
  بھ نام جھان بخش جان آفرین
 

  
  

  گزارش مختصر از کنفرانس بین المللی مھاجرین افغان
  خردمایھ گان ارجمند

   ھموطنان درد کشیده و سایر صالحیت فکری

اتحادیھء بین المللی مھاجرین افغان، با درک مسئوولیت جدی و اعتقاد عمیق بھ نسل توان نگر جامعھء ما، با داشتن 
رسالت کامأل انسانی، افغانی و ملی، از ھمھ فرھنگیان قلم بھ دست، فعاالن جامعھء مدنی، نھاد ھای حقوقی و سیاسی، 

یک کنفرانس بین المللی  دعوت نمود، تا با عمق نگری و صدور و دانشمندان بیرون مرزی چیز فھم و با تفکر، در 
، اندیشھ ھا و پندار ھای »نقش مھاجرین افغان  در بازسازی افغانستان« نظریات عالمانھ و مرحمت آفرین، پیرامون 

  شان را در مورد موضوع ویژه با روند سازمان یافتھ و بھ گونھء گسترده، ابراز نمایند. 

ان متمادی بحران دردناک اجتماعی، فرھنگی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی ،  از سالیبھ ھمگان آشکار است کھ، 
  بر پیکرهء جامعھء مرموز و بی احساس ما با سنگینی کامل نشستھ است.  دامنگیر ھم میھنان ما بوده، 

کشور » ایسن«میالدی در شھر  2012ماه مارچ سال  25مورخ  کنفرانس، بین المللی مھاجرین افغان، دراتحادیھء 
کشور،   از متخصصین و اشخاص سر شناس، و از نیروی نسل جوان تحصیل یافتھ و وطن پرست در خارج آلمان، 

  .تا روی یک میکانیزم کاری این پروسھء مھم، طرح ریزی نمایند دعوت نمود

  :نکات قابل اھمیت در این کنفرانس

Ø  کشور.نقش مھاجرین افغان در بازسازی  
Ø .بسیج کردن نیروی چیزفھم در این راستا  
Ø .ترویج احساس ملی اندیشی  
Ø .دفاع از حقوق مھاجرین افغان در سایر کشور ھا  
Ø  ایجاد میکانیزم کاری میان اتحادیھء بین المللی مھاجرین افغان و دولت جمھوری اسالمی افغانستان، بھ منظور

یروی مھاجرین بھ خاطر نوسازی افغانستان و دفاع از منافع فراھم ساختن راھبرد دولتی در مورد استفاده از ن
  و اعتبار کشور در سطح جھان توسط مھاجرین.

کنفرانس، با سخنان عالمانھ و تحلیل نھایت جامع و دقیق از حالت کنونی کشور عزیز ما افغانستان و وضع مھاجرین 
نستوه و شناختھ شدهء کشور، جناب  شاعرنویسنده و  توسط شخصیت فرھنگی،افغان در کشور ھای بیرون مرزی، 

این کنفرانس را بھ عھده  موفق اتحادیھء بین المللی افغان کھ گردانندگیاستاد سمیع رفیع، مسئوول روابط خارجی 
  آغاز گردید.  داشت،



  
  

  

  عبدالسمیع رفیع صافی، مسئوول روابط خارجی اتحادیھء بین المللی مھاجرین افغان                            

  »ص«پاک حضرت محمد مصطفی  نبھ نام خداوند حکیمی کھ گواه ثبوت کماالت انسان، کالم را آفرید و درود بھ روا

ن توجھ و دستگیری بھ مبرھن است کھ افغان ھای مھاجر ما، این قشر گھربار میھن، در دیار غربت بدون اندکتری
حالت زار در دنیای اندوه و رنج بی پایان بسر می برند. مھاجرت جبری شان بھ کشور ھای آسیایی و اروپایی آگنده از 
الم و حرمان بی حد است کھ با تأسف باید گفت، ھیچ گونھ مددگاری و مساعدت بھ حال شان تا کنون نشده است و ھر 

  فزوده می شود.آن مصیبتی بر مصیبت ھای شان ا

منظم و کاری در داخل کشور ریختھ می شد، چرا این سرمایھ ھای ناب میھن کھ می توان گفت  ، راھبرداگر براستی
قوای بشری و فکری شان جامعھء فالکت بار ما را بھ سوی رفاه و شکوفایی ھدایت می کند، این چنین درمانده و آواره 

  سرنوشت می شدند. در کشور ھای بیگانھ سراسیمھ و بی

نھایت تأسف برانگیز است کھ کشور ھای بیرونی از خالقیت کاری، استعداد ھای آتشین و درخشندهء جوانان ما بھ 
خاطر اعمار جامعھء غضب آلود خود سود می برند، اما دولت مردان نغمھ سرای ما با سروده ھای کامأل ریاکارانھ بھ 

ی می نمایند. این بھ وضاحت می رساند کھ نبود حاکمیت قانون، برنامھ گذاری حقوق بشر و نسل جوان ما حاشیھ پرداز
مشخص اقتصادی بھ خاطر ایجاد شغل، عدم توسل بھ مسئوولیت ملی، کھ می توان بر روی آن مکث نمود، موید ادعای 

 ماست. 

