکت و عمل خویش را حر

، اول بحران  بدست خویش گیریم دو باره با خرد ورزی و عقالنیت ده ایمقرار دا خارجی بدست آزمندان که امروز 
و یا  و راه های برون رفت آنرا خود در دست داشته باشیم  نیافرینیم و یا اگر بحران آفریده شد توان مدیریت بحران

از محدودهٔ امکانات ما خارج گردد  توان کنترول و مدیریت آن شعله ور سازیم کهبحران را تا سرحدی نباید  نکه ای
در دست گرفته و برای ما راه  ت بحران ما راخواهیم که مدیریب و ایران پاکستانا، ، امریک ، انگلیسروس و آنگاه از

زیرا آنها هرگز برای ما راه حل نه تنها پیدا نمیکنند بلکه تا توان دارند برای ماهی گرفتن شان آب را  حل پیدا کنند
 و بحران را بحرانی تر میگردانند. گل آلود میکنند

آنچه برای ملت ما از همه بیشتر الویت دارد و اقشار روشنفکر و روشن ضمیر، جامعه مدنی و همه الیه ظر من بن
بیشترین انرژی خود را وقف آن کنند عبارت از رفع بحران اعتماد در جامعه میباشد که این بحران  های اجتماعی 

و من ها   نمیگذارد ما شودرا  اعتماد است که هیچ من   انهمین بحر .را به آتش کشیده است ما سراپای فرد و اجتماع
 همه شکنند و محکوم به زوال اند. با تمام ظرفیت ها و توانمندی های مادی و معنوی شان 
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