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 22/40/2413                  انجنیر فضل احمد افغان 

 ؟شدندانه گچرا فرزندان يک مادر باهم بی
 

در ترا " تحت عنوانکه رانمايه داکتر صاحب سید خلیل اهلل هاشمیان را گجناب دانشمند  ۀدلسوزان ۀدر اين اواخر مقال
و  مندی خاص خواندمه رسیده بود با عالقدر ويب سايت وزين افغان جرمن آنالين به نشر " ویم دیوار تو بشنوگمی

فرزندان يک مادروطن يعنی افغانستان عزيز علی الرغم فتم که چرا گبا خود شه های جناب دانشمند با تائید از اندي
يعنی ند ه اشدانه گبیباهم رفته گدرس عبرت نعزيز ذشته در مادروطن گهای سی و پنجسال  تمام دردها و مصیبت
های  گو جنهه ش  13۳۷ثور  ۷ین گبعد از کودتای خونین و ننکه بنابر جبر زمان يک مادر خواهران و برادران 

 ی وگاز آغوش پرمحبت مادر جدا و به کشور های مختلف آواره و دور از افتخارات فرهنخونین داخلی  تحمیلی 
سوزند  چار و ناچار میو دمت به مادر زيست به حیث مهاجر در درد مادر و عشق سرشار خکلتوری ملی افغانی 

  .يعنیدسته بندی نموده اند به اصطالح عوام به سکه و ناسکه به اساس کشورهای مقیم ذيل سازند  و می
عربی را به يک دسته امارات  عربستان سعودی، ترکیه، همسايه های شمالی، ايران، پاکستان، :سکهکشورهای  -1
 .و
 .جدا نموده اندبه دسته دومی را و آسترالیا  هند ،اروپا اضالع متحده امريکا، کانادا، :ناسکهکشورهای  -2

دوران اشغال اتحاد جماهیر شوروی هزاران حتی و  13۳۷ثور ۷ قبل از کودتای خونینما به خاطر داريم که 
تحصیالت عالی از کشور داخل و خارج رشته های مختلف در ها دالر در  به مصارف ملیونهموطن عزيز ما 

در الحمداهلل  ً که فعالی آنهايو بودند تکمیل نموده برای خدمت به مادروطن تخصصی و غیر تخصصی را 
شان که در طول مدت مهاجرت  خود شان و يا نورچشمانبرند  حیات بسر میمهاجر کشورهای دسته دوم به حیث 

ه به سصارف بسیار کم غیر قابل مقايبه ممی و يا مؤقتی شت دائگبه بازتوانند  میدارای تحصیالت عالی شده اند 
و نه ی دارند ئاو کلتور افغانی آشن گفرهن ،های ملی نه به لسانکه  یهاي معاشات خارجی در عوض خارجی

مصدر خدمات مندی خاص ه با عشق و عالقد ای اعمار کشور عزيز خود داررا که يک افغان برای دلسوزی 
که هنوز انه پرست گاز برادران خودکش بی یتوسط تعداد امروز متأسفانه عزيز خود شوندارزشمندی به مادروطن 

های روسی به منظور  های ايرانی و حتی روبل تومان ها، ريال کلدارها، ها، پوند ها، دالر هم از منابع مختلف
دانشمند هموطن خود ريزد برادران و خواهران عزيز دلسوز و  میهای شان  جیبدر شان  اهداف بادارانرسیدن 

برای حق مشروع شان که داشتن تابعیت کشور مقیم و مادروطن از کنند  دوم زيست میرا که در کشورهای دسته 
 .از ماست که برماستسازند يعنی بدبختانه  باشد محروم میذاری گخدمت

 

حیث ه ببر جبر زمان در کشورهای دسته اول  برادران که بنا و نمطلب من از تمام خواهراکه بايد عرض شد 
اند که در مراجع استخباراتی  یباشند نیست بلکه آنهاي مقیم میوار و غیر قابل تصور گمهاجر در شرايط نا

و به دستور  کنند داشته و تا حال جیره خوران آنها بوده و برای منافع آنها کار میها کشورهای دسته اول دوسیه 
با حفظ دارايی های دزديده غیر کشور عزيز خود و کشورهای دسته اولی  مستحق زيست دررا خود شان  باداران

 برادرن خود را که در کشورهای دسته دومی زيست می دانند و خواهران و میهای خارج  مشروع شان در بانک
يعنی تمام رف منصتابعیت کشور مقیم خود ر اينکه از گنمايند م وطن محروم میحق زيست در مادرنمايند از 

