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 افغانستان، جنبش بیداری و افغانهای مقیم خارج
 نویسنده: غفور لیوال

 

به هر کشوری که سفر کردم  با افغانهای مهاجر دیدارهای داشتم، مهمان آنها بودم، با من محبت کردند، به حال وطن  

گریه سر دادند، بعضی از آنها خوشحالی میکردند که کسی از وطن آمده و حکایات و خاطراتی از میهن با خود آورده.  

ه چرا در وطن  آبائی شان هنوز هم جنگ ادامه دارد، فساد شاخ و برخی  از هموطنان مقیم خارج سخت ناراحت بودند ک

پنجه  کشیده، میدان سیاست، اقتصاد و قانونگذاری به تفنگ ساالران و دسته های مافیائی واگذار شده . قلبهای افغانهای 

ر  خواب  میبیند، مهاجر برای افغانستان میتپند. کسی از هموطنان دور از میهن  میگفت  که هر شب افغانستان را د

دیگری میگفت سخت آرزو دارد که به وطن برگردد و خدمت بکند، کسی هم به اوضاع و آیندۀ افغانستان نا امیدی و بد 

بینی نشان میداد. عده ای دیگری نسل مرا مخاطب قرار داده نصیحت گونه میگفتند تا بیدار بوده و خطاهای گذشته را 

 تکرار نکنیم...

 گرفت:اافعانهای دور از میهن مرا دو احساس  فرحین تماسها با 

جائی که هستند افغانستان را فراموش نکرده  و میخواهند برای آن چیزی بکنند، مگر دقیقاً نمیدانند  اکثر افغانها، هر -۲

 چی و  چگونه ؟

ای آنها از وضع ئی که قرار دارند به همت افغانی خود زندگی میکنند؛ عده ، افغانها در هر جاجای خوشی است -۱

 انسان افغاناقتصاد خوب، برخی متوسط و بعضی هم ضعیف برخوردار هستند. اما همه آرزو دارند به افغانستان و 

 خدمتی بکنند.

نیز به خود جلب کرد. با تأسف باید  ،در عین حال توجه مرا دشواری های که افغانهای مقیم خارج با آنها سردچار هستند

برده اند: اختالفات سلیقوی، تضادهای  موطنان بی اتفاقی های ما را نیز با خود به خارج بگویم که عده ای از ه

ایدیالوژیکی، مخالفت های حزبی... هنوز هم اذهان و قلوب شان را وسوسه های پنهانی میلرزانند. اما  با اینهم  همۀ 

 انی کرد.ایشان در خدمتگذاری به وطن نهایت تالش دارند و  باید از  ایشان  قدر د

هر بار پس  از برگشت از سفر و رفع خسته گی ها،  در بارۀ افکار و احساسات این عزیزان دور از میهن اندیشیده ام    

 و باالخره به این نتیجه رسیدم که:

نستان و " بلی! افغانهای دور از میهن میتوانند کارهای زیادی را انجام دهند و باید هم انجام دهند، اینها برای نجات افغا

 به دالیل آتی بیش از دیگران میتوانند مثمر باشند: انسان افغان

 ؛به سر میبرند و صدای شان تا جاهای زیادی میتواند برسدسی دیموکرادارای نظام اینها در کشورهای نسبتاْ آزاد و  -۲

وضع اقتصادی  بسیاری از آنها نسبت به افغانهای داخل کشور بهتر تر است و هر تغییر مثبت، فعالیت سیاسی و   -۱

 تالش برای به میان آوردن  یک ادارۀ  ملی  ضرورت به یک بنیۀ اقتصادی دارد؛

حیات به سر میبرند،  از دیدگاه روانی و فکری افغانهای دور از میهن استوارتراستند چون در شرایط نسبتاً آرام -۳

تشویش رسانیدن نفقه به خانواده هر لحظه آنها را زیر فشار قرار نمیدهد. افزون بر آن این افغانها تجارب  فعالیت 

سیاستمداران کشورهای مقیم را بخوبی آموخته اند و مهمتر آنکه اکثر آنها از احساسات بیمورد مبرا بوده و میدانند که  
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رد و دلهای گرم بهتر است. افغانهای دور از میهن از دوستی وعالقمندی اتباع کشورهای مقیم به کار کردن با مغزهای س

 وطن شان نیز بخوبی آگاهی دارند؛

اکثر افغانهای دور از میهن، انسانهای مجرب و با نفوذ هستند: از یک طرف آنها قبالً در افغانستان در شرایط نسبتاً   -۴

و اکنون تجربۀ سیاست، کار و مبارزۀ سائر کشورها را نیز  فراگرفته اند و این دالیل خوب تحصیل و کار کرده اند، 

 باعث شده  تا نزد  افغانهای داخل وطن  از اعتبار شایستۀ برخوردار باشند؛

ملی ۀ بین المللی دارند میتوانند البی های مناسبی برای منافع ی که با جامعطاتاین افغانها بر بنیاد شناخت و ارتبا -۵

 کشور و ادارۀ  سالم در کشور باشند."

