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 ۲۰/۲۰/۰۲۰۰          عارف عباسی

 سخنی چند پیرامون کانگرس بین امللی
 افغان  مهاجرین

 

در صف  را در میان گذارم، نه به نیتی که خویشتن با شما درین موضوع بی نهایت مهم و حیاتی راگفتنی هایم  آرزومندم

 قرار دهم که در سرآغاز این گزارشنامه مخاطب قرار گرفته اند. ذواتی 

، باز شدن درب بروی افغان بیرون از میهن غرض دارم دل آگنده از عشقش و سری دردمند  زسودایشزند آن دیارم فر

سهمگیری در اعمار مجددش از عالی ترین آرزو هایم بوده و همواره در صدر اندیشه هایم قرار داشته و با یافتن هر 

 فُرصت مناسب آنرا تبارز داده ام.

 رسیده که سوال کی باید آباد کرد مطرح است.  فرا و زمانی ،ویران کرد گذشته ور پرسان که کیحاال د  

یا هزاره و پیرو هر راه و رسم  و  چه تاجک چه پشتون، ازبک  این تویی ای فرزند آن وطن چه مهاجر چه انصار

رآیی. چرخیدن دور دائره آبادی این ویرانه بدرک نموده در پی   را این رسالت تأریخی اتباید  واقعاٌ سیاسی که هستی 

موقف با بازی به خون و احساسات تو این سردمداران های شیطانی پول و قدرت امید به آبادی را به فناه می برد، زمانی 

حاال ترا تنها گذاشته فرار را بر قرار ترجیح میدهند در شرایط فعلی و واقعیت های کنونی  ، ولی مستحکم ساختندخود 

 و تو میمانی و این ویرانۀ بال کشیده. همین عمل را انجام دادند.چنانچه یکبار دیگر 

میداند و  آبادانی ملک خویش  ، تخصص دیگران و پول شان الزمی است ولی افغان است که رمز امورکمک دیگران

 باید مدیریت را صاحب باشد.

از موجودیت شان اطالع نداشتم( را تبریک  تا حال در حالی که ابتکار عمل اتحادیۀ بین المللی مهاجرین افغان ) متأسفانه

 عرض نموده و دائر نمودن چنین جلسه ای را زیر عنوان کانگرس بسیار ارزشمند می خوانم.

گرد همآیی ها کاریست نیکو ایراد بیانیه ها و تبادل افکار رهکشای تعقیب اهداف مهم است و آنچه ذی اهمیت تر است 

که چگونه زمینۀ  پیاده کردن این اهداف عالی در عمل  نیک و آمال واالی ملی استآراستن جامۀ عمل به این آرزو های 

 گردد. میسر 

اهداف این کانگرس بسیار عالی طرح گردیده و اصول کارگری برای رسیدن به این هدف که عبارت از نقش افغان 

 مهاجر برای آبادی کشورش است می باشد.

 

افغان را که به سرمایۀ آن وطن تحصیل کرده بود راهی دیار های بیگانه  جبر زمان به ده ها هزار اهل فن و تخصص

متخصصین پر مصرف خارجی شده با آشنایی با  برای  ینزساخت، اکثریت تا هنوز قدرت کار داشته و بهترین جاگ

 محیط و شرایط به مراتب مؤفقتر می باشند.

اب می نماید به صدها جوان داوطلب کمپیوتر باز کار است بسیج ساختن این نیرو که بسیار پراگنده است زحمت زیاد ایج

 این معلومات را حمعآوری تنظیم و تصنیف نماید.که 

 این احساس  د باید در رگ و خون وطن پرستیشواحساس ملی گرایی تزریق نمی گردد و متاعی نیست که خریداری 

 موجود باشد ولی  با تبلیغ سالم و روشنگری صیقل میگردد.

بخش این اهداف را ایجاد میکانیزم کاری بین اتحادیۀ بین المللی مهاجرین و دولت اسالمی افغانستان تشکیل  مهمترین

میدهد. این مشکل ترین کار است، آیا به آن اهمیتی که من و تو به این موضوع می نگریم و آنرا حیاتی تلقی می کنیم، 

ر شدن سیل اهل فن بیرون از وطن با آراستگی ها و شایستگی آیا  سرازینزد دولت تا حال این اهمیت احساس گردیده؟ 

موقف دولتمردان فعلی را در خطر نمی اندازد و مانع گسترش فساد متداول و  از محیط های زیست فعلی ها ی کسبی

 د؟دبهره برداری های گوناگون نمیگر

حساس گردیده بجای استخدام انجنیر و ااز بدو مرحله در غیر آن باید نزد اراکین دولت از سرک تا پچک این ضرورت 