غالمان اغیار شوند و هرچه باالی شان آمد  ت داده غالمهای خود را از دس امتیازات مادی و معنوی خود و فامیل
 وکراننها و متعلقین شان که  رهبران تنظیمی با فامیلاشته باشند اما به کشور مقیم خود را ندشت گامیدی بر بادا باد

خاری در مادروطن با عرض معذرت هر وقت و متعلقین شان خود و يا فامیل  های دسته اولی اند باداران کشور
 بخواهند اقامت و هر زمانکه هروقت  تا رفتهۀ خويش ن خانر خود چواشان آمد بدون تشويش به کشور باد زير دم

مطرح نیست و  تابعیتيعنی برای آنها موضوع دو  ردندگرفع شد دوباره به مادروطن اصلی خود بر که تشويش شان
 .دانند خود می ءد کشور ننهنباشغالم در آن را ولو م سرحد ندارد کشورهای اسالمی که اسالاين ل به استدال

 

امروزی  ۀخراب شداجتماعی و دفاعی  سیاسی، ظام اقتصاد،رامی میرسانم که نگان همچنان به عرض هموطن
همه کشورهای دسته های تحمیلی داخلی به میراث مانده  گدر اثر تجاوزات خارجی و جنمادروطن عزيز ما که 

برای رسیدن اهداف بصورت مستقیم و يا غیر مستقیم از آغاز کودتای خونین هفت ثور فوق الذکر دسته دوم  اول و

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/afghan_f_a_aoladhay_yak_madar_waly_begana.pdf
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ذاری و امروز از زور و زر آنها به نفع خود بهره گمايه وطنفروش سرغالمان عده ای از باالی شان دخیل و  شوم
 :کنند به اين معنی که میبرداری 

برای وارد شدن متخصصین با تجربه سنوات قبل از مهاجرت و يعنی داشتن حق دو تابعیته با وضع موانع قانونی 
میخواهند راه بسیار محیالنه و ماهرانه در کشورهای دسته دوم افغان ران مهاجرت دوتربیه شده با انرژی جوانان 

اجتماعی و دفاعی  سیاسی، ،یخود در عرصه های مختلف چون اقتصادرا برای استخدام متخصصین کشورهای 
و آزادی یری برای آبادانی گرا که با عشق سرشار برای سهم اس و بادرد دانشمند مازمینه سازی و هموطنان با احس

ن های امروزی و فردا را با مادروطن اصلی شا عاليق نسل اند محروم و به مرور زماناز يوغ اغیار وطن  مادر
  .هم باشد گر به تهديد و مرگلو اايند وقطع نم

اظهار  وش شان گها و نوکران حلقه ب خارجیو محیالنه ین گبرای اثبات آنچه در فوق راجع به مداخالت زهرا
   . رسانم يک نويسنده امريکايی را ترجمه و به توجه شما می ۀدر ذيل نوشت داشتم

 

اضالع متحده  که سر قنسلرا  (Michael Sprngmann)امريکايی بنام  ۀتحقیقی نويسند ۀاز نوشت یاينک قسمت
 .نمايم در ذيل نقل قول می امريکا در جده عربستان سعودی بود

را را اجازه داد که گاضالع متحده امريکا مجاهدين بنیاد 1۸۸4های  اوايل سال و م 1۸۹4های  در اواخر سال "
 ".بقتل برسانند ار( Moderates)  هزاران میانه روها

. را از طرف سیگمجاهدين بنیاد 1۸۸4و اوايل  1۸۹4های  روسیه و افغان در اواخر سال گدر نزديکی ختم جن "
قتل برسانند تا ه را ب( Moderate)رديدند که هزاران میانه رو گو عربستان سعودی بصورت وافر تمويل   .ای. آی

اضالع متحده امريکا برای تمويل آن نه مخالفت کرد و نه حدودی  نمايند، رفتن قدرت محوگرقیبان را قبل از بتوانند 
 .ن کردیتعی

Cheryl Benard ۀکه در مؤسسدر افغانستان  ی خلیلزاد سفیر بعدی اضالع متحدهخانم زلم (  RAND 

Corporation )ممکن در اوايل همه چنین تصور میکردند که هیچ :" متخصص اسالم  بود چنین تبصره کرد که
مکان بدترين ديوانه انه راه برای ما اين بود که حتی االگلهذا يجماهیر شوروی شکست داده شود، ف نیست که اتحاد

