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  200 ـ ماه اگست سال   جرمنی                                                                              عبدالسميع رفيع صافی

 سخنی چند پيرامون نشست افغان های مهاجر در مسکو
را به لحاظ داشتن که آزار و اذيت بيشتري   خورشيدی، تعداد کثيری از افغان ها، براي اين 1357پس از هفتم ثور 

  . افغانستان مهاجرت کردند عقايد و انديشه ی مخالف با نظام حاکم، متحمل نشوند، از

 افغانستان، خود را  پيکارگران و مبارزان راه آزادی و اسالم در اين سه دهه، چه در داخل و چه در خارج از
وقتی طبقه ی برای رهايی خود از . اشته بودندستمديدگانی می پنداشتند و در برابر دولت وقت افغانستان، قد برافر

استيال و اسارت می جنگد، ايمان دارد که برای آزادی بشر به طور اعم تالش می کند و بدين سبب می تواند به 
اما در اين نبرد طوالنی و تقريبأ . آرمانی متوسل شود، به آرزوی آزاديی که در سينه ی همه ی ستمديدگان ريشه دارد

به قيمت جان ميليون ها انسان تمام شد و نصف ملت افغانستان را به مهاجرت واداشت، زمانی که اين گروه مداوم که 
ها پيروز گشتند و امتيازات جديدی را به دست آوردند، با دشمنان آزادی و بشريت همراه شدند و در حق ملت خود 

 تا امروز، آب در روده ی ملت بدبخت 1357ور در مجموع ميتوان چنين خالصه کرد که، از همان هفتم ث. جفا کردند
هر دو جناح، بسان مدعيان فضل و کمال، با آن که سخنان جذاب و دلنشين می گفتند و . و ستمديده ی افغان گرم نيامده

در کالم و شعار، گوی سبقت از همگان می ربايند، اما در عمل . اند می گويند، ولی از نظر عملی اشخاصی ضعيف 
به هر صورت، و اما در مورد گردهمايی که من نيز در آن دعوت . هدات اخالقی، حالی نوميدکننده دارندصالح و تع

  :شده بودم، گزارش می دهم

 امروز در تمام نقاط جهان مهاجر اند و بيشترين آن ها در کشور ايران  همه می دانند که بيشتر از چهار ميليون افغان
  . و پاکستان به سر می برند

داشتيم، صحبت » دنيای روسيه«  مالقات بسيار ارزنده ای که با يک نهاد جامعه ی مدنی در مسکو، زير نام ما، در
بسيار مفصل و آموزنده از دو مسئوولين اين نهاد را که از تجارب گذشته ی کشور شان در مورد زبان و فرهنگ 

شته ياد نمود که اتحاد شوروی با آن های که به معاون اين نهاد، از اشتباهات در گذ. حکايت می کرد، استماع نموديم
عنوان مهاجر ترک وطن کرده بودند، هيچ نوع رابطه ی نداشت و حتی از آن ها به عنوان دشمنان اتحاد شوروی نام 

  . برده می شد و چنين استنباط می گرديد که گوييا ايشان در کشور های سرمايداری مدغم گرديده اند

 در عرصه های سياسی، اقصادی و فرهنگی،  و فروپاشی اتحاد شوروی، تحوالت و بازنگریپس از انهدام کمونيزم 
از جمله، برخورد کشور روسيه با مهاجرين . باعث يک سلسله تغيرات در افکار و برنامه ريزی کشور روسيه گرديد

ار مفيد و ماندگار را روس در کشور های ديگر است که دولت در زمينه ی احيای زبان و فرهنگ خود، کار های بسي
ايلينا « در مورد گسترش و احيای زبان و فرهنگ روس و برنامه های عملی آن، خانم . سر دست گرفته است

که آمريت پروژه های به خصوص در عرصه ی زبان و فرهنگ را به عهده داشت، چنين گزارشی را در » ارکيپووا
  :اسيون روسيه ارائه نمودمورد حراست و نگهداری و توسعه ی زبان و فرهنگ فدر

