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 60/60/3613                 سید خلیل اهلل هاشمیان  
 

 !!!بشنو در ترا میگويم، ديوار تو 
 

 هویت ودر عدم احساس خوانیم، ولی  عزیز را ما مهاجرین می ظاهرمحمد  جنابسفارشات 
های داخل افغانستان این سفارشات را بخوانند و  کند افغان خدا –را بیگانه می یابیم  ، خودتابعیت

 .  عمل بتوانند
موقف  روشنی انداخت و"  تابعیت دوگانه "مسئلۀ  برکه ، جناب غوث جانباز و آن برادر دیگر

 اینک از او یاد و ،ساخت برمال راتوسط مقامات کابل  خارج کشورهای  بیگانه خواندن  افغان
 .  . . .کنم  سپاس می

مرا سه پاراگراف آن "  آيندۀ نزديک کشور ما افغانستان "عنوان ه ظاهر عزيز ب شاغلیمقالۀ جناب محترم  در
 :م ساختمتحیر وهم سرسا

مقابل  وقت در درخشان و بافرهنگ  که هیچ تأريخصاحب  شما فرزندان نجیب، وطندوست و با ديانت اين کشور "
فرهنگی افغانستان عزيز  های دينی و حفظ استقالل، هويت و ارزشراه  ستم خارجی تسلیم نشده ايد و در تعرض و

و آ تصمیم گیر امروزی  سرنوشت ساز اصلی و ًاکگذری دريغ نکرده ايد، شما همه مشترازهیچ نوع جانبازی و خود
 . . .هستید يندۀ کشور

حاکمیت  دارای استقالل و ،و مرفه و با فرهنگ دارای امنیت کامل، افغانستان متحد ودر ساختن افغانستان آرام 
 اقتصاد پیشرفته و علمی و مؤسساتقوی و صاحب  م با تعلیم، افغانستان پیشرفته وملی، افغانستان دارای مرد

حرکت باشد، هر تبعۀ  طرف ديموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی در فضای صلح و آرامش درکه باي افغانستان
وظايف مساوی و  منطقوی و يا مذهبی حقوق و ابستگی قومی ونظرداشت جنس، زبان، و افغانستان بدون در

 . ..مشترک دارد 
ی و مردمی، با گذشتۀ خويش با حرمت، افتخار، صداقت تأريخهای دينی، فرهنگی،  برماست که با اتکاء به ارزش

معتقد که کافۀ مردم وطن به آنها  یيها در روشنی ارزش و اساس و غنای افغانستان امروز را دی بنگريم نسربل و
 بیان آزاد، وطن و فکر ،نگیفره و صداقت، فضل، دانش، ديد وسیع و تربیت انسانی، پاکی   هستند، با فهم بودند و

 " .جتماعی و صلح دايمی بنا نمائیم، ديموکراسی، عدالت امساوی همه اتباع افغانستانحقوق  فتنخواهی، پذير
 

 کم که طبقۀ بیسواد و ينجاستا از نهاهواخخیر اين سفارشات روادارانه و صفا و کلمات باحیرت من از خواندن اين 
دهند، اين سفارشات دلسوزانه را نخوانده و نفهمیده،  افغانستان که اکثريت مردم شريف افغانستان را تشکیل می سواد

که آنرا  مندانيکعده کتابخوان و دانش رند، وطبقۀ جنگساالر و چوکیدار بخواندن اين نوع سفارشات عادت ندا و اکثر
با چنین صفات را ای  افغانستان کی قدرت داردشرايط کنونی  وضع و درشايد خنديده باشند که خوانده وفهمیده، 

، عدالت اجتماعی ديموکراسی"با  ای که افغانستان"  م و تربیت انسانیفه" و اتحاد و کجاست آن نوع اتفاق  بسازد، و
  ؟."بنا نمائیم و صلح دايمی را

 

 مخاطب قرارما مهاجرين بی هويت ه شايد بصفا را  اين همه سفارشات با زعزيظاهر جنابينکه ا سرسام شدم از
 .شود ، سرسام میگرددبی هويت  ًاانسانی که جبر هر خوانند و را بیگانه میما چوکیداران حالیکه  در داده باشند، 

 

ه ب" دوش دانشمند لیت گذاری امور سیاسی برؤومس"پیرامون ( هنرمند .ف)نام  زيره دانشمند حقوقدان افغان ب
متخصص دارای "زيرا طرح مادريد که تنها   ارتباط کنفرانس مادريد، تحلیل عالی حقوقی و منطقی بجا گذاشتند، 