دانستیم که  می ًاما دقیق .بودخواهد م با تخريبات جانبی نیز أمقابل شان قرار دهیم که البته توو در  جوو  ها را جست
ما برای شان اجازه سپس . ه قرار است و برای ما هیچ اهمیت نداشتها اند و تشکیالت شان از چ اين اشخاص کی

( میانه رو)رهبران که امروز ما در افغانستان  یدلیل. بکشیدرا  ان کنید فقط همه رهبران میانه روختم شداديم که 
آنها بین سالهای  .کشتندبین آنها را  روها ومیانه  ها، آنها چپی .را اجازه داديم که همه را بکشندنداريم ما ديوانه ها 

 .(2442.2۸1,) .شدند و بعد محو 1۸۹4
خواستند اشخاص میانه رو  یمن ما از آغاز رسیم که دشمنان مادروطن ب فوق به اين نتیجه میمطل ۀاز ترجم
با کشتن برادر توسط برادر و يا فرار برادران و خواهران داشتند که سعی داشته باشند حتی  در افغانستان جادانشمند 

در را شان متخصصین موجوديت و بقای طويل المدت  ۀزمینشان  هداشتن نوکرانگو بقدرت ندانشمند از مادروطن 
 یهاي باشند نه تنها بیش از نود فیصد کمک می (مخبر)جاسوس  ًاتوسط متخصصین خود که اکثرو مهیا افغانستان 

شود دوباره  متخصصین به دولت افغانستان پرداخته میمصارف بالعوض برای به اصطالح يا  که بنام قروض و
 ی امور مساعد،تتمیع نمودن اولیائ ما را باسرمايه های ملی عادالنه غیر ۀاستفاد ۀاز افغانستان خارج و نیز زمین

 .بخشند ها را توسعه می فساد اداری و بد اخالقی
برای انتقالی  ۀيعنی دورم 2442ولت افغانستان از آغاز من به اين باورم که د !رانقدر وطندوستگنهايت هموطنان 

 قبلی  تربیه شده افغانی که دارای تجارب و اندوخته های عالیشده از نیروی  احیا و اعمار مجدد افغانستان ويران
خدمت بوطن و  انهرومندشت آبگبازروزی ار به کشورهای اغیار مهاجر و به آرزوی گبر شرايط ناساز بودند و بنا

مهیا و جلو فرار هزارها ملیون دالر از کشور و فساد از طرف دولت شان مؤقتی يا می و شت دائگبازبودند شرايط 
ا مچنان پالن طويل المدت ره رفت وگ خارجی اند می اء و اساس آن متخصصین و مستخدمیناداری را که منش

از مؤسسات عالی تعلیمی کشورهای مقیم خود و فردای افغان که  جوانان امروزمی و يا مؤقتی شت دائگبرای باز
به موافقه دول در مخاطره است نیز و کلتور افغانی خود دور و حفظ هويت ملی افغانی شان  گاز فرهنفارغ اما 

م در 1۸۹4در سالهای ( USA Peace Corps ) را با آموزش از تجاربرام منظم گدسته دومی و حتی هند پرو
تأسیس را ( Afghan Peace Corps ) حت نامکردند برای افغانستان نیز ت ر کار میگافغانستان و کشورهای دي

در مؤسسات مختلف به معاش مناسب برای خدمت داوطلبانه سال  برای مدت يک الی دوتا جوانان افغان نمودند 
 ،گر با فرهنگستان سفر تا از يکطرف مصدر خدمت به مادروطن میشدند و از جانب ديبه افغاندولتی و خصوصی 
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ز کشور ر جوانان شريک و خارج اگشت تجارب خود را با ديگباز درهای افغانی آشنا و  نعنات و زبانع، کلتور
تواند که دولت  و اين آرزو وقتی براورده شده می شدند خود میيی و اجدادی نیز مصدر خدمت به وطن آبا

 .های مهاجر مخصوصآ کشورهای دسته دومی قبول و منظور نمايد انه را برای افغانگافغانستان تابعیت دو
 ًاکه لطف صدای خود را بلند و دولت را قناعت بدهند ًاام افغانهای وطندوست است که متحدلیت تمووظیفه و مسؤ ًءابن

فرصت خدمت در افغانستان عزيز منظور ارتقاء و پیشرفت سريع ه های مهاجر ب انه برای افغانگبعیت دوبا قبولی تا
 .اجتماعی و دفاعی داده شود سیاسی، تمام عرصه های اقتصادی،

 
           پايان

 