  .فراگيری زبان و گسترش فرهنگ روس، به اطفال، توسط کتاب های مفيد و خواندنی با ميتود های جديد و جالب ·

  . دی وی دی ها به اطفال تهيه ی نوار های کارتونی به شکل ·

  .يهتهيه و چاپ کتاب های متعدد از آثار باستانی، طبيعت و افتخارات فرهنگی کشور روس ·

فرهنگ و ادبيات، فلسفه،  : تجليل از مشاهير و دانشمندان بزرگ کشور روسيه در عرصه های علوم مختلف از قبيل ·
  .سياست و ساينس

  . تصويری از زندگيی مشاهير و دانشمندان روس تهيه ی نوار های ·
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ندگار ساختن زبان و فرهنگ چاپ و نشر کتب در عرصه های ادبيات، فلسفه، تاريخ و علوم ديگر جهت ارتقا و ما· 
  .روس

  .ايجاد کورس های زبان روسی و نمايشگاه های فرهنگی در خارج از روسيه ·

ما، در نهايت تالش می کنيم تا روابط خود را با مهاجرين : به سخنان خود ادامه داده گفت»ايلينا ارکيپووا«خانم 
 اميد که آن ها و فرزندان شان، زبان و فرهنگ خود را به اين. روسيه در سرتاسر جهان مستحکم و استوار نگه بداريم

در هرجا که زندگی می کنند با خود داشته باشند و به اصالت زبان و فرهنگ خود بيانديشند، و در هرجا که بسر می 
ما در اين امر مهم، گام های تازه را برداشته ايم و . برند، ممثل و مرجع خوب از زبان و فرهنگ اصيل خود باشند

  . ميدانيم که با دشواری ها مواجه استيم، ولی به ارزش و ماهيت کار خود معتقديم

  . اين نهاد اجتماعی، فعاليت مستقل داشته وابسته به هيچ ارگان دولتی نمی باشد

. ، به هر يک از اعضای کنفرانس موقع داده شد تا در اين زمينه سخن بگويد»ايلينا ارکيپووا«بعد از ختم سخنان خانم 
من به نوبه ی خود چند کلمه در مورد اهميت و زنده نگه داشتن فرهنگ و تبادل فرهنگ ها، سخنانی در خور مجلس 
و موضوع گفته، از هيأت محترمی که از افغانستان تشريف آورده بودند، تمنا کردم تا سخنان اين دو مسئوولين دلسوز 

  . بدون کم و کاست وسيله شوند و معارف افغانستانو صادق به وطن و فرهنگ شان را به مقامات وزارت فرهنگ 

با توجه به اهميت زبان و فرهنگ، بايد اذعان بدارم که صحبت اين دو شخصيت فرهنگی روسيه، نهايت آموزنده بود 
 هر ملتی که به اين سرنوشت مبتال است و مهاجرين در کشور های ديگر دارد، الزم است از چنين تجريبات سود  و

  . ده کندمند استفا

  :روابط مهاجرين با سفارت خانه ها

. هيچ نوع رابطه ی با سفارت خود ندارند و سفارت هم هيچ برنامه ی با افغان ها نداشته و ندارد مهاجرين افغان، 
در مجموع، برنامه های . رابطه ها در حد معضالت قونسلگری با افغان های که پاسپورت افغانی دارند، ميباشد

فرهنگی به پديده های کامأل ناشناخته مبدل شده اند، در حالی که سفارت های افغانستان در چنين مقطع علمی، ادبی و 
زمانی، تنها ميتوانند با اين گونه برنامه ها، افغان های که پاسپورت افغانی ندارند را، جذب نموده، رابطه ی آن ها را 

ن از نيروی فکری ، معنوی و مادی آن ها به نفع افغانستان در اين صورت، می توا. با دولت افغانستان استوار نمايند
  . سود برد

  :فقدان برنامه های ملی

دولت مردان افغانستان، برنامه های ملی برای ملت روی دست ندارند و در تالش اند تا برای بقای خود، گروه های 
 ملحوظ، مردم در داخل افغانستان نسبت به بدين. مختلف بدنام را به قدرت برسانند و از آن ها به نفع خود سود ببرند

