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 همسايگان متجاوزدربرابر تسلیم طلبیبازهم 
 

تیره و قوم و  دست متجاوز را از هر قماش وتأريخ بار ها ثابت ساخته که طول مان افغانستان در جیب و قهرملت ن
گذاشته است که حتی يک بلیست خاک آنرا تصرف کنند و يا و نسرزمین خود کوتاه ساخته از  بوده اند،مذهبی که 

دوست را مورد و آزادی  خیز  طۀ مردعنعنات، رسوم، زبان، و در مجموع فرهنگ اصیل اين خدين، مذهب، 
 دی ها و دست نشانابه وسیلۀ ايٌا درين تجاوز دخیل بوده اند و چه مستقیمچه اين متجاوزين  .قرار دهندتجاوز 

 .تجاوز نموده اندعنعنات و زبان اين ملت مقدسات، فرهنگ و د  تجاوز بر خاک،صد درگان هندد
 

 از آنصد ها راکت   .بوده است ار  پاکستان بر خاک افغانستان در واليت کنرشاهد تجاوزات آشک ملت افغانستان
 تهانه های عسکری شانبا تمام وقاحت قوای پاکستان گريديده و حتی  فیر واليت کنر طرف  خط نام نهاد ديورند بر

 کردهانستان فقط با محکوم نمودن اين حمالت اکتفا مقابل  دولت افغدر . خاک افغانستان آباد کرده اندداخل ر را د
صد ها  وها جام شهادت نوشیدند  د بیگناه افغان در واليت کنر درين راکت بارانده ها طفل و زن و مر.  است
 ومحکوم نمودن اين حمالت اما عکس العمل دولت فقط . ديدندنۀ شان گربه  ترک خانه و آشیا اده مجبورخانو

 .عريضه نوشتن به ملل متحد بوده است
 

در واليات رحدی و تهانه ها عاليم سخاک افغانستان و آباد نمودن لومتر بداخل پنجاه کیايران با پیش آمدن در حدود 
فراه و نیمروز  واليات هرات،  اعمار بند های آب گردان درانع بلکه مدارد نه تنها ادعای ارضی روز و فراه نیم
فرهنگی و سیاسی ها گذشته نفوذ  از اين . بگیردبدون حساب را ريای هیرمند آب خواهد مثل آب د و میگردد  می

ها و نمونه های  به آوردن مثال من الشمس است که ضرورتی به اصطالح اظهرستان امور افغان اين دو کشور در
 .شود ديده نمیآن  از

 

صدايش را هممسايگان گرفته که در برابر ه ايسیاست تسلیم طلبانکومت و اهدۀ ضعف حملت افغانستان با مشاگر 
قای کرزی از اين  ابراز خشم ملت در برابر تجاوزات آبرداشت بینیم که ب ؟ آيا کار نادرستی کرده است کشد می

  : جاوز چیست؟ پنهان اين دو همسايۀ حريص و مت  آشکار و
 

 "کاری نکنید که در آن خیر افغانستان نیست، نه . نباید مطبوعات افغانستان چنین قضایا را بارها نشان بدهند
 ."خیر امروز افغانستان است و نه خیر فردای ملت افغانستان

 

آزردگی کاری نکنید که باعث  خواهند بکنند و آقای کرزی هر چه میيعنی که  بگذاريد اين دو همسايۀ  نازدانۀ 
 . خاطر آنها گردد

ها در ستان فرهیخته و وطن دوست افغانستان بارمرئی ولی زهر آگین اين دو همسايه را  قلم بد تجاوزات نانمونۀ 
همه در نشرات برخی از رسانه های افغانستان نشانۀ واضح آنرا . ندالين نگاشته اافغان جرمن آنهمین پورتال وزين 

تی و تبلیغادستگاه های آوردی که ات من درافزودن کلمسعی دارند با  وو می شنويم  خوانیم  بینیم، می زه میرو
 .قايم سازند ،کنند وضع و تبلیغ میهای افغانستان  هنگ و زبانتسلط بر فربرای نشراتی اين دو کشور 

 