 شرايطی در، آنهم ا و امريکا رونق نیاقتهاروپ هنوز درتا افغانستان بسازد،  جامعه را در حکومت و" .دی. اچ. پی
برابر  ،سرپل چوکیداران کابل و مزار و و امريکا را اروپا  درافغان  " .دی .اچ .متخصص دارای پی"همه  که اين

 :(هنرمند. ف)جناب نظرداشت محتويات پاراگراف ذيل از مقالۀ  و با در ارزش قايل نیستند، هم يک توت 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_dar_tora_medom_diwar_to_beshnao.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/hashemiyan_sk_dar_tora_medom_diwar_to_beshnao.pdf
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!" مهريان "روزی همسايه های  دارد، اگر آسیا قرارمنطقۀ حساس اتمی جنوب  قضا در از کشورمصیبت زدۀ ما»
همچو  ۀ جابجايی بدهیم، زيرااجاز خاک خود در را سوخت اتمی آنها تفاله های مواد که فضله و بخواهند ما از ما

؟؟ اين خواهش چه موقفی بگیريم برابر در دانیم سازد، ما که نمی می پربار های زراعتی مارا کیمیايی زمین کود
انی اين متخصصین چه کس کهاينا ب آيا مشوره بخواهیم، مگر نظر و( اهل خبره) سبکناگزيريم از سالکین اين 

 اهمیت غیر يا خیر؟؟ اين مثال شايد ضرورت و و تدقیق خواهیم نمود دقت، احتیاط  ، ندسته، درکجا هستند
 «.خوبی افهام بنمايده جانبداری متخصص را ب

نه سیاست مدار  شد و قسم انگشت ششم معامله میه با متخصص و اهل خبره بافغانستان  شوم که در می آور ياد
تصمیم خودش  دانست، چونکه مین أش برای خود کثر اينکار را ، بلکهستخوا مشوره نمی"  اهل خبره "از تنها 
شش گاو  دشت ها در اتمنی توسط روس زياد تفاله مواد مقاديرنجیب  ببرک و امین و دورۀ ، چنانچه درفتگیر می

کثافات و  البانط ۀدر دوردولت پاکستان  بعدًا  !دفن شده است (بین قندهار وهرات)و دشت بکوا ( غزنی بین کابل و)
 در صد سال اخیر سیاست مداران افغان با طرد اهل خبره کار .دشت هلمند دفن نموده است تفالۀ اتومی خود را در

 .نداده اندتن " مشورۀ اسالمی"کرده، حتی به 
شرايط افغانستان پا برجاست  درهم  هنوز باشد ناشی از جهالت می غرور و و که مبتنی برتکبرعنعنه سفانه اين أمت
کنند و نمی پذيرند،  مهاجرين اروپا و امريکا را طرد میحکومت کابل ان چوکیدار و انکه جنگساالر یيک دلیل و

 :که  جناب غوث جانباز موجبات ظهور يعنی بوجود آمدن تابعیت دوگانه را تشريح کرده اند .ن عنعنه استیدوام هم
...   دست دادن تابعیت قبلی اش بدست می آورد تابعیت جديد را بدون از که يک مهاجر اثرمهاجرتها، زمانی در»

 کنندۀ سه روش مختلف در طرزالعمل بین المللی بازگو... گیرد  نتیجۀ مهاجرت ها صورت می کثرت تابعیت در
   «...باشد  می" تابعیت دوگانه "  نرسمیت شناخته باشد که يکی آن ب می"  تابعیت دوگانه "قبال مسئلۀ 

 مهاجرين افغان  دره تکرار شنیده شده که به زبان جنگساالران و چوکیداران حکومت کابل اين هراس ب اما  از
 . . .کنند اشغال می های حساس دولت را دوگانه داده شود، چوکیآسترالیا اگر تابعیت  -اروپا - امريکا
لی، اهای دارای دو تابعیت وزير، سفیر، و کنیم قانونی وضع کنند که افغان پیشنهاد میقدرتمند اين هموطنان ه حاال ب

توانند، اما  دفاع شده نمی تخارجه و وزار مامور وزارت و( ولسی جرگه و مشرانو جرگه)جنرال، عضو پارلمان 
تصويب کنند، که در زودی ه بتابعیت را با قیود فوق  فالح ملت و مملکت باشند، بايد قانون دو فکر صالح وه اگر ب
 .سازند آن يک کتلۀ بسیار مفید و غنیمت را از پیکر افغانستان برای ابد بیگانه می غیر