ن تبعیض میسر می شد، اگر زمینھء رشد فکری مھاجرین افغان بھ خاطر کسب دانش و اندوختن تکنالوژی معاصر بدو
ب گرای ما بھ از خالقیت ھای توانمند مھاجرین عذب زدهء ما بھ درستی استفادهء سودمندی می گردید، چھ جامعھء عق

 پر فضیلت بھ شکوھمندی و آبادانی بھ آسانی ھدایت می گردد.  ھمت ھمین نیروی

 ساختھ بطی را  پیشرفت ھرنوع روند رسیده، خود اوج بھ کشور داخل در ھا عرصھ تمام در اداری فساد کھ جا آن از
 .اند یافتھ تقرر دولت دوایر در مسئوولیت بدون مسلک، و دانش فاقد اشخاص عده یک کھ است این بر دال است،

 قانونمند جامعھء یک بھ افغانستان .نیست مردم و ملت سود بھ باشد، کھ عنوانی ھر بھ ھا طلبی مصلحت کھ آنیم بر ما
 متخصص، دانشمند، اشخاص برای و شوند، گماشتھ خدمت بھ ساالری شایستھ اساس بھ آن افراد کھ دارد ضرورت
 سھم آن، مجدد اعمار و نوسازی در گشتھ، بر خود وطن بھ تا گردد مساعد شرایط کشور خارج از مجرب و دلسوز
  .نمایند ایفا را خود فعاالنھء

 .شود می عمل آن بھ پیگیر کھ شده گرفتھ دست روی مفصل خیلی ھای برنامھ ھا آن برای دارند، مھاجر کھ ھای کشور
 کشور با اجتماعی روابط و فرھنگ اقتصاد، سیاست، ھای عرصھ در ھا کار پیشبرد و تشکیالت ساختار، در مھاجرین

 با را خود کشور فرھنگی و سیاسی اقتصادی، موثر و مفید بسیار ھای رابطھ تا ورزند می تالش و اند تماس در خود



 بودن )البی(اھمیت بھ شان ھای دولت .شوند واقع مثمر خود کشور بھ نموده قایم کنند، می زیست آن در کھ کشوری
 و فرھنگ بھ ملی وابستگی و اندیشند می شان وطن مورد در دیگر، ھای کشور مھاجرین .اند برده پی خود مھاجرین

 و معنوی فکری، نیروی بھ را خود نیاز نیز ھا آن ھای دولت و پرورانند، می خود ذھن در را واحد کشور یک بھ
 مھاجرین بودن البی اھمیت بھ پاکستان و ایران مثل ما، ھمسایھء ھای کشور .کند می ابراز سریحآ خود مھاجرین مادی
 قابل ھای پیشرفت کشور، دو این .اند ساختھ فراھم ھا آن با را تماس و ارتباط نوع ھر زمنیھء شده، ملتفت  خود

  .اند شده نصیب اواخر این در ھا، عرصھ تمام در را وصفی

 از یکی میداند، خود مھاجرین مدیون را، ھا عرصھ بیشترین در مجموع در و خود اتمی تکنالوژی پیشرفت پاکستان،
 کھ را آرزو این و اندیشید می پاکستان بھ مھاجرت در وی، .است پاکستان اتمی بم پدر خان، عبدالقدیر مھاجرین، این

  .پرورانید می خود دماغ و دل در گردد، می مبدل اتمی قدرت یک بھ کشورش روزی

 و ایران دشمن را ھا آن حتی و نگریست می تحقیر دیدهء بھ مھاجر ھای ایرانی بھ اسالمی، انقالب از بعد ایران، کشور
 امروز و شد ملتفت ھا آن بودن البی اھمیت بھ ایران دولت زمان، گذشت با ولی کرد، می خطاب اسالمی انقالب

 شان کشور ھای پیشرفت و ھا فعالیت تمام در عمآل و کنند می ایفا را شایانی نقش ھا، عرصھ تمام در شان مھاجرین
   .اند سھیم

«»«»«»«»«»«»«»«»«»«»  

  

  الحاج اخترمحمد صافی، رئیس اتحادیھء بین المللی مھاجرین افغان

کار و زندگی مھاجرین افغان در کشور ھای ایران، پاکستان، کشور ھای  جناب صافی، پیرامون مھاجرت و وضع
غربی، روسیھ و جمھوریت ھای سابق شوری، اروپا و امریکا، معلومات مفصل و الزم را ارائھ نمود. ایشان، در 

این کارکرد ھای  از، صحبت بسیار دقیق و پرمحتوا نموده، مھاجرین افغان انگیزهء ایجاد اتحادیھء بین المللی مورد
گزارش مفصلی را بھ خوانش گرفتند کھ فرھنگی، ورزشی، حقوقی و اجتماعی،  در عرصھ ھای مختلف، اتحادیھ

  صحبت کامل شان را در برنامھ ھای بعدی، در اختیار شما عزیزان  قرار خواھیم داد. 

صفی برخوردار است، ضمن یادآوری ، از تجارب قابل ومحترم الحاج اختر محمد صافی، کھ در امور کار با مھاجرین
کاری از کارکرد ھای خویش و تجارب سودمند، در رابطھ با بازسازی افغانستان توسط مھاجرین و ایجاد میکانیزم 

   میان اتحادیھء بین المللی مھاجرین افغان و  دولت جمھوری اسالم افغانستان و تدویر این کنفرانس، افزودند:

غرض آلود آن ھم الھام گرفتھ از اوامر بیرونی، این ھمھ دست بھ دست ھم داده،  سطی نگری و سپردن تسھیالت 
بحران آفرین شده و سبب فرار مھاجرین ما از آشیانھ ھای آبایی شان گردیده است. در این میان صرف ما و شماییم کھ 



از جانب کشور ما و کشور  در مقابل حقایق ایستادگی کامل می کنیم و از کلیھ حقوق برباد شدهء مھاجرین کھ قصدأ
   ھای میزبان طرح ریزی شده است، دفاع می نماییم.

