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 21/08/2015          ولی احمد نوری

 باز هم در بارۀ حذف نام "افغان" از تذکرۀ تابعیت

در تذکرۀ  "افغان"تالش ممانعت ثبت نام »ن جرمن آنالین مقالی زیر عنوان در پورتال افغا 19/08/2015به تأریخ 

 از نظر گذشتانده می توانید:  نوشته بودم که با کلیک باالی لینک ذیل« تابعیت افغانستان

http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_mamaaneat_sabt_afghan_dar_tazkeraye_taabeyat.pdf 

 

 ام آبایی عزیز وطن ارضی تمامیت و افغانستان ملی وحدت مدافعان و ملی اندیشۀ دارای های افغان شما اینک توجه

 پرست نوط و دانشمند دوستان از یکی توسط و داشته، مستقیم ارتباط بنده فوق نوشتۀ موضوع با که ذیل متن به را

   .نمایم می جلب است، شده ترجمه دری به انگلیسی زبان از" الجزیره" انترنتی نشریۀ از راقم این

 

این تصمیم خائنین در مورد از بین بردن « پس کشک»ح زیبای مردم عزیز کابل از من در نوشتۀ قبلی، به اصطال

نام "افغان" در تذکرۀ تابعیت، اخطار الزم را داده بودم و قدم دوم و سوم این کار شنیع و غیر ملی و خائنانه را تغییر 

دم. صیل و وطن پرستان را جلب کرده بونام افغانستان و خدای نخواسته تجزیۀ افغانستان پنداشته و توجه همه افغانان ا

متأسفانه در نوشتۀ آقای داؤد مرادیان که در ذیل می خوانید بربادی افغانستان، سقوط و انهدام افغانستان و یا تجزیۀ 

ایران »و « ایران وطن اصلی ما !!؟؟»افغانستان و تسلیمی دست بستۀ آن به کشور ایران که به گفتۀ داؤد مرادیان 

 می باشد، فریاد دارد. « !!؟؟ تاج سر ما

این شما و این هم مطلب جناب آقای داؤد مرادیان )ایرانو فیل دیگر( که  به زبان انگلیسی نوشته شده و در سایت 

 م نشر شده است.2015جوالی  22انترنتی "الجزیره" به تأریخ 
 
 

** * ** 
  (1)داؤد مرادیان

 معاهدۀ ایران:
 

موجب تغییر سرنوشت افغانستان گردد. توافق اتمی می تواند یک پیشرفتی به منظور باز یک پیشامدی که امکان دارد 

 یابی فرهنگ افغانی باشد.

                                                           

ها در دفتر حامد کرزی و  آمر پروگرام داود مرادیان در حال حاضر مدیر عمومی مرکز افغانستان برای مطالعات ستراتیژیک،  و قبالً  -1

 مشاور ارشد پالیسی در وزارت خارجۀ افغانستان بود. 

http://www.afghan-german.de/
mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_baz_ham_dar_barae_hazf_nam_afghan_az_tazkera_e_tabeat.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_baz_ham_dar_barae_hazf_nam_afghan_az_tazkera_e_tabeat.pdf


  

 

 

 4تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هر دو کشور افغانستان و ایران از جور قدرتهای استعماری و از فقدان مناسبات دوستانه در همسایگی خود متضرر »

ایران واجد یک زلزلۀ سیاسی و جیوستراتیژیک  اتومی. توافق [ستگردیده ا این مطلب را آقای مرادیان متذکر]  «بوده اند.

به شمول تسریع در حرکت به سوی ریفورم در ایران و تقویۀ حلقات دیموکراتیک  -در منطقۀ شرق میانه و ماوراء آن 

 در جهان اسالم می باشد. 

، منطقه و جهان فراتر اسالمی را با نجات از محاصرۀ خارجیان و فشار های داخلی، اکنون ایران می تواند که خود

بسوی یک آیندۀ مملو از ترقی، ثبات و مردم ساالری سوق دهد. و افغانستان از بر قراری دوبارۀ نقش ایران منحیث یک 

 قدرت مسؤول و مأمون در همسایگی خود منفعت فراوانی را حائز خواهد شد.

حاط به خشکه بودن این کشور را دو چندان ساخته است. شکی نیست که وجود انزوای سیاسی افغانستان مشکل جغرافی م

گفته می توانیم که از میان هفت همسایۀ افغانستان، تنها سرحد آن با تاجکستان نسبتاً خالی از کشمکش سیاسی می باشد. 