بخواهد که  نازدانه اش  اين دو کشوری اينکه از جاه بد در روز  بین المللی محیط زيست کرزی در سخنان خو آقای
کید أرا کشیده است و دست از تجاوزات گوناگون مرئی و نا مرئی برداريد، به محکومیت صدای ملت ت ملت صدايش
 ،تواند کشیده میها  که ملت صدايش را از همین کانال ه ایيگانه وسیل، اينکه از  مطبوعات افغانستان دارد و جالب

 .خود داری کندطالبی شر چنین  مواهد که از نخی هم م
 

شايد . داند یاعتراض ملت افغانستان به تجاوزات همسايگان را تهديدی به وحدت ملی افغانستان م آقای کرزی
 :ظهاراتکرزی از اين امنظور  آقای 
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 "آرزوی من از مطبوعات خود ما، تلویزیونها، رادیوها، رسانه ها، احزاب سیاسی و رهبران سیاسی این
طوری که مردم افغانستان این سرزمین و وحدت مردم را  همان. است که وحدت مردم افغانستان را حفظ کنند

 ."داشتند، وظیفه مطبوعات هم همین است نگه
 

زده ژادی دامن قومی و نفتند و تناقضات یاين دو کشور در افغانستنان به جان هم بحامیان دا که مبااين بوده باشد 
گی حیث يک کتلۀ واحد ايستاده بکه اين ملت در  مقابل هر تجاوزی شاهد است ان سالۀ افغانستان هزار تأريخ. شود

ر نظر داشت قوم، بدون د غانسنتان بوده همۀ اقوام افغانستانکرده و هر گاهی که تجاوزاتی از هر قبیل متوجه اف
های  جنگ مقاومت کرده اند ونگر واحد يک س پهلوی هم در متفقٌا و دره و عشیره و قبیله ، منطقنژاد، مذهب، سمت

حکومت برابر درشاهد آن بوده ايم که هم اين ملت چند سالی که گذشت همۀ ما  ی افغانستان و در همین سی وتأريخ
تجاوز و حاکمیت القاعده و برابر  قدرت سرخ و هم در ابر تجاوز ابرم در بر، هد شوروی سابقدست نشاندۀ  اتحا

 .ايستادگی نمود ،اين گروهحامی حیث ه طالب، ب
 

حیث ابزاری در دست  ه يا نا آگاهانه بکه آگاهانه و بران سیاسی باشد رهها و رسانه شايد سخن آقای کرزی متوجه 
بین ملت افغانستان فراهم گرفته اند و  زمینۀ اين گونه برخورد ها را  قرار ، مخصوصٌا همسايگان ،های بیگانهکشور

تسلط بر اين  واشیدگی و بی ثباتی افغانستان هم پآنانی بريزند که آرزوی جز ازه آسیاب بتا آب بیشتری سازند  می
 . ندارند ،فرهنگیسرزمین  چه اقتصادی و چه 

" رسانه ها، و رهبران سیاسیتلويزيونها، راديوها،  "به معرفی اين گونه ی کرزی دولت آقا اما بهتر نخواهد بود که
و گرفته پردازد تا ملت هم در تاريکی قرار نب ،اد و مدارکی که کم هم نیستنته اسب، ديگر و افشای آنها و عناصر

 بشناسد؟ بهتر، رياست جمهوری هم پیش روستاينکه انتخابات  مخصوصًا ، وب راچهره ها و عناصر نا مطل
 

دادن   نشاننشرات و بودن " نادرست" د موربا وصف آنکه اين جملۀ آقای کرزی مترادف با ساير اظهارات او در 
چه بسیار ن نهفته، گرآ در نکتۀ مهمیاما صورت گرفته های رهبران کشورهای همسايه،  سوختاندن بیرق و عکس

که سعی ن دخیل است آ سايط درواشخاص و کند که دست اين گونه  به ملت گوشزد میولی محافظه کارانه است، 
 سالدسايس و حیله گری های که در و همان است  تی که در حال تشکلد، وحدنرا صدمه بزن" وحدت ملی" دارند  

دهد و از  کار میای با دور انديشی طرح گرديده بود، هنوز هم طرف دو همسايه برای چنین روزههای مقاومت از 
 .شود چنین عناصری هنوز هم استفاده می