با در نظر داشت دالیل فوق الذکر افغانهای دور از میهن  در پیروزی یک جنبش بیداری که در تبانی با یک  ادارۀ    

اشتراک ورزیده، نقش اساسی را در آن  به  ،پروگرام علمی و عملی نجات و عمران افغانستان را باید به پیش ببرد  ،ملی

 خواهند داشت. دوش

 راه سوم: 

 ذیالً در بارۀ آنکه چه باید کرد و چگونه باید کرد مکثی خواهیم داشت:  

کار بکنند، برای این منظور باید یک مرکز همکاری  انسان افغانافغانهای دور از میهن مصمم هستند برای افغانستان و 

و همصدا ایجاد گردد. افغانهای مقیم خلیج فارس )عرب(، اروپا، امریکا، آسترالیا، جمهوریت های سابق اتحاد شوروی، 

را در   جنبش بیداریهندوستان، کشورهای همسایه و یا در  هر نقطۀ از جهان که به سر میبرند میتوانند هسته های 

 همانجا  ایجاد نموده، بدینترتیب  فعالیت جنبش را در داخل نیرومندتر بسازند. 

مساعی افغانهای مقیم کشورهای خارجی هکذا میتوانند برای طرح برنامه های علمی و عملی، رسانیدن کمک های   

 بشری و  شاید حتی در به میان آمدن یک ادارۀ  ملی ضروری و مثمر ارزیابی میشود.

 نهای دور از میهن میتوانند در ساحات ذیل مفید و ضروری باشند:افغا    

 ؛کشورها، موسسات و سازمانهای بین المللی جمع آوری اعانه ها، کمک های مالی، مادی و تجهیزات  -۲

به کمک افغانهای دور از میهن شاید بتواند سیستم شفاف حسابدهی را ایجاد نماید تا  در نتیجۀ آن هر جنبش بیداری  

ها و "مراکز  NGOافغان کمک کننده اطمینان کامل  داشته باشد که یک پول او هم به هدر نمیرود. پروسۀ مذکور به 

 فرهنگی" که اعتماد افغانهای دور از میهن را سخت جریحه دار ساخته شباهت نخواهد داشت؛

چنان  روابطی  با آنها که به سود منافع ملی ۀ بین المللی و ایجاد و فعال جامع قابل اعتمادمین تماسها با مراکز أت  - ۱

افغانستان بوده، در راه به میان آمدن یک  ادارۀ سالم ملی یاری رسانیده و یا حد اقل موانع در این راستا ایجاد ننمایند. از 

د افغانستان طریق هموطنان دور از میهن به جامعۀ بین المللی میتوان تفهیم کرد که پیروزی جنبش بیداری نه تنها به سو

 بلکه به نفع جامعۀ بین المللی نیز می باشد.

تبادل نظریات در بارۀ  پروژه ها، طرح ها و افکار که بر بنیاد علم، تجربه و کوشش های عملی به میان آمده   – ۳

 را  هرچه بیشتر تحکیم بخشند؛ جنبش بیداریباشند. از این طریق نیز افغانهای دور از میهن میتوانند 

جنبش حوادث غیر مترقبه و ناگوار: بطور مثال فعالین کشورهای خارجی حین بروز و مساعدت  لب حمایت ج – ۴

در داخل کشور میتوانند  با تهدید ها، محدودیت ها و دشواری های گوناگون روبرو شوند. افغانهای دور از میهن   بیداری

دیموکراسی، نهادهای حقوق بشر، شخصیت های با نفوذ و با به راه اندازی اعتراضات وسیع، نشر اخبار... توجه جوامع 

آزادیخواه را جلب نموده و صدای افغانهای مظلوم و روشنگر را در کشورهای مقیم  بلند نمایند. در شرایط کنونی 
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قادراند امواج حمایت جامعۀ  ،عنکبوت جامعۀ مدنی در تمام کشورها تار دوانیده و فریاد نهاد های مدنی و شخصیت ها

 بین المللی را به حرکت آورند. افغانهای دور از میهن در این راستا نیز بهتر از هر کسی دیگری میتوانند ممد واقع شوند.

نقش حیاتی را بازی بیداری و روشنگری  من به آن باور هستم که افغانهای مقیم کشورهای خارج میتوانند  طی مراحل  

باشد. ) روی کلمۀ علمی غانهای دور از وطن بوده و می تواند یک محور ملی و اتحاد اف ،نمایند. یک راه نجات افغانستان

بخاطر آن تاکید میکنم که محور مذکور شاید در نتیجۀ  غور و تحلیل  از شرایط خاص و منوط به خود افغانستان علمی 

 به میان بیآید.(

 به آرزوی عکس العمل شما در این راستا!   

 پایان

 

 

 
 