آن چھ کھ در این برھھء زمانی حرکت ما را نیرو می بخشد و ما را بھ سر منزل مقصود میرساند، ھمانا وحدت میان 
گی و وحدت برای روشنفکران و چیزفھمان جامعھء عذب زدهء ما است کھ سخت بھ آن نیاز داریم. یک دلی، یک پارچ

ن ھا و منافع ملی، ما را بھ سوی یک افغانستان آزاد، سربلند و مترقی کھ آرزوی ھمھء افغان تامین و حفاظت از آرما
 رھنمون می سازد.  ھا است، 

این فرار کننده گان از منزلگھء اصلی شان بھ درستی آگاه نیستند کھ چھ برنامھ ریزی ھای وحشت انگیزی زندگی شان 
  را تھدید بھ نیستی و بربادی می نماید. 

بیرون رفت از این معضلھء دردانگیز حیاتی را کھ تھداب  شد تا با تدویر این کنفرانس راه بنأ بھ عنوان الزم، الزم دیده
جرین ما را جبرأ بھ تباھی می کشاند، عالمانھ پیگیری نموده تا شود بھ ھمت شما صاحب نظران بھ این مصیبت مھا

  دیده گان سرگردان و آواره از میھن خدمتی را در آتیھ انجام داده باشیم. 

وردن اتحاد باید بھ وضاحت خاطر نشان نمود کھ سھم ارزندهء مھاجرین ما بھ خاطر ایجاد صلح، جامعھء مرفع و آ
ملی، نھایت ارزنده و در خور توجھ بوده، بھ سود آشتی ملی بین ملیت ھا می گراید. باید فرھنگ صلح شناسی و آشتی 

   ملی را در بین تمام طبقات ملت ترویج نمود.
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  افغان در اروپاغوث الدین میر، رئیس کانون فرھنگی افغان ھای اتریش و مسئوول ھمبستگی مھاجرین 

   نمودند، از قبیل: جناب غوث الدین میر، صحبت مفصل در مورد کارکرد ھای کانون فرھنگی افغان ھا در اتریش

الت، ارتباط با وکیل وقاضی ھای کدر رابطھ بھ مسایل پناھنده گی ھموطنان ما در اتریش، در صورت ایجاد مش
ل مرگ ومیر در ن خانھ ھای دولتی، مشکالت فامیلی، مسایگرفت ل صحی,وطھء ایشان برای رفع مشکالت، مسایمرب

ایجاد  2005الی  1996ھای متمادی وھمچنان در سال  ھای اموزشی برای اطفال در طول سال کورسدیار ھجرت، 
جدا دراتریش عرض  طرف منحیث یک سازمان بھ این  2005 خانواده ھا کھ از سال تشعبھ زنان برای رفع مشکال

افغان در  ایجاد انجمن ھمبستگی با مھاجران 2002 در سال ،دفاع از حقوق مھاجرین درسرتاسر اروپا، اندام نموده
  باشد.  می آن ، ارگان نشراتیاروپا کھ فصلنامھ بانو

را می توان از جملھء کار ھای بسیار شایستھء  ن افغان در مکاتب اتریشاای مھاجرشامل ساختن زبان دری و پشتو بر
  د. این کانون برشمر



 در فرجام، رئیس کانون فرھنگی افغان ھا در اتریش، ھمبستگی و ھمکاری خود را  با اتحادیھء بین المللی مھاجرین
  د:اد پیشکش نموابراز نموده، این نکات را بھ عنوان پیشنھ افغان

Ø  "احزاب و اشخاص ملی و مستقل ، اگر در وجود خود توانمندی بھ ثمر رسانیدن اھداف ملی گرایانھ  ،کمیتھ ھا
کھ زندگی  ھای خود را در ھر کشوری زیر االشھ ننشستھ فعالیت را داشتھ باشند ؛ بعد از ختم کنفراس دست

  .آغاز نمایند کنند،می
Ø  را در قبال مھاجرین کشور ھای یونان، ایران و  ء امور مھاجرین تماس حاصل گردد تا نقش برازندهوزارت با

  د؟درین راستا چھ نوع ھمکاری را با اتحادیۀ بین المللی مھاجرین وعده می دھ ، پاکستان ایفا نموده
Ø طور شفاف بھ سمع اعضا رسانیده شودھ عندالموقع ب ،ھای اتحادیھ منظور حس اعتماد تمام فعالیتھ ب". 
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  محمد شاھپور، رئیس اتحادیھء انجمن ھای افغان ھا در ھالندولی 

جناب شاھپور، سخنرانی بسیار پرمحتوا در مورد مھاجرین و کارکرد ھای اتحادیھء انجمن ھای افغان ھا در ھالند 
فغان نموده، پشتیبانی خود را از حراست ارزش ھای فرھنگ ملی افغانستان، دفاع از منافع حقوقی و قانونی مھاجرین ا

نیل بھ وحدت و ھمبستگی افغان ھای مھاجر، راه اندازی و تدویر نشست  هدر سایر کشور ھا، تشریک مساعی در را
ھای موثر و گردھمایی ھا میان افغان ھا، تجلیل از برنامھ ھای فرھنگی، ورزشی و ھنری در جامعھء مھاجرین و 

  سایر خدمات اجتماعی، اعالن نمود.

