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 01/10/3102                     احمد ذکی هوشمند
 

 !مهاجرین افغان، ابزار سیاسی همسایگان
 

ابزاری از آن رفتاری است برخالف تمام  ار با ارزش و رفیع بوده و استفادۀجایگاه انسان در دین مقدس اسالم بسی

  : چنانچه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید . و بین المللی حقوق بشری اصول و موازین ملی 

خود دلیلی است برای اینکه انسان نزد باری تعالی  که این آیۀ مبارکۀ." کرامت دادیم هر آیینه ما برای انسان": ترجمه 

 .برخوردار است یاز جایگاه خاص
 

و از حفظ کرامت انسانی صحبت می نمایند؛ اما  وجود آنکه ادعای مسلمانی نموده  ما با بدبختانه، کشورهای همسایۀ

و به بهانه های مختلف  های گوناگون به بازی گرفته  های مظلوم کشور ما را با ترفند دیده می شود که انساندر عمل 

و گاهی هم به خاطر از بین بردن دشمنان و حریفان منطقه یی  گاهی آنان را بر ضد دولت و ملت خویش می شورانند 

استفاده نموده و خود را به ژاندارم بودن در  و جهانی خویش تالش می نمایند تا از آنان به عنوان گوشت دم توپ

 .کشور های منطقه به اثبات برسانند
 

آنچه مایۀ تأثر و تأسف مردمان این خطه است، این موضوع 

می باشد که سرنوشت مردمان این سرزمین چرا به دست 

ایران و )بیگانگان و به خصوص حکام کشور های همسایه 

طور می توان از آن رهایی یافت؟ رقم خورده و چ( پاکستان

پرسشی است که بسیاری از تحلیلگران نبود شغل مناسب و در 

آمد کافی در کشور و همچنان خواست های بی حد و حصر 

افغانان را عوامل ابزار سیاسی شدن آنان قلمداد نموده و به این 

ترتیب گاهی اوقات از این نیروی انسانی که می شود با زمینه 

فراوان از آنان به بهترین وجه در راستای پیشرفت سازی های 

و ترقی کشور استفاده نمود، به عنوان گوشت دم توپ 

 .همسایگان بهره برداری می شود
 

کشور ما در جریان جنگ های شان ( پاکستان)جنوبی  –و شرقی ( ایران)چنانچه تاریخ گواه آن است، همسایه غربی 

همواره از مهاجرین افغان به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده نموده و به این ترتیب با کشور های متخاصم خویش 

ایران در جریان جنگ های خویش با عراق، آذربایجان، . لکه سیاه بدنامی را بر پیشانی ملت ما برچسب زده اند

رت برگشت از جنگ مجوز ارمنستان و در این اواخر سوریه از مهاجرین افغان مقیم آن کشور به بهانه اینکه در صو

اقامت و مقدار هنگفت پول به آنان داده می شود، افغانان را فریب داده و از این رهگذر منافع زیادی را به دست 

ضمنًا، پاکستان به هدف به دست آوردن کشمیر از سیطره هندوستان همواره از افغانان به عنوان . آورده است

اده نموده و با القا های گویا دینی و مذهبی آنان را بُر ضد کشور دوست سربازان غیر رسمی و نیابتی خویش استف

 .هندوستان تحریک و بهره برداری نموده و تعداد زیاد افغانان را قربانی میدان های نبرد خویش نموده است
 

ه ما و قربانی شدن خالصه اینکه، این گونه بهره برداری های غیرمشروع از مهاجرین افغان توسط کشورهای همسای

هموطنان عزیز ما در خصومت های ذات البینی آنان با کشورهای متخاصم آنها جز اینکه حاکمان مستبد و خون آشام 

ایران و پاکستان نزد ملت ما متنفر شده و به تیرگی روابط میان دو ملت مسلمان و با هم برادر بیانجامد، ثمر دیگری 

تمردان آن دو کشور همسایه است تا با در نظر داشت حسن همجواری و احترام پس بر دول. در قبال نخواهد داشت

متقابل میان ملت هایی که مشترکات زیاد دینی، مذهبی و فرهنگی با هم دارند، نباید مهاجرین افغان را که بنا بر 

ربانی سیاست های شوم مجبوریت های روزگار عازم آن کشور ها شده اند، به عنوان ابزار استفاده نموده و آنان را ق

   .خویش سازند
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