نستان، ممگر، سرحد دراز آن با کشور پاکستان دستخوش هجوم لشکری و سیاسی بوده، و مناسبات آیندۀ افغانستان با ترک

 ازبکستان و چین دستخوش بی ارادگی گردیده است.

هند، یگانه پارتنر عمدۀ این کشور محاط به خشکه نیز تحت فشار مجبوریت های ناشی از مشکالت سرحدی با همسایۀ 

ران یغربی خود گردیده است.  مناسبات افغانستان با همسایۀ مهم دیگرش، ایران هم چنان تحت الشعاع رقابت های نائبی ا

یدیولوژیکی دولت ایران و اور محاصرۀ اقتصادی ایران، سیاست و عرب سعودی، اقدامات کشورهای غربی به منظ

 بعض افغان های مخالف ایران گردیده است.

 :تالقی منفعت ها

در چهارده سالی که گذشت، دولت های امریکا و ایران با فهم این که هردوی شان منافع مشترک در افغانستان دارند، 

 کوشیده اند تا کشور اخیرالذکر را از رقابت های ذات البینی شان به دور نگهدارند. 

نظور ایجاد نظام سیاسی فعلی به م 2001در واقع جواد ظریف وزیر خارجۀ ایران نقش مهمی را در کنفرانس بن سال 

وزیر خارجۀ امریکا در مؤفقیت او به منظور ایجاد حکومت  "جان کیری"ایفاء نموده است.  ایران همچنان در خفا، با 

 مساعدت نمود. 2014اتحاد ملی در سال 

ه واجد ک -فعالی  با توافق اتومی، تهران و واشنگتن باید مؤفق گردند تا این صلح سرد ذات البینی را به یک همکاری

 ثبات و با سازی افغانستان گردد، ساخته، و در پایان کار یک اتحاد سه جانبه را به نفع همگی شان مبدل نمایند.

حکومت کابل می تواند از امکانات قدرت های متعارف امریکا و ایران منفعت گرفته و دولت امریکا باآلخره در منطقه 

ودش در حل معضلۀ افغانستان گردد و در نتیجه اتکایش را بر متحد نا مطمئن موفق به یافتن یک پارتنری برای خ

کمتر کند.  برای ایران یک افغانستان مصون به منزلۀ کلیدی برای تأمین امنیت در والیات شرقی آن و  شا پاکستانی

ول مهمی ی مرکزی نیز  ربا چین و آسیا ژیوستراتیژیکدستیابی به منابع طبیعی سرشار افغانستان خواهد بود.  قرابت 

 را در امنیت منطقوی به بار آورده می تواند.

 راه سوم

از نظر تأریخی هر دو کشور ایران و افغانستان دستخوش آزار قدرت های امپریالیستی، اسالم سیاسی، مناسبات غیر 

دستی به منظور روی مطلوب با کشور های همسایه و منازعات سیاسی جهانی بوده اند.  در دراز مدت، ایجاد یک هم

 آوری ایران به سوی پیشرفت اقتصادی هر دو کشور امیدوار کننده خواهد بود.
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در پهلوی پاکستان، ایران و افغانستان جمعاً سه جمهوریت اسالمی را تشکیل می دهند.  در حالی که پاکستان به شدت به 

یموکراسَیت" قدم بر میدارند.  بر خالف جماعات سوی "اسالمی گری" در لغزش است، اما افغانستان و ایران به سوی "د

مسلمان می باشند که هم زیر سلطۀ دولت اسالمی و هم  اً دیگر اسالمی، جوامع ایران و افغانستان تنها دو جامعۀ اکثر

تحت نفوذ جنگ های نیابتی قدرت های جهانی بسر برده اند.  اما نه وعده های "بهشت بر روی زمین" اسالمیست ها و 

 تظاهر به دیموکراسی جهان غرب دل این دو را بدست آورده توانسته است.نه 

شواهد روز افزونی وجود دارد که نمایانگر یک حرکت به مقصد "فرا اسالمی" و "جوامع دنیا طلب" در ایران و 

واهد شد الم خافغانستان می باشد. تحکیم دیموکراسی در افغانستان و ایران موجب ایجاد یک گزینۀ دیگری در دنیای اس

که نه اجندای رژیم های سخت گیر، فرقوی و عقب ماندۀ اسالمیست ها و نه خواهان رژیم خود سر، خشن و سیاست 

 تفرقه انداز فرقوی و قبیلوی خواهد بود.