و پیشنھادات شان  ، دیدگاه جناب شاھپور با طرزالعمل»مھاجرین افغان در بازسازی افغانستاننقش «در ارتباط با 
کھ در این  برای پیشبرد میکانیزم کاری میان اتحادیھء بین المللی مھاجرین افغان و دولت جمھوری اسالمی افغانستان

   از آن سخن خواھد رفت.بھ تفصیل  نفرانساست کھ در گزارش مفصل این ککامال مدبرانھ و ستودنی راستا ایجاد شود، 

قابل یاددھانی است کھ اتحادیھء انجمن ھای افغان ھا در ھالند از بدو تاسیس خود کار ھای بسیار ارزشمندی را در 
  .ایر کشور ھای دیگر انجام داده، کھ بر ھمگان مشھود استعرصھ ھای مختلف برای مھاجرین افغان در ھالند و س
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  داکتر بشیر سخاورز، مشاور ملل متحد

  شاعر و نویسنده

در این کنفرانس، بھ یک مثال در تاریخ  کشور نام آورشناختھ شده و یکتن از قلم بھ دستان جناب سخاورز، شخصیت 
کشور ما توسل جستند کھ نھایت جالب، جرنت دھنده و آموزنده بود. ایشان از تالش ھای محمود طرزی، بھ عنوان 
یگانھ فرد در آن برھھء تاریخی کھ در عرصھ ھای روزنامھ نگاری، سیاست و جنبش مشروطھ خواھی، روشنگری و 

کھ تألیف خودشان است، بھ خوانش » طرزی و سراج االخبار« چیز ھای را از کتاب ،  مبارزهء روشنفکری می نمود
  این مثال ھا، روی یک محور اصلی می چرخید و این حقیقت را بازگو می کرد کھ:   گرفتند. 

ید نایل گرد طرزی، با کوشش ھا و تالش ھای خستگی ناپذیر فرھنگی و قلم توانایش بھ آرمان ھا و اھدف سیاسی خود
و ثابت نمود کھ راه بسوی بھ دست آوردن خواستھ ھای سیاسی، از کوچھء فرھنگ گذشتن است و نیاز بھ مبارزهء 

  فرھنگی و روشنگری فرھنگی دارد. 

سراج االخبار محمود طرزی، مردم آن زمان را در برابر استعمارگران، بیدار ساخت، و جناب سخاورز، ما را با 
بیدار می سازد تا در این راه نلنگیم و برای حقوق خود چھ در ھجرت و چھ در آغوش تمثیل از کتاب پربھای شان 

  وطن، تا پای جان مبارزه کنیم.
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  محمد شاه فرھود، شاعر، نویسنده و فعال سیاسی



افغانستان،  جناب فرھود، در یک سخنرانی کامال روشنگرا بھ این مسئلھ پرداخت کھ قبل از بازسازی و یا نوسازی
و یا بھ عبارت دیگر آن ھای کھ افغانستان را می سازند، نخست خود را نوسازی  بایست روشنفکر آن نو سازی شود

  کنند. 

چشیده  در گذشتھ ھاکھ شربت مھاجرت را  دیدهروزگارز آن نابغھ ھای این شاعر صاحب اندیشھ، در سخنرانی خود ا
  فیلسوفان مھاجر جھان را بھ سامعین ارائھ نمود.  ، نام گرفتھ، مثال ھای آموزنده ازدبودن

، ناشی از مدیریت  ء مافرھود اندیشمند، تمام ناھنجاری ھا، فساد اداری، ظلم و استبداد و فقدان اخالق را در جامعھ
وی معتقد است و می گوید کھ: تقلید ،  ندیشیدن، معتاد گردیده اند.بھ تقلید، بردگی و نیآلودهء می داند کھ سردمداران آن 

کسی کھ بھ استبداد رأی خوی کرده است ھرگز مرگ استقالل فکری است و مردم و جامعھء ما دوچار تقلید شده است. 
چون عادت و ساختار ذھنی وی برای تسلط بر جسم و روح  نمی تواند بھ کار جدی،سالم و روشنفکرانھ دست بزند،

را انجام بدھد در الک خویش کھ کار ارزنده و تابانی  بدون آن چنین واکنشی ، این با آدمی دیگران بنا یافتھ است.
   .پوسدمی

گوید قوم و قبیلھ گیر مانده اند میجناب فرھود، اشاره بھ آن ھای کھ خود را روشنفکر می دانند، ولی ھنوز در قید و بند 
  کھ این ھا: 

زمینۀ شرطی  خود محور بینی و ازدماغ فیل افتیدگی، انگیزه ھای زبانی ،با فرو رفتن در شرط ھای قومی،مذھبی و 
شدن ھای شان را بھ شکل دیگری فراھم ساختھ اند. این طایفھ نیز با کشش و جاذبۀ نشانھ ھا بھ جرقھ ،غرش و زیستن 

   زور فیل میخواھد. ،میرسند درگیری با روشنفکر شرطی

ما، ساختار روانی زفھمان ما بھ اصطکاک روانی مبتال گردیده اند و از اینرو این فرھنگی فرھیختھ، اشاره  نمود کھ چی
  مذھبی ، زبانی و ھکذا سنتی ریختھ شده است. قومی ، وسیلۀ قالب ھای حزبی ،ھ ب

در فرجامین سخن، فرھود اندیشھ ورز،  بھ این امر باورمند است کھ، افغانستان بھ یک مدیریت سالم ضرورت دارد تا حقیقتأ 
  وسازی شود.ن

  صحبت مفصل این سخنور فاضل را در برنامھ ھای بعدی بھ شما تقدیم خواھیم کرد.
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  انجنیر محمد عظیم آبرومند، سخنگوی کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

ین سو بد و شخصیت صاحب اندیشھ و قلم است کھ بیشتر از سھ دھھ ، فرھنگیجناب آبرومند، یکتن از فعاالن سیاسی
  برای صلح و آزادی افغانستان کار می کند. 



