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 ۶۰/۶1/۳۶1۲           سلیمان سعادت

 چرا هجرت به کشورهای بیگانه؟
        

اجانب، مسلمانان را مورد تاخت د و تجاوز هجرت عبارت از ترک نمودن و دور شدن از مسکن و وطن اصلی که تهدی
و تاز قرار داده باشد، می باشد. مگر امروزه در افغانستان برعکس بدون اینکه کدام کشور اجنبی تجاوز نماید مردم این 

با خارج شدن نیروهای خارجی گویا حاکمیت  ۳۶12دیار هجرت و مهاجرت را پیشه خود ساخته از سبب اینکه بعد از 
تکرار خواهد شد. یا به انواع مختلف حیله  در افغانستان هشتاد یاه ظلمانی )طالبی( دوباره بوجود خواهد آمد و دهه  س

های بیکاری و فقر را در پیش گرفته روانه کشورهای خارجی می گردند که همه روزه وقتی دکمه تلویزیون و رادیو 
ار می گیرد، رفتن و مهاجرت افغانان آواره به کشورهای را جهت روشن ساختن فشار می دهیم اخباریکه در صدر قر

یا اینکه مورد تهاجم  خارجی را مورد بحث قرار داده که تعدادی از مهاجرین افغان یا در کشتی ها غرق گردید و
می  به اتهامات مختلف به پایه دار آویخته آنکه بجایی رسیده و نیروهای پولیس آن کشورها قرار گرفته، کشته و زخمی

 شوند.
  

که در یک کشتی می خواستند از ترکیه به یونان  انافغان تعداد کثیری ازرسد در این اواخر  چنانچه به نظر می
( افغان جان های شرین شان را از ۳1سفر نمایند به تاریخ سیزدهم دسامبر، کشتی حامل شان غرق شده دراین سانحه )

 دست دادند.
راستین قضاوت کنیم در می یابیم که گروه های زیر سلطه بیگانگان تحت اگر ما با یک فکر درست و اندیشه 

نام مقدس طالب و مال که اصالً از دین و شریعت هیچ آگاهی نداشته و جز اینکه بخاطر بدنام ساختن دین مبین اسالم، 
می توانند چهره های جهان و برآورده ساختن اهداف باداران شان کدام هدف دیگر ندارند، ن کوبیدن آن به اذهان مردم

را یکبار دیگر به ملت سرفراز افغانستان نشان دهند، زیرا ملت این دیار چهره های اصلی آن گروه  ننگین و زشت خود
 بیش نبوده اند. ای که آنها برده   یکبار به تجربه گرفته اندها را 

 
ای امنیتی شان یکجا در مقابل این چهره واقعی آنها مردم افغانستان در کنار نیروه هبه این ملحوظ بعد از افشا

ورزید و به نثاری و فداکاری دریغ نخواهند ن شورشیان قد علم نموده و بخاطر تار و مار و محو آنها از هیچ نوع جا
عکس العمل قیام های مردمی علیه مخالفین مسلح و طالبان یکی از مباحث مهم است که به گونه ای متفاوت این اساس 

والیت غزنی برعلیه طالبان بپا خواسته و  ررا به دنبال داشته است. برای اولین بار، مردم ولسوالی اند متفاوتی اه
ر والیات و ولسوالی ها ئز حرکت مردم اندر غزنی مردمان ساآنان را از محل و منطقه شان بیرون راندند. بعد ا

مسلحانه برعلیه طالبان قیام های یر با آنان، شاهد الگوگیری نموده و مناطق مختلف تحت کنترول طالبان ویا مناطق درگ
بود و مردم قیام کننده اعالم داشتند که دیگر نخواهند گذاشت که طالبان روند بازسازی و نوسازی را در منطقه شان 

روهای ما در کنار نی خود ابراز نموده اند که ،ندرا زنده نگهداشته اقیام که مردم شریف لوگر تا کنون این  متوقف نمایند
 امنیتی با طالبان رزمیده و امنیت کشور و منطقه را تا مین خواهیم کرد.

 
عالج از سوی دیگر اگر ما بیکاری را بهانه  بخاطر مهاجرت بخود تلقین کنیم به نظر بنده این یک اشتباه و راه 

این راستا دولت جهت پیش بردن زندگی است که همواره در  تالش و حرکت به مثابه    ،نخواهد بود، زیرا کار، زحمت
فراهم ساختن کار به مردم تالش های وافر را بخرچ داده و بسیاری از مردم مصروف کار در عرصه های مختلف 

را آگاه نموده و مصروف  را به نحوه فعالیت در کار خود . ضمن تالش دولت در این قسمت مردم نیز خودگردیده اند
بستگی دارد یعنی اگر انسان کار نکند تحریک به خرج ندهد، عرق از  کار شدند. کار نیز به لیاقت و استعداد شخص

جبین نریزد، هیچگاه صاحب یک زندگی نخواهد بود و اگر به این علت مهاجرت را بخاطر بیکاری و بی روزگاری 
ر آویختن و به دا غرق شدن ها، به زندان رفتن ها، تحقیر شدن ها  ها، از بودن در وطن ترجیح دهد، نتیجه مواجه شدن

 خواهد شد. ها
گردد و اما این ما مول زمانی می  و اعمار آبادوطنان همکشور ما با دستان پرتوان  ،در خاتمه گفته می توانیم

میسر می شود که هموطنان ما از مهاجرت و هجرت پرهیز و جهت آبادی و شگوفایی کشور خود کوشش و تالش 
م های مثمری را بگذارند تا باشد افغانستان مانند سایر کشورهای مترقی و وطن قد بازسازی و نوسازینموده و در 

 متمدن همقطار و همردیف گردد.
 پایان

 