 

 اروپا و های مهاجر افغان چراگويند  می اجرهای مه عده چوکیداران بیخبر از اوضاع و شرايط زندگی افغان يک
 ها در افغان اوالد که دانند اما اينها نمی ؟ گردند نمی وطن بره ا با پاسپورت افغانی بچر کنند و ترک نمی امريکا را

 باها  باشند، اکثر اين اوالد مصروف تحصیل میو پوهنتون ها ها و کالج ها  آسترالیا همه در مکتب ، امريکا وروپاا
توانند، اولیای اين اطفال برای  پشتو تکلم نمی - دریعدۀ آنها حتی  بلديت ندارند و يک پشتو - دریخوان  نوشت و

ت يمعاش دارند، پس اينها چه مجبور شوند و ا تمويل میههای متوقف فی از جانب دولتکنند يا  می مین نفقه کارأت
 نوع تشويق و آنهم در صورتیکه هیچ  ؟وطن برگردنده انداخته ب رخطه ب را خود اوالد خود و ۀزندگی مرف دارند که

وطن  درمعیشت  امرار سرپناه  وحتی امید کاريابی و استخدام و   !نیست ن میسرشا وطن برای امتیازات مادی در
 های پس اين مکلفیت بدوش حکومت افغانستان است تا زمینه های تشويق و جلب و جذب دوبارۀ افغان  !وجود ندارد

 ويا نمیندارد، مهاجرين که حکومت افغانستان وسايل مادی برای تشويق  آنجائی و از مهاجر را فراهم سازد، 
ها با  در آنصورت افغانبعیت است که دو تاتصويب همانا مهاجرين  بهترين وسیلۀ تشويقعرضه کند،  خواهد

" تابعیت دوگانه"معنوی  منافع مادی و. کنند اشتراک میه های دولت ژپرو گردند و در وطن برمیه باطمینان کامل 
  :کنیم  بررسی میاينک کند،  جائیکه بفکر من خطور می برای افغانستان تارا 

 

 صد هزار ا نیز حدود سهاروپا و آسترالی در و(  3 66ر 666)امريکا اندک بیشتر از سه لک  حال حاضر در در
شوند تا  افغان مکلف می صد هزار تابعیت تصويب گردد، ششقانون قبول دو هرگاه  –افغان مهاجر زندگی دارند 

  10است و ازين مدرک  دالر 06قیمت يک تذکرۀ تابعیت . های افغانستان تذکرۀ جديد تابعیت بگیرند نمايندگی از
 .گردد ملیون دالر تحصیل می

گیرد، قیمت  افغان پاسپورت می صد هزار دو دحدووطن  شوق ديداره مانده اند، ب وطن دور ها از افغانها که سال
خزانۀ ه بازين مدرک دالر  (ملیون 31حدود  ) 3 6ر 8 66ر 666 = 3 66ر X 666 دالر  160يک پاسپورت 
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، و ساالنه از است ملیون دالر 30ه برای دولت افغانستان حدود ژگويا منفعت فوری اين پرو –ريزد  دولت می
 .شود دولت می بثابت نصیيد پاسپورت نیز يک عايد تمد مدرک تجديد و

 

روند، از تکت طیاره گرفته تا  وطن می ديداره مصرف خود به ها ب افغان، "تابعیت دوگانه"تصويب قانون  از بعد
کند و ازين مدرک نیز ساالنه حدود يک  مصرف می دالر نفر هفت هزار افغانستان، حد اقل فی ماه اقامت در يک

 وطن میه يافتۀ خود را نیز ب های جوان و تحصیل ها اوالد افغان. شود می کمکتصاد افغانستان قاه ب ملیارد دالر
خود  عده برای يک.  ها را مطالعه کنند سرمايه کذاری برای خود زنس وامکانات استخدام و کاريابی يا ب برند تا
ه های دولتی ژپرو دربرای ارزيابی امکانات سرمايه گذاری  های سرمايه دار خرند و يکعده افغان خانه می زمین و

سرمايه گذاری و  و کارمطالعۀ امکانات  ووطن  ديدار ها از عده افغان يکو  – گردند مصروف میو خصوصی 
های  دان از دانشمندان و اقتصاد .شوند وطن ماندگاره زيست، احتمال دارد تابعیت خارجی را بکلی ترک داده ب

 . اين پروژه را بیشتر بررسی فرماينداجتماعی  -هايی مفیديت اقتصادی  شود جنبه افغان احتراما تقاضا می
اما ، مثمر می يابم ها و افغانستان مفید و می بینم، آنرا برای افغان «تابعیت دوگانه» طرف پروژۀ  من که بهر