 ریشه های ایرانی

ید موجب تجرتوافق اتومی ایران به منزلۀ یک پیروزی گروه ریفورمیست ها و واقع نگر نیز بوده است که می تواند 

میان آورد که مسیر روند سیاسی را از غایۀ ه جناح زور طلب در آن کشور گردد. این بالذات می تواند حرکتی را ب

مذهبی و هویت ایدیولوژیک آن به سوی یک عمق مدنی و جوهر فرهنگی سوق دهد.  انتقال از یک ایران شیعۀ غرب 

خشم عده ای گردد، اما این روند تهدیدی را به ملت ایران یا  ستیز به یک ایران فارسی ممکن است موجب فرا آوری

مردم منطقه ببار نخواهد آورد.  سائق چنین یک حرکت تجلیل از زیبایی، تنوع و زندگی خواهد بود، و نه مرده پرستی، 

 غلبه پسندی.  و

ک خواهد کرد.  تجزیه و یک ایران فارسی همچنان به منظور باز یابی هویت و میراث ایرانی آن به افغانستان کم

فروپاشی مناطق غیر اروپایی توسط قوای استعمار نه تنها موجب ایجاد سرحدات خود ساخته گردید، بلکه باعث از بین 

 رفتن یگانگی های میراث کلتوری و هویت آنها را نیز بوده است.

رسی که برای قرن ها زبان آمیختۀ سطح مرتفع ایران و زبان فارسی به پارچه های مختلف و منزوی تقسیم گردید.  فا

نیم قارۀ هند بود، شکار نسل کشی امپراتوری برتانیه گردید، در حالی که در آسیای مرکزی ژوزف ستالین صدراعظم  

 عمل جنایت کارانه قلمداد نمود. اربرد زبان فارسی رروسیه کا

 سراسیمگی فرهنگی

اواسط قرن نزدهم، موجب به میان آمدن دو فرهنگ  مشخص گردید  به نام افغانستان و ایران در –ظهور دو پدیدۀ مستقل 

 که یکی آن فرهنگ ایرانی، و دیگری فرهنگ سر در گم افغانی باشد.

که به منظور زدایش فرهنگ و  -حاکمه در کابل  درتمندقطبقۀ ولی  –یک حلقۀ کوچک  متشتتعلی الرغم اقدامات 

و  تجزاءالیدر افغانستان فعالیت داشتند، افغانستان امروزی یک جزء  هویت ایرانی و انحصار تمدن فارس توسط تهران

وارث تمدن فارس و مظهر یک عده از شخصیت های بزرگ ایرانی مثل زردشت، ابن سینا، جامی، رومی، بهزاد، امام 

 ابوحنیفه و گوهر شاد می باشد.

از قبیل رحمن بابا )که در هر دو زبان فارسی به شمول پشتون ها  –زبان فارسی همواره زبان آمیختۀ مردم افغانستان 

و پشتو شعر می سرود(، در ارتقای کلتور و زبان فارسی بوده است.  ازین رو به هرات، شهر غربی افغانستان می توان 

 لقب یورشلم عالم فارسی را تفویض نمود.
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ض ته باشد. شهر کابل هم اکنون در معرنیز داش ژیوستراتیژیکاحیاء دوبارۀ هویت ایرانی افغانستان می تواند یک جنبۀ 

 تهدیدات امنیتی و ایدیولوژیک و هم چنان از نظر مسائل ترانزیتی از جبهۀ سرحدات جنوبی خود قرار دارد.

از کندهار به کابل عمدتاً به  18تیمور شاه درانی، پادشاه دوم امپراتوری درانی، پایتخت کشور خود را در اواخر قرن 

داد تا باشد که از کینه توزی های سیاسی سران قومی در امان گردد. اما بدبختانه رئیس جمهور اشرف این منظور انتقال 

غنی و حکومت برتانیه می خواهند با سوق حکومت کابل به سوی مدار نفوذ پاکستان این روند را طوری متغیر بسازند 

 یک فراخ تر گردد.تا میدان سیاسی برای طالبان به ضرر قدرت های  ملی گرا و دیموکرات

با آنهم، تغییرات اجتماعی در حال رشد، تهدیدات جدید امنیتی و امکانات اقتصادی موجب خواهد گردید تا افغانستان، 

 می گوید: ایران و ملل همفکر آنها این بیت موالنا جالل الدین رومی را که

 کسی کو دور ماند از اصل خویش هر

 وصل خویش د روزگار  ـویـاز جـب

 هند ساخت. اسرمشق زندگی خود خو

 

 پایان
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