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 11/40/2412                    آريا نژاد
 

 !قربانی جنگهای نیابتی ايران  ،پناه جويان افغان
 

خانه های مردم ما برچیده نشد که نگرانی افغان از سوی دولت ايران از  ۀجرين اعدام شدمهاهنوز گلیم سوگواری 
 را مقیم آن کشورافغان  ندولت ايران پناه جويا کهه است به رخ شان کشیده شدهای همگانی  طريق رسانهاز  ديگر

اهداف ايران در آنجا به قیمت  آمرانه بشار اسد ووريه اعزام می نمايد تا از رژيم های نبرد نیابتی اش به س به میدان
  .دفاع نمايند شان جان

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مردان اخیر از دولت ۀاساس تجارب سه ده اما بر ،قم اين موضوع به درستی معلوم نیستس صحت وهرچند تا حال 
پاکستان  همسايه ناخلف ما ايران و اندی به اين سو دو و هکه از سه ده تأسفنظر نمی رسد زيرا با  ايران بعید به

کردند بل غرض نقطه فشار در برابر دولت افغانستان استفاده ابزاری  ۀمثابجرين افغان نه تنها به گاهی از مها گاه
 .ها کار کرفته اندشان در منطقه نیز به عنوان چوب سوخت از آن ۀتحقق اهداف بیشرمان

شعله  در قضايای داخلی کشور ما وحقوق بشری  خالف تمام موازين قوانین بین الدول و گاهی با مداخالت سريع و
روانه ديار  کشور تنگ ساخته و لفضای زندگی باالی مردم ما را در داخی خانمان سوز داخلی ساختن جنگ ها ور

نها را در آچراغ سبز نشان دادن ها  بعد آن با استفاده از ناگزيری شان و کاشانه ساخته و بی خانه و غربت و
  .مجبور به خواسته های شان کرده اند وضعیت نا به هنجار قرار داده و

ن زمان آ که دراگر از ايران به سوی پاکستان برويم و از جنگ اش با آزر بايجان ياد آورشويم در خواهیم يافت 
که هزاران جوان افغان در آن دولت ايران از مهاجرين افغان به عنوان سپر در برابر رقیب خود استفاده نموده بود 

جنگ  ۀپس از آن در آستان ، تا اکنون سرنوشت شان معلوم نیست که حمیلی از سوی ايران قربانی شدندجنگ ت
از سوی سازمان استخباراتی  داد که  مسافر تشکیل می .ی بی پناهخط اول جبهه را افغان هاايران سربازان  عراق و

شان  اکثربه خاطر اقامت در ايران مجبور به دفاع از حريم ايران شده بودند که  وانکشور فريب خورده بودند 
عدم دست رسی به دوا و ردند از ک پنجه نرم می زندگی دست و ديگر که میان مرگ و ۀآن جنگ شدند وآنعدقربانی 
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بی تکفین به زير خاک  جان باختند و لقب افغانی بدبخت را نصیب شده و مال شده و ن ها  لگددر کنار خیابا داکتر
 .دشدن

را که آنکشور را  یايران مهاجرين افغان ردگذ نزديک به دو سال میاکنون که از جنگ نیابتی ايران در سوريه 
نگ نیابتی ايران را به می نمايد تا ج بدان جا اعزامبرای نجات از شر انتحاری های پاکستان انتخاب کرده اند  یمکان

  .از فروپاشی رژيم ديکتاتوری اسد جلوگیری نمايند ن رسانده ونقطه پايا
فالکت هموطنان شان استفاده بهینه کرده است  جرين ما به مثابه ابزار هالکت وهمین گونه پاکستان همواره از مهابه 

خود را از  سود برد ه و( یواتحاد جماهر شور)قطرت وقت  در برابر ابر گوشتیگاهی از آنها به عنوان سپر 
شعله ور ساخته در افغانستان  ر خانه جنگی ها راساختن گلبدين حکمتیا ۀبا مهربعد آنهم   .يی بخشیدهای آن ریالاست

ز نه حتی امرو و کند نرا نمییات آئن نوشته ايجاب پرداختن به جزآن به همه هويدا است که حوصله اي ۀاند که نتیج
 مجبور به خود کشی و، شان فريب داده ۀرا با تبلیغات غیر اسالمی مغرضانافغان  صلینمحنها مهاجرين بل ت

 در ولسوالی سید کرم واليت انفجار ماين های کنار جاده که حوادث تروريستی اخیر در فراه می نمايند کشی برادر
اما خمی شدن دها هموطن ما گرديد دال بر ادعا های فوق خواهد بود ز میدان وردک که منجر به شهادت و پکتیا و

ترين حرکتی از  ناخلف در خصوص مهاجرين آگاه هستیم جزئی ۀه همه از اين رويکردهای دو همسايآنک با  ؟چرا
های کشوريا جرين چه کسی مقصر اصلی خواهد بود مها  .گیرد نمی ول صورت نگرفته وؤنهاد های مس جانب

 ؟؟همسايه
داخل  وجود نداشت نه در یتا حال فرق می نمايد چون؛ در آن روزگار هیچ گوش شنواي 04 ۀدهبه هر حال شرايط 

های سیاسی مشروع مطابق معیار کشور ما شاهد ساختارکشور نه در خارج از افغانستان اکنون که خوشبختانه 
اعالمیه ها جوامع بین طبیق کنوانسیون ملزم تها روابط ديپلوماتیک داشته ربا اکثر کشو و جهانی بوده شدۀ پذيرفته 

در کنار اين همه اکنون که ايران يکی  قرار گیرد و ابزار مصرفی کشور های همسايه هموطنانشاشد نبايد بی میللالم
گیری از مهاجرين افغان در جنگ  بازسرد يکبار ديگر با از ساب می آيحقوق بشری در منطقه به حاز ناقضین 

تا  سازمان ملل خواهد بود بر . اعالمیه های جهانی خواهد شد و سیون هامرتکب نقض کنوانه نیابتی اش در سوري
 .النه نمايندؤود مسرله برخوأبرين مس

 
 پايان

 
 