مهندس و کار شناس هندوستانی، بنگله دشی و سریالنکایی از طریق سفارت خانه های خود اوالد این وطن را استخدام 

 می بأیست آنر جزء کارنامۀ ملی خود بحیث یک علویت شامل میگردانیدند. .همودن

در چوکات ملل متحد  حکومت را در بخش پالیسی سازی  که تخصص هندیمیدانید که عالوه از چهل نفر مبطور مثال  

کمک می نماید و معاش باالتر از ده هزار دالر ماهانه دارند به تعداد دو هزار متخصص دیگر هندی به معاشات دو الی 

ش ماهانه هر شامل معاونت هندوستان در افغانستان مصروف فعالیت اند. بطور مثال اگر حد وسط معاپنج هزار دالر 

به پنج  ملیون و در یک  هندی  پنجصد دالر محاسبه نماییم در مجموع ماهانه معاش متخصصینمتخصص را دوهزارو 

، اگر مدت اقامت را حد وسط پنج سال بسنجیم سه صد ملیون دالر معاونت هندوستان  سال به شصت  ملیون دالر میرسد
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ده و یک فیصدی باالتر مصارف سامان آالت و تجهیزات است، که از جملۀ یک بلیون دالربحیث معاشات مصرف گردی

استخدام متخصصین ترکی، سریالنکایی و بنگله دشی از کمک ممالک غربی و  االبته از شرایط کمک بشمار میرود. ام

 ورت می گیرد که اهل فن افغان تعویض مناسب با شرایط بهتر و مصرف کمتر بوده میصامریکا و یا قرضه بانک ها 

 .تواند

بر عالوه نسل جوان تحصیلکرده  مفکوره استفاده از نیروی ملی بیرون وطن اهمیت بسزای اجتماعی و اقتصادی داشته 

به هزاران جوان ما در مهاجرت ایران و پاکستان پیشور ماهر شده باید زمینه استفاده  و اهل فن مجرب گذشته در غرب 

 .کشور نقش بسزا بازی می کند، فقط رمینه مساعد گردد در آبادیاز نیروی بازو و اندیشه های شان 

چندی قبل ما در امریکا مؤفق به سازماندهی انجمن اهل فن طبی رضا کار برای لفغانستان گردیدیم که تربیۀ کدر علمی 

و و  طبی افغانستان یکی از اهداف عمدۀ شان است، سفر های متعدد و پراگنده به ابتکار یک تعداد داکتران با احساس

طندوست با درک مسئولیت های ملی با قبول مصارف شخصی در طول شش سال گذشته صورت گرفت که داکتر مسافر 

با ابتکار خود درب هر مؤسسۀ طبی را دق الباب میکرد و خدمت خود را عرضه می نمود، چون تحت پروگرام امریکا، 

 از درب رانده.فرانسه و جرمنی نرفته بود جایی پزیرفته می شد و جایی دیگر 

غرض مؤثریت و استمرار این خدمت صادقانه و بی مدعا ایچاد یک تشکل را مفید خواندیم تا این خدمات رضا کارانه را 

. این انجمن یک سازمان هستوی بوده به اصطالح انگریز ها  ییمابهتر تنظیم نموده توجه مقامات ذیصالح را جلب نم

به همه والیات البته که از توان مالی و زمانی این انجمن خارج بوده از  صرف یخ را شکستیم، گسترش این برنامه

مدتیست که با مراجع ذیدخل حکومت در تماس هستیم تا با ایجاد یک فضای مطمئن و همکاری و پشتی بانی مؤثر زمینه 

 تشویق تعداد بیشتر داکتران و اهل فن طبی را فراهم آورند.

اقی مانده اکثر اهل فن طبی تشویش های موجه دارند و در شرایط فعلی و عدم توجه عضویت درین انجمن بسیار محدود ب

، ولی داکتر صاحبانی که قبالٌ سفر کرده و بازهم آماده رفتن و خدمت به ند خطرات زیاد را قبول کنندهدولت نمی خوا

 لطف الهی پزیرفته اند.به اتکای  را وطن اند همه خطرات

عالی و صحت عامه بدست آورده ایم که امید به  تسیار امیدوار کننده از وزارت های تحصیالخوشبختانه ما وعده های ب

 خداوند این گشایش درب جلب سایر اهل فن مهاجر افغان برای اعمار مجدد کشور شان گردد.

 این تجربۀ مبتدی  را صرف بحیث مثال و درس کوچک به عرض رساندم. 

 و عملی ساختن این هدف ملی و سترگ از بارگاه ایزد دانا و توانا می خواهم.مؤفقیت های مزید شما  را در تعقیب 

 

 و من هللا توفیق

 
 