روحیھء ضد  ی مردم افغانستان را بلند نموده،وی، سخنور نھایت متین و توانا است و ھمیشھ از طریق رسانھ ھا، صدا
ن ھای وی با اھل خبره و کارشناسان پیرامون معضالت گفتما استعماری را در وجود آزاداندیشان بیدار ساختھ است.

  افغانستان، نھایت آموزنده و ستودنیست.

کھ در آن مثال ھای از ھجرت پیامبر اسالم و سید جمال الدین افغانی نیز شامل بود،  آبرومند دانشور، صحبت پربار 
  . در مھاجرت و سید افغانی »ص«اسالم  ای نستوهء پیامبر، بھ خصوص مثال ھای از کارکرد ھکامال قابل ستایش است

این سخنور مشفق، اشاره ھای بسیار دقیق بھ وضع نابسامان کشور انداختھ اضافھ نمود کھ: این ناامنی ھا، جنگ و 
و تا صلح و آزادی برای مردم  میسر نگردد، فضای نوسازی برای  ھا را،  اھریمنان سبب شده اند دھشت افگنی

  د بود.افغانستان ناممکن خواھ

  صحبت کامل جناب آبرومند را در برنامھ ھای بعدی بھ شما عزیزان تقدیم خواھیم کرد.
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  محمد قاصد مالیار، شاعر 

محترم مالیار، یکتن از شخصیت ھای نامدار افغان است کھ بر عالوهء شاعری؛ در رژیم ھای اسبق افغانستان، کار 
  در دولت انجام داده و از تجربیات خوب برخوردار است.ھای بسیار در سطح باال را 

این شخصیت فاضل، اشاره بھ فقدان اشخاص مجرب و کاردان در این برھھء زمانی در کشور عزیز ما افغانستان 
، در غیر آن پیشرفت و موفقیت نصیب بھ اھل آن سپرده شودنموده، افزودند کھ کار بایست بھ اساس شایستھ ساالری 

  لت افغانستان نمی گردد. مردم و م

از تالش ھای مثمر و پیگیر اتحادیھء بین المللی مھاجرین افغان  قدردانی نموده، اقدام شان را برای چنین امری، 
  شایستھ و بجا دانست. 

  جناب مالیار، در ختم سخنان شان، پارچھ شعری را بھ خوانش گرفتند کھ نھایت جالب و بیدارکننده بود. 
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  انجنیر محمد نصیر صافی، رئیس انجمن پناھندگان شھر اپلدورن و حومھء آن (ھالند)

محترم محمد نصیر صافی، گزارش مفصلی را در مورد کارکرد ھای انجمن پناھندگان شھر اپلدورن ارائھ نموده، از 
ی مھاجرین و افغانستان، مثال ھای بسیار تالش ھای مستمر شان در امور مھاجرین و تدویر کنفرانس ھای پربار برا

  زنده و جالب را پیکش نمودند کھ برای سامعین نھایت پراھمیت بود. 

ھمچنان، سخنان بسیار با احساس و وطن پرستانھء را برای وطنش افغانستان در البالی نثر شاعرانھ پیشکش نمود کھ 
  شایان تقدیر است.

کھ در » منع خشونت علیھ زنان« ارزشمند از جملھ کنفرانس ھای بسیار یر تدواین جوان پرتالش و پرکار، موفق بھ 
  است. ده آن بیشتر از شش صد نفر اشتراک ورزیده بود، گردی

را یک اقدام بسیار خوب و » نقش مھاجرین در بازسازی افغانستان« انجنیر محمد نصیر صافی، کنفرانس زیر نام، 
  با اتحادیھء بین المللی مھاجرین افغان از صمیم قلب اعالن نمود.بجا دانستھ، ھمکاری و ھمبستگی خود را 
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  رئیس عمومی مجمع حقیقت افغانانجنیر سید احمد سادات، 

یک روشنفکر ملی، مستقل و دموکرات بوده و تا ھنوز عضویت ھیچ سازمان و حزب سیاسی را نداشتھ  ،انجنیر سادات
است. در اوقات فراغت خویش کتاب میخواند، مقالھ مینویسد، در سمینار ھا، کنفرانس ھا و گفتگو ھای سیاسی و 

  . گیرد فرھنگی سھم می



نقش داشتھ و وظایف سودمندی را از حقوقی و سیاسی  در فعالیت ھای فرھنگی، صنفی،این شخصیت شناختھ شده، 
ول و بنیانگذار انجمن افغانان در ؤمس، شھر استرھاوت کشور ھالند  در ول سازمان عفوۀ بین المللؤمسقبیل، 

یک ارگان فرھنگی و  )  ٢٠٠٧ و بنیانگذار مجمع حقیقت افغان کھ در (دسمبر یسئر، اوسترھاوت کشور ھالند
عضو د، ھای پناھندگان (فافون) در ھالن عضو فدراسیون انجمن ،کشور ھالند -ول رادیوی میھن ؤمسمبتکر و  ،سیاسی

  نیز دارد. ارتباط با نھاد ھای مدنی در داخل افغانستانو  ھای پناھندگان افغان (فارو) در اروپا فدراسیون سازمان

فھمان افغانستان اشاره نموده گفتند کھ، جناب سادات نیز، بیشتر بھ مسایل روشنگری و نوسازی روشنفکران و چیز
برای یک افغانستان نوین، افکار نوین و انسان ھای نوین و روشن الزم است تا وطن را بھ معنی واقعی آن نوسازی 
کنند. وی افزود کھ افغانستان در بیشترین عرصھ ھا نیاز بھ نوسازی دارد، ولی بیایید کھ اول نوسازی را از خود 