  . دولت بی اعتماد اند، و در خارج از افغانستان، مهاجرين افغان نيز نسبت به سفارت خود بی اعتماد شده اند

  :موضوع بحث در اين کنفرانس

کز مطالعات مر«  جوالی، از طرف 30که به تاريخ » صلح و ثبات در افغانستان« در کنفرانس بين المللی، تحت نام 
به ابتکار آقايان محترم عمر نثار و اختر محمد صافی، راه اندازی شده بود، در آن نمايندگانی از » افغانستان معاصر

  . کشور های اروپا، امريکا و آسيای ميانه اشتراک ورزيده بودند

بودن آن ها » البی«ا و ي» البيزم « در اين نشست، بحث های در مورد نقش، جايگاه و موثريت مهاجرين زير نام
در کشور های که زيست می » البی«آيا مهاجرين افغان توانايی آن را دارند که به عنوان يک : مطرح گرديد، از قبيل

  کنند، برای منافع کشور شان نقشی مفيد و موثر را ايفا کنند؟
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مهاجرين شان در تمام : ن کهدر اين کنفرانس، دوستان در مورد البی بودن يهوديان صحبت های کردند، از قبيل اي
نقاط دنيا به نفع اسراييل تالش می کنند، در کشور های مقتدر، مثل امريکا، البيی صهيونيست ها از نفوذ چشمگيری 
برخوردار بوده، در تعين رئيس جمهور و انتخاب سناتورران نقش موثر را اجرا می کنند، برای حفظ و منافع کشور 

  ......می گيرند و غيره و غيرهشان، از همه قدرت ها تعهد 

تحقيقات علمی نشان داده است که، صهيونيست ها سعی دارند تا با دعوت از متفکران، استادان و متخصصين يهودی 
ساير کشور ها، ولو به طور موقت، افکار علمی مدرن، طرح ها و اختراعات اين قبيل افراد، به منظور تقويت نيروی 

  .  داخل اسراييل منتقل گرددفکری و تربيت کارشناس، به

  :به اين نتيجه می رسيم که  موشگافی کنيم با يک مقايسه با خود  اگر طرز تفکر صهيونيست ها را

   .صهيونيست ها به فرهنگ و جامعه ی خود معتقد اند، و ما افغان ها، به پول و قدرت معتقديم •
صهيونيست ها با گذشت هزاران سال، هويت شان از بين نرفته است و در خارج از کشور شان کار های  •

 نداريم، چه رسد در  و ما، در داخل کشور خود هويت فرهنگی. علمی و فرهنگی را در نهايت کمال آن انجام ميدهند
  . خارج از کشور

بوده و سه بخش اساسی آنرا نيز، تاريخ يهود، صهيونيست ها متکی بر يک اصل اند که آن اصل، دين يهود  •
اسراييل به طور اعجاب انگيزی با گذشته و تاريخش وابستگی دارد و با . زبان، و ناسيوناليزم يهود تشکيل می دهد

ما، بر عالوه ی اين که متکی بر هيج اصل نيستيم، تاريخ و زبان . گذشت هر روز بر غنامندی فرهنگ خود می افزايد
يک .  فرهنگ ما، فرهنگ تحقير، فرهنگ دشنام و فرهنگ تفرقه انداختن است و بس .يز فراموش کرده ايمخود را ن

نگاه به کارکرد های دولت در گذشته و به برنامه های مبتذل تلويزيون های افغانی و رسانه ها و مطبوعات خود 
  . بياندازيم

 و ما، تکلم چند   همين زبان سخن می رانند،صهيونيست ها به زبان عبری خود فخر می کنند و در هرجا به •
    .کلمه از زبان انگليسی را از جمله ی مباهات خود محسوب می کنيم

تمام جهان . ملت يهود، به دانشمندان و علمای خود گوش فرا می دهد، و امروز دانشمندان شان جهانی شده اند •
ا، به کابل، پنجشير، قندهار و شورای نظار و جبهه ی متوجه ايشان است، چون آن ها به تمام جهان می انديشند، و م