مهاجر جای  های ترسند افغان مواجه شده که میان چوکیدارعده  يکعام المنفعه با تعصب  پروژۀاين  سفانه أمت
های مهاجر  دانند وضع کنند تا افغان نوع قیودی که الزم می لی من در باال پیشنهاد کردم که هرو! را نگیرند شان

 صد هزارشش اظ انسانیت حله های چرب را اشغال نتوانند، اما بلحاظ خدا، بلحاظ افغانستان و افغانیت و ب چوکی
و  – افغانستان بیگانه نسازيد ، ازکرده و با تجربه شامل است افغان تحصیل صد هزار میان آنها يک افغان را که در
افغانستان ه عالقمند ب امريکا و اروپا هنوز نشان گردد که همین نسل موجود در خاطر مهم ديگر بايد يک نکتۀ بسیار

ن تمدن غرب  مخلوط شده کوره های ذوبا نسل آينده آنقدر در رود و بین می اين نسل تا ده سال ديگر از باشد،  می
آنگاه  . خواهند بودو فرهنگ افغانستان عالقمند  تأريخو  فهمند و نه به نام  غانستان را میباشند که نه زبان اف می
که راه و روش زندگی خوب را درغرب يافته، به  افغانیدو تابعیت چهار تابعیت را تصويب کنید، عوض  اگر

اوالد خود را با تمام امکانات مادی و  صد هزارآنوقت است که افغانستان شش !  دهد افغانستان عالقمندی نشان نمی
  . باشد معنوی آن از دست داده می

 

 ! "ای ز فرصت بیخبر، در هرچه باشی زود باش " 
 

 کنند که می که ادعا می طوری دارند، آن چوکی قرار قای حامد کرزی و حکومتش که يکنیم سال ديگر درآ اگر
های  تواند باشد تا که افغان انتخابات  شفاف و ديموکراتیک براه اندازند، اين انتخابات ديموکراتیک نمیخواهند 

 خیرخواه  مردم  تعداد دولت افغانستان يک در اگر.  در آن سهیم نگردند و آسیا آسترالیا – امريکا –اروپا  مهاجر در
امسال " تابعیت دوگانه"که ضرورت اينها پیشقدم شوند  و ، که انشااهلل وجود دارند،دنو وطندوست وجود داشته باش

مصرف ه سازم که ب می اروپا را حاضر امريکا و يافته های افغان از عالیترين تحصیل نفر 106شود، من تصويب 
اين ترتیب ضرورت ه کنند که ب کار حیث ناظره افغانستان بروند و بدون معاش در پروژۀ وسیع انتخابات به خود ب

 . گردد اشتراک ناظرين خارجی نیز رفع می
 

مدت استخدام  در سفارت شان بیشتر از يکنیم سال نمانده و عمر که ازبايد ملتفت شوند درين دوره سفرای افغانستان 
اين فرصت را دارند و ياد شود، اکنون اينها  ويیآن به نیک افغانستان از تأريخ انجام نداده اند که در شان کاری را

ه براه اندازند و حکومت خود را قانع سازند که اينکار ب"  تابعیت دوگانه " ئیدأته انند يک کامپین دسته جمعی بتو می
صل نموده، نفسی حا زلمی رسول که شهرت پاک دکتور ان آقایافغانست خارجۀ امور وزير . خیر افغانستان است

 عبدالقیوم رسول که يک شخصیت ملیگرا و خود پوهاند دکتور مغفور مرحوم پدر از، ولی محجوب و محافظه کار
خان زندانی  دورۀ صدارت سپه ساالر شاه محمود ديموکراسی در مبارزه برای آزادی بیان و مبارز بودند و بخاطر

جذب  شان که برای جلب و اينست میدان امتحان برای –خون خود دارند  میراث مبارزه را درعرق و شدند، حتمًا
 نه يکنیم سال بعد در ، وررا به تصويب رسانند"  تابعیت دوگانه "کار شوند و ه افغان مهاجر دست ب د هزارص شش

 .جملۀ جنگ ساالران تسجیل خواهند شد
 

ه خبیر ب های خیرخواه و نافغا هم  وسائر کشور ها   آسترالیا -ا يکامر –های مهاجر در اروپا  امید وارم افغان
 . فرمايند تا اگر خدا بخواهد راه حلی پیدا شود اين موضوع اظهار نظرداخل افغانستان روی 

 پايان