   م.بتوانیم وطن خود را بھ وجھ خوب آباد نماییشروع کنیم تا 
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صالحھ وھاب واصل، مدیر مسؤول مجلھء بانو و مدیر مالی کمیسیون سرتاسری زن ھای اتحادیھء انجمن ھای افغان 
  ھا در ھالند

در این راستا بھ شاعرهء گران ارج، خانم وھاب کھ از دیر سالی در عرصھء فرھنگ فعال است، سخنان پرمایھء را 
  زبان آورده، در مورد نوسازی افغانستان توسط مھاجرین این گونھ ابراز نظر کردند:

دیمو   ، ملی تفکرات و ھا اندیشھ باورمند، صلح ، امن فضای یک بھ مبرم ضرورت افغانستان سازی نو و سازی باز
 راه از نھ میباشد مذاکره راه از ھا معضلھ حل خواستار داشتھ اجتماعی عدالت و سری سرتا کراسی حقیقی ، وحدت

 یک افغانستان  مرزی برون و درون مردم  کھ است برازنده وقتی کشور سازی باز در افغان مھاجرین نقش .خشونت
 منافع تأمین در شان مساعی عقاید، اھداف، آرمان ھا، و ھا ارزو ، ھا اندیشھ یعنی. باشند داشتھ ملی واحد مفکورهء

مختلفھء قومی و نژادی  و مذھبی را در  احزاب و ھا گروه از عاری وجامعھء باشد شان واحد ارضی تمامیت و ملی
  زیر چتر امنیت دیموکراسی  بر قرار سازند.

روی این ملحوظ  پیاده سازی اندوختھ ھای آموزشی جوانان مھاجر برای پیشرفت و انکشاف اندیشوی، آباد سازی و 
صیقل اذھان جامعھء عقب مانده و بیسواد کشور،  بھ کرسی نشاندن قدرت علمی ، نابود سازی زن ستیزی و از بین 

اتاسری درشھرھا قراء و قصبات و فراھم سازی بردن خشونت ھای قومی و منطقوی مستلزم ثبات امنیت و صلح  سر
شرایط کار در چھارچوب یک فضای دیموکراتیک  و با امن و ایجاد وحدت ھمگانی ملت، توسط یک دولت قانونمند 
مرکزیست. تا جوانان و انرژی ھای تاب فکری ما در باز گشت بھ مأوای اجداد شان و در اباد سازی سر زمین شان با 

  درن انکشافی ترسی از بی امنیتی و خطرات جانی و مالی و ناموسی نداشتھ باشند. پالنگذاری ھای م



بھ امید روزی کھ ھمھ باھم در سرزمین و زادگاه خود ما در یک فضای عاری از ھر نوع جنگ و خشونت و برادر 
سازماندھی و  گرد ھمآیی ھای رازنده، در کنار خانواده ھای خود ھمچو با یک فکر واحد و ساکشی در کنار ھم 

گیری کنیم کھ بھ جای جستجوی راه حل خشونت و باز سازی پالن ھای انکشافی و پیشرفت اقتصادی را بھ شکل پی
  یم.غربی پالنریزی و تصمیم گیری نمای رقابتی با جوامع

ازبک بیاید با ھم دست وحدت داده ھرفرد کشور ما را بھ جای یک پشتون، یک کابلی، یک ھزاره ، یک ترکمن و یک 
  ، یک برادر و یک ھموطن و از ھمھ واالتر یک انسان بدانیم و در برابرش انسان باشیم.
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  اتحادیھء ھنرمندان افغان در اروپاتیمورشاه سدوزی، رئیس 

آوازخوانی جناب سدوزی، ھنرمند سرشناسی است کھ بیشتر از چھل سال خود را وقف موسیقی نموده، با نوازندگی و 
کمپوز و برای خود و ھنرمندان نام آور افغان  را خوب آشنا می باشد. این ھنرمند مستعد،آھنگ ھای بی شماری

  ، و بیشتر از چھارصد پارچھ برنامھ ھای ھنری وی در آرشیف رادیو تلویزیون افغانستان موجود است.  تصنیف نموده

تاسف بار خواند و خواھان  وطن عزیز ماشماری از کارشناسان موسیقی افغانستان، وضعیت موسیقی را در وی، مانند 
   .کار باالی بھتر شدن وضعیت موسیقی در این کشور گردید

موسیقی اصیل افغانی می شماری از ھنرمندان موسیقی افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت سدوزی گرامی، مانند 
الت افراد غیر مسلکی در روند موسیقی افغانستان منجر بھ خراب شدن وضعیت موسیقی کشور و از بین د، کھ دخگوی

  .رفتن موسیقی اصیل افغانی گردیده است

او ادامھ داد کھ، امروز، تمام صاحب نظرانی كھ بنده با آن ھا گفتگو داشتھ ام، گفتھ اند كھ بھ دالیل تاریخي ، ما از 
وی افزود کھ، ما،  در راستای فرھنگ و  اشتھ شده ایم و واقعا بھ تحول نیازمند ھستیم.جھت موسیقي عقب نگاه د

  موسیقی، شدیدآ بھ بازسازی نیاز داریم تا موسیقی ما از حالت ابتذال نجات یابد. 
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  وش، ژورنالیست، نویسنده و طنز نویس بی بدیلفرید سیا

خالق است، ھمواره از طریق نبشتھ ھای طنز گونھ و گفتمان ھای ارزشمند، بھ وش کھ مردی اندیشمند و جناب سیا
فرھود  بھ نوسازی معتقد است و  دوست عزیزش، جناب مانند ،وضع نابسامان کشور اشاره ھا نموده است. وی نیز

   طرح ھای بسیار زیبا و جالب را با متانت و استدالل قوی بھ شنونده اش ارائھ می کند.