دنيای ما چقدر  . به تاجک بودن، پشتون بودن، هزاره و ازبک بودن می انديشيم. می انديشيم صفحات شمال و جنوب 
   .کوچک است

صهيونيست ها به يک کشور واحد و مقتدر که خانه ی مشترک شان است، می انديشند، و ما به يک افغانستان  •
ايجاد بيشتر از ولسوالی ها در چوکات يک واليت . واحد و با غرور که خانه ی همه ی ملت باشد، عقيده نداريم

   دليل چيست؟؟ کوچک، و تبديل کردن يک ولسوالی کوچک به يک واليت بزرگ، 
هند، اگر صهيونيست ها در سازمان های جاسوسی دنيا شامل می شوند، کار های به مفاد دولت خود انجام ميد •

و ما، وطن خود را برای منفعت ديگران ميدان جنگ ساخته، صدمات بسيار قوی را بر پيکر مادی و معنوی وطن 
گوييا .  اين پيکر زخمی، به مفاد ديگران، ضربه وارد می کند  امروز هر فرد به نوبه ی خود، بر .خود وارد می کنيم

  !!!اين وطن فرزند صديق و دلسوز ندارد 

  :ای همسايه با مهاجرين شانروابط کشور ه

به آن عمل می  کشور های که مهاجر دارند، برای آن ها برنامه های بسيار مفصل روی دست گرفته شده که پيگير 
 های سياست، اقتصاد، فرهنگ و و روابط  مهاجرين در ساختار و تشکيالت و پيشبرد کار ها در عرصه. شود

ش می ورزند تا رابطه های بسيار مفيد و موثر اقتصادی، سياسی و  با کشور خود در تماس اند و تال اجتماعی
دولت های . فرهنگی کشور خود را با کشوری که در آن زيست می کنند، قايم نموده، به کشور خود مثمر واقع شوند

  . بودن مهاجرين خود پی برده اند» البی«شان به اهميت 

شند و وابستگی ملی به فرهنگ و به يک کشور واحد را در مهاجرين کشور های ديگر، در مورد وطن شان می اندي
دولت های آن ها نيز نياز خود را به نيروی فکری و معنوی و مادی مهاجرين خود  ذهن خود می پرورانند، و 

  . صريحأ ابراز می کنند
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مينه ی هر نوع بودن مهاجرين خود ملتفت شده، ز» البی«کشور های همسايه ی ما، مثل ايران و پاکستان به اهميت 
پيشرفت های قابل وصفی را در تمام عرصه ها، در اين  اين دو کشور، . ارتباط و تماس را با آن ها فراهم ساخته اند

  .اواخر نصيب شده اند

پاکستان، پيشرفت تکنالوژی اتومی خود و در مجموع در بيشترين عرصه ها را، مديون مهاجرين خود می داند، يکی 
وی، در مهاجرت به پاکستان می انديشيد و اين آرزو را . بدالقدير خان، پدر بم اتومی پاکستان استاز اين مهاجرين، ع

  . که روزی کشورش به يک قدرت اتومی مبدل می گردد، در دل و دماغ خود می پرورانيد

ا را دشمن کشور ايران، بعد از انقالب اسالمی، به ايرانی های مهاجر به ديده ی تحقير می نگريست و حتی آن ه
ايران و انقالب اسالمی خطاب می کرد، ولی با گذشت زمان، دولت ايران به اهميت البی بودن آن ها ملتفت شد و 

 ايفا می کنند و عمأل در تمام فعاليت ها و پيشرفت های  امروز مهاجرين شان در تمام عرصه ها، نقش شايانی را
استيم که مهاجرين شان با شور و شوق و اشتياق به سوی صندوق ما شاهد انتخابات در ايران . کشور شان سهيم اند

های رأی رفته کانديد مورد نظر خود را انتخاب کردند، و ما به دليل اين که بودجه برای اين امر مهم و سرنوشت ساز 
 شرح ندارد، اين دليل تا چه حد از تصور و عقل بدور است، همه می دانند و نياز به. نداريم، از اين حق محروم شديم