 

 حیث يک مثال ه آن ببر توان يموکراتیک در ده سال گذشته است و میانکشاف دطبوعات که نمونۀ بارزی از اما م
و اگر اين شنونده و بینندۀ خود برساند ی ها و واقعیت ها را بگوش و چشم نا رسائوظیفه دارد کید نمود أپیشرفت ت

ه نگ خواب ديدخفه خواهد شد و به گ به جهانیان رسانیده نشود صدای ملت در گلو هارسانه خشم ملت توسط همین 
  .ددن آنرا نداشته باتوانائی شنی که بماند و جهانی با گوش کرو واقعیت ها عاجز فتن حقايق خواهد ماند که از گ ای

 

 :رعايت نمود؟ راسوال اساسی اينست که تا چه حد بايد خاطر همسايگان ولی 
 

  توان نتیجۀ مطلوب گرفت؟  ال به اينطرف ادامه داشته است میده سآيا با سیاست موجوده که از 
 های خود در قبال افغانستان تجديد  سیاستاين دو همسايه را با چنین روشی وادار ساخت که بر  توان آيا می

 در افغانستان بکشند؟ ظر کنند و دست از مداخالت ن
 که فرو پاشاندن  ،حیث صدراعظم پاکستانه شريف ببا انتخاب نواز  پالیسی اين دو کشورر یی به تغیآيا امید

هم که بازرياست جمهوری ايران  تخابات قريب الوقوعو ان ،داند افتخاراتش می ازاردوی عظیم افغانستان را 
وجود دارد؟ يقین قدرت خواهد رسید، ه ب "خامنه ئیديگر  بلی گوی "واليت فقیه و مالی ديگری فرمانبردار

امنیت ملی  اهلل صالح آمر سابقۀامر داکتراستدالل از  مشاجره و  . شود برده نمیکامل است که چنین  انتظاری 
يک دهه "جهانی امريکا و اسالم پاکستان در واشنگتن در دهمین مجمع فیر سابق افغانستان و حسین حقانی  س

اٌل مشهود است که کام اختصاص داشتتغییرات در افغانستان و پاکستان که جلسۀ عمومی آن به "  گفت و شنود
پاکستان بیش از سی سال قبل وضع کرده بود و ر الحق رئیس جهمو همان  پالیسی که ضیاءپاکستان هنوز هم بر
در يک افغانستان  و به آن دو دسته چسپیده و نفعش را کند  تکیه می"  عمق ستراتیژيک" نام آنرا گذاشته بود
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زمانیکه پاکستان راضی نباشد ثباتی در اهد و تا وخ میو حکومت فرمانبردار  پاکستان بی ثبات و تحت نظر
 .آمدافغانستان نخواهد 

 

ختلف های ممعاهدات ستراتیژيک با کشوربشمول اياالت متحده دارد و که افغانستان شرکای عمدۀ در غرب  حاال 
 ءهم بین افغانستان و اياالت متحده در شرف امضاو معاهدۀ امنیتی  نموده  ءو هند امضاجهان از جمله اياالت متحده 

و ست های تسلیم طلبانه اسی ان نیز تجديد نظر نمايد و ازايگهمسم است که بر سیاست خود در برابر ، الزشدن است
منصرف شود و راهی را  ،جز جسارت بیشتر همسايگان نداشته ه ایکه در ده سال گذشته نتیج ، خضوع و خشوع

اقتصادی و فرهنگی و مبارزه با آنست و آن پیروی از استقالل سیاسی و  هان خواپیش گیرد که ملت افغانستان در 
و ساير د ا، کنر، جالل آبن در کابلمظاهرات مردم افغانستا.  است گونه مداخالت پنهان و آشکار همسايگانهر

چه دولت فعلی و چه دولتی که بعد دولت افغانستان يقین است نستان بیانگر  اين خواست مردم است که واليات افغا
ن درين خصوص بر خوردار خواهد دم افغانستااز حمايت کامل مرآيندۀ رياست جمهوری تشکیل گردد  از انتخابات

 .بود
 

 پايان
 