  : اندیشھ ورز می گویدسیاوش 

خود مشغول داشتھ این است کھ ھ ساسی ترین پرسشی کھ ذھن اکثر راھیان جاده ُپر خم و پیچ و دشوار سیاست را با" 
کھ در  ءاز کجا باید آغاز کرد؟ من باور دارم کھ از واقعیت جامعھ باید کار را آغاز کرد و با آن حرکت کرد. جامعھ

ویژه تصادم منافع استراتیژیک و منطقھ یی ابر قدرت ھا و جنگ سرد( کھ در کشور ھ بعوامل داخلی و خارجی ءنتیجھ
آغاز  تناکی ویران و بیچاره شده است. از واقعیتی شطرز و حھ گرمای آتشین جای خالی کرده بود) بھ ما سردی آن ب

ھا نیاز دارد نھ کنار  نار آمدنکھ کھ ب ء شود کھ دیگر برای جھاد و انقالب، انفالق و انقطاب ضرورتی نباشد. جامعھ
  خواھد نھ نفاق.  رفتن ھا، بھ عقل سلیم و کردار سالم ضرورت دارد ، وفاق می

، برای بیرون رفت از معضالت و مشکالت کنونی ، سیاست پیشھ گان و کسانی کھ در خود شان توان و ویبھ باور 
اندازند کھ پاسخگوی نیاز ھای کنونی مردم و کشور ما باشد بینند، باید طرح نو در  امکان شرکت در آینده کشور را می

  وآنرا در معرض داوری ھا قرار بدھند. و این چھ انتظار بعیدی است از کسانی کھ ھنوز در بند دعواھای تاریخی
ھا  نسل امروز کشور توجھ و عالقھ بھ دعوا ھای قدرت آن  درسنگر ھای خصم خود مانده اند و باور نمیدارند کھ

  دارند.ن

جناب سیاوش، تاکید بھ نوسازی کرد و خواھان بحث ھای عمیق و تخصصی با دولت مردان و آن ھای کھ در مورد 
  افغانستان کار می کنند، است.
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  شفیق احمدی، رئیس مرکز فرھنگی حافظ عبدالمجید نجرابی مقیم اروپا

حراست از فرھنگ در عرصھء  ی راھمواره تالش ھای مستمرجناب احمدی، شخصیت برازندهء فرھنگی بوده کھ 
پرغنای کشورش راه اندازی نموده است. وی، ھم اکنون  با نھادی کھ مسؤولیت آن را دارد، در داخل و خارج کشور، 

، در و آیندهء پرشکوهء کشورش معارف باشد. این شخصیت دلسوز بھ فرھنگ،مشغول احیای فرھنگ و معارف می 
  می گوید:» مھاجرین در بازسازی افغانستاننقش «مورد 

از  ،افغانستان سازيزبراي كار و كمك بھ با و مغز ھای متفکر ماشتن متخصصین و نخبھ ھاي بیرون مرزيگاعزام و 
تواند  مي ،رفتن تعھد از افراد در یك تعھد نامھ رسميگذیر و جوابده و با پ لیتووئمس ،ژرستیپطریق یك نھاد با 

كھ نتوانستیم  خود ما بود تا کنون در این نقیصھ است. کاری صورت نگرفتھ نین چكھ تا اكنون  باشدموثریت داشتھ 
، ولی اکنون بھ یاری پروردگار و ھمت چیزفھمان ا ایستاده نماییمپرا تقویت و عمال بر بین المللي نان نھاد با اعتبارچ 

   قد برافراشتھ است.ما، اتحادیھء بین المللی مھاجرین افغان بسیار متین و رسا 

حقوق خاستھ و بر  ءذاري در راه دفاع و اعادهگري را كھ براي خدمت گامروز برماست تا این نھاد و ھر نھاد مدني دی
ھمكاري  تقویت نموده ،ذاردگ ام ميگ ،ذیرپحق مھاجر مطابق بھ كنوانسیون سازمان ملل متحد و كشور ھاي مھاجر

  م.یصادقانھ نمای
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  انجنیر لعل محمد درانی، رئیس اتحادیھء سینماگران افغان در اروپا

محترم درانی کھ از سھ دھھ در عرصھء سینماگری و فلم سازی مشغول است و تا کنون فلم ھای خوبی را بھ جھان 
  سینما و دوستداران فلم ھای افغانی عرضھ نموده است، می گوید:



عدم توجھ دولت بھ رشد صنعت سینما باعث شده است تا سطح تولیدات داخلی پایین آمده و سینماگران بیشتر بھ تقلید از 
سینمای ھند بپردازند. برخورد غیر مسئوالنھ و نداشتن توجھ از سوی دولت افغانستان در قبال صنعت سینما، باعث شده 

ظر محتوایی در سطح پایینی قرار داشتھ باشد. برای بھبود وضیعت است کھ وضعیت سینماھا و تولیدات سینمایی از ن
سینما در افغانستان، نیاز بھ کمک و اشخاص مجرب از خارج کشور می شود تا تولیدات فلم را در داخل کشور باال 

مھ نویس ھا برده، ضرورت بھ نشر فلم ھای ھمسایھ ھا نشود. سینمای افغانستان، کامال یک سینمای تقلیدی است و فلم نا
و سناریو نویس ھا ، مشغول کاپی و تقلید دیگران اند. بھ این حساب کھ ھیچ نوع پیشرفت در این عرصھ مشاھده نمی 