حق رأی را از مهاجرين گرفتند، مگر . هم چنان، اين را هم مهاجرين افغان می دانند که چرا از حق رأی محروم شدند
  . حق تفکر را هيچ قدرتی نمی تواند از آن ها بگيرد

  :اهميت و ارزيابی کنفرانس مسکو

دن مهاجرين عرضه شد، از نتايجی در اين مورد اکنون بجاست بر مبنای تحليل کوتاهی که از معنای البيزم و البی بو
  :خالصه ای به دست دهيم

  :نکات قابل اهميت در اين کنفرانس

  . را در ذهن هر اشتراک کننده» ملی فکردن « بيدار ساختن حس  •
فرصت ها برای وارد شدن عملی  مشارکت در فرآيند سياسی، اقتصادی و فرهنگی کشور و استفاده از اين  •

  . در اين پروسه
نسل جوان که هنوز افغانستان برای . گفتمان مثمر در مورد افغانستان، در چنين کنفرانس ها شکل می گيرد •

    . شان معنايی دارد، نبايد جور زخم های نسل قبل يا نادانيی هم نسل خود را بکشند
   .»ت و گوگف« به فرهنگ « گفت« و تعويض فرهنگ  »تخطئه« و » تکذيب«، »تحريم«کنار زدن انديشه ی  •
   .درک معضالت سياسی و اجتماعی جامعه، از ديد ملی گرايی، نه ذوق و سليقه های فکری •
  .دعوت از طيف های گوناگون عقيدتی، با حفظ وجه ديموکراتيکی آن. تحمل عقيده های گوناگون •

ی بودن و الب» صلح و ثبات«در اين کنفرانس، از صاحب نظرانی که در اين زمينه دعوت شده بود، موضوع 
  . مهاجرين افغان را از زوايای گوناگون مورد ارزيابی قرار دادند

در مجموع، ساختار و محتوای سخنان اشتراک کنندگان، با وصف اين که از طيف های مختلف، دارای ذوق و سليقه 
ه و پاسخ شيوه ی ارائ. های فکری متفاوت بودند، بر مبنای يک تفکر ملی و هسته ی بحث اين کنفرانس می چرخيد

  . گويی به پرسش های حضار، در يک فضای کامأل صميمی و ديموکراتيک و با رأی گيری به پايان رسيد

  :در ختم کنفرانس، قطعنامه ی به تصويب رسيد که نکاتی چند از آن را در اين جا درج می کنم

دايمی مدنی را که در سطح جهانی تجمعی که در ماسکو کارش را به پايان می رساند، امکانات ايجاد يک نهاد فعال و 
. می تواند بنام مرکز بين المللی تجمع افغان ها مسمی گردد) سازمان(اين نهاد . فعاليت داشته باشد بررسی می نمايد

يعنی سازمانی که در آن عمدتأ افغان های خارج از کشور گردهم خواهند آمد و وظيفه خواهند داشت تا به اهداف ذيل 
  :دست يابند

   .بانی از دولت منتخب مردم افغانستانپشتي •



  
 

 
  5از  5 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

   .دفاع از منافع مردم افغانستان توسط گروپهای فشار در خارج از افغانستان •
   .حمايت و دفاع از حيثيت بين المللی افغانستان •
  . پشتيبانی از تالش ها برای تامين صلح و ثبات در افغانستان •
  . خارج و دفاع از حقوق ايشانتامين روابط و همکاريهای متقابل بين افغانهای مقيم •

در پايان، با ابراز سپاس و قدردانی و با تقديم خالصانه ترين تشکرات قلبی در مقابل اين همه بزرگواری و همياری 
را نهايت متين و » مرکز بين المللی تجمع افغان ها« اين دو عزيز، جناب عمر نثار و اختر محمد صافی، که بنای 

  . ی سود بردن جهت منافع کشور و صلح و ثبات در افغانستان را سبب شدندصادقانه گذاشته، زمينه

 
 