  شود. 
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  میر عبداهللا، معاون اتحادیھء مھاجرین افغان در مسکو

محترم میر عبداهللا، صحبت بسیار مفصل در رابطھ با ایجاد اتحادیھ ھای مھاجرین و کارکرد ھای شان و این کھ چگونھ 
این اتحادیھ ھا بھ مشکالت مواجھ می شوند، نمودند. ایشان در مورد مشکالت مھاجرین و نوع برخورد دولت با آن ھا، 

 کھ عمال در کار با مھاجرین دخیل است،  از مشکالتی کھ از سوی جناب میرعبداهللامثال ھای مختلفی را ارائھ نمودند. 
  ه، افزودند کھ:مھاجرین برای خود شان ایجاد می شود، نیز نام برد

 مردکھ یک شخصیت دلسوز و  شاھد عینی در مورد الحاج اختر محمد صافیالزم می بینم بھ عنوان  ،از روی حقیقت
کھ ایشان با ایجاد اتحادیھء مھاجرین افغان در مسکو و اتحادیھء  گویمبا جرئت و صراحت ب ،است دنیای اندیشھ و تفکر

  بین المللی مھاجرین افغان، زحمات و رسک بسیار زیادی را متقبل شدند. 

و کسانی کھ عمال در راستای  ،آن ھای کھ در مورد افغانستان می اندیشندو  ھموطنان مھاجرباید بگویم کھ ھمھ 
قدم  ، ء مھاجرینتجارب و بینش در عرصھبا کسب  جناب صافی، بھ این امر باورمند اند کھ کار می کنند مھاجرین

بسیاری از است. امروز  قرار داده خودمھاجر و ستمدیدهء  مردم  در خدمت  تمام انرژی خود راھای متین را پیموده و 
در راه خدمت  این شخصیت دلسوز بھ آن معترف اند و با افتخار ھرچھ تمام تر نوا سر می دھند کھ ھموطنان مھاجر ما

  کوتاھی نکرده است. انی بھ مھاجرین افغان فعال بوده، در خدمتگذاری بھ مردم و وطنش،رس
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  »فیفا«سازمان جھانی فوتبالعلی عسکر لعلی، یکتن از پیش گامان ورزش فوتبال، عضو تیم ملی اسبق و مربی 

این ورزشکار با تجربھ و مربی مجرب کھ خود روزگاری فوتبالیست خوبی بوده است، نخست اشارهء بسیار دقیق در 
مورد ورزش و فواید آن نمود و با مثال ھای قوی واضح ساخت کھ ورزش نھ تنھا برای سالمت جسم و روح و رشد 

  د باعث صلح و آوردن وحدت میان مردمان شود. فزیکی انسان موثر است، بلکھ می توان

وی بھ کمی ھا و کاستی ھا در عرصھء ورزش کشور اشاره ھای الزم نمود و در بسیاری عرصھ ھا خواھان نوسازی 
گردید. ھمچنان از دست آورد ھای ورزشکاران خوب و مستعد نیز نام برد و در این کھ مردم ما از خود استعداد بسیار 

  وقت کم بھ جھانیان نشان داده است، یادآور شد.  شایانی را در

وی معتقد است کھ در صورت بھتر شدن وضع ورزش و تجھیزات الزم بھ ورزشکاران و فرستادن مربیان باتجربھ، 
  نتیجھء بھتری را می توان در کشور انتظار داشت. 
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  ظاھر ملک بابا، فعال فرھنگی و جامعھء مدنی

بابا، یکتن از شخصیت ھای فعال در عرصھء فرھنگ و جامعھء مدنی است کھ در مورد افغانستان صحبت جناب ملک 
ھای سودمندی را با ھموطنان مھاجر خود قسمت می کند. وی ھمواره طی صحبت ھایش، مردم را بھ حفاظت از منافع 

  می دھد. ملی و وحدت ملی دعوت نموده، از  پارچھ شدن و دوری جستن از ھمدیگر ھوشدار



در این کنفرانس، سخنان بسیار ارزشمند و وطن پرستانھء این اندیشمند، نوازشگر گوش ھای سامعین بود کھ از دل و 
  جان بھ گفتھ ھایش گوش فراداده بودند. 

عینی  ملک بابا، در این کھ اھریمنان در پی چاپیدن فرھنگ و وحدت ملی و یکدلی ما کمر بستھ اند، با مثال ھای بسیار
  بھ ھموطنان زنگ خطر را بھ صدا درآورد.
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  لطیف کریم استالفی، نویسنده و شاعر

شاعر خوش قریحھ، جناب توسط کھ  عمل آمدھ نامھ ب قطع ءتدوین مسوده ،2012مارچ  25مورخ در روز یکشنبھ 
و اعمال تعدیالت  ارنظرات حضوکراتیک و ازاد و استماع تقریر و پس از بحث و گفتگو در فضای کامالء دم استالفی

  بھ تصویب ھمگان بدون رای مخالف بھ تصویب رسید.الزم 

سھ شخصیت برازنده، ناھید صدیق وفا، سکرتر مسؤول اتحادیھء انجمن ھای افغان ھا در ھالند، لطیف کریم استالفی، 
  قطع نامھ را بھ عھده داشتند.نویسنده و شاعر فرزانھ و قدوس کریمی، حقوق دان، مسؤولیت کمیسیون تحریر و تدوین 

  

  قدوس کریمی                      ناھید صدیق علومی                                       

........................................................................................................................................  
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