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  )لندن(انجمن دوستی افغان  پيام 
  

  در شهر مالموی سویدنبه اشتراک کنندگان کنفرانس علمی 
  

  !، سالمراک کنندگان  محفل باشکوه امروزیحضار گرانقدر، خواهران و برادران و اشت
لط نامتجانس بودن محيط کاری، تس. راه اندازی کار های فرهنگی  در شوریده زار غربت هم دل و گرده می خواهد

 بخصوص نزد نسل در حال -فضای نامساعد ذهنی، نبود فهم و دانش الزم  در استفاده از دستاورد های علم و تخنيک
 کم بها دادن به کار های  ، بی تفاوتی وی  و باالتر از همه، کم عالقه گیانقراض،  محدودیت فکری و کوتاه اندیش

با آن هم ، خوشبختانه گاه گاهی از گوشه و . ل اندیشه و قلمعلمی، ادبی و فرهنگی، دشواری هایی است در برابر اه
کنار این غربتکده آوایی و حرکتی از جانب خادمان  صادق و فریفتگان علم و فرهنگ بلند می شود که خود غنيمتی 

  .است بزرگ و کاری است شایسته
رگداشت از شخصيت علمی اعظم بز"و" نسل جوان و پرورش سالم آن"در این راستا، یکی هم تدویر کنفرانس علمی 

است که به همت جمعی از فرهنگيان هموطن مقيم اروپا به همکاری مرکز علمی و فرهنگی افغانان در " سيستانی
    .کشور سویدن و تالش های شخصيت فرهنگی شناخته شده، جناب حبيب اهللا غمخور راه اندازی شده است

  .باشکوه امروز آغاز کنماجازه دهيد سخن را از بخش دوم محفل  فرهنگی  
قبل از همه تمنيات نيک خودرا خدمت دانشمند گرانمایه، فرهنگی فرهيخته، نویسنده،مورخ و محقق  شهير کشور، 

سال روز تولد شان را خدمت خودشان، اعضای خانواده و هفتادمين کاندید اکادیمسين اعظم سيستانی تقدیم داشته و 
  .تانی تبریک و تهنيت عرض می دارمتمام دوستان و عالقمندان جناب سيس

سنت بزرگداشت و گرامی داشت از چهره هاو شخصيت های نامدار و بزرگ در سرزمين ما متاسفانه هميشه بعد از  
پایان حيات پربار آن ها صورت گرفته است و این روند گویای این حقيقت تلخ  است که متاسفانه هم نسل ها و هم 

های نخبه گان و پيشتازان یا متوجه نمی شوند و یا به آن ها کم بها می دهند که در هر عصرها به کار ها و کارکرد 
یکی از دالیل بی توجهی و بی لطفی به نقش این شخصيت ها شاید ناشی از نارسایی . حالت ، پدیده ای است ناميمون 

است و تالش برای رهایی از آن آغاز های فرهنگی باشد که تا هنوز جامعۀ افغانی ما در تار و پود آن دست به گریبان 
  .شده است

در جوامع متمدن پيشرفته سنت  بزرگداشت به هر دو دوره، دوران حيات و همچنين بعد از مرگ نخبه گان و نوابغ  
بعضا غرض تشویق و ترغيب سایر استعداد ها و نسل های بالنده جوایز و محافل معينی به صورت . تعلق می گيرد

  .گرفته شده و از کارکرد و خوب ترین اثار تجليل به عمل می آیدمتناوب  در نظر 
جای نهایت مسرت است که این بار مرکز علمی و فرهنگی افغانها در سویدن این ابتکار بزرگ و سنت شکن را در 
ين مورد بزرگداشت از چهرۀ تابناک تاریخ معاصر کشور، محترم کاندید اکادیمسين اعظم سيستانی  به بهانۀ هفتادم

سالگرد تولد شان به راه انداخته است که اميدواریم این آغازی باشد برای سنت شکنی های مناسب در تمام عرصه 
  .های زندگی جامعۀ به عقب نگهداشته شدۀ افغانی ما

سخن اضافی در مورد آثار، کار های تحقيقی و دیدگاه های دانشمندی همچون اعظم سيستانی ،  که در مورد نسل 
ور آگاهی کافی دارد و بخصوص که طی دهۀ اخير استفاده از پيشرفته ترین دستاورد تخنيک اطالعاتی، موجود کش

کمپيوتر و انترنت کمک شایانی در نشر و اشاعۀ آثار، دیدگاه ها و اندیشۀ شان این کار را سهل تر و همگانی تر 
  .ساخته است، صالحيت بيشتر می خواهد که من متاسفانه فاقد آن هستم

ف به عنوان یکی از عالقمندان و خوانندگان آثار  جناب کاندید اکادیمسين سيستانی توصيه ام به سایر هموطنان و صر
بخصوص روشنفکران رسالتمند کشور این است که در نوشته ها و آثار اعظم سيستانی به یگانه نکتۀ قابل توجه ای که 

 را نميتوانيد بيابيد که در آن از دیدگاه های تنگ تعصب هيچ اثر سيستانی. می توان مواجه شد واقعيت نگری  است
هر ارزیابی ، ولو انتقادی در مورد اشخاص معين، . های گوناگون مروج در سرزمين ما به قضایا نگریسته شده باشد

  .مستدل و بر مبنای اسناد و مدارک صورت گرفته است
  . در اعظم سيستانی را از بارگاه خداوند تمنا می نمایمطول عمر پربار تر و سالمتی و خوشبختی برای دانشمند گرانق

        
* * *  

ها و مادر ها و مشکل نسل جوان و تربيۀ سالم آن در محيط غربت یکی از حساس ترین و مرکزی ترین وظایف پدر
جامعۀ مهاجر افغانی که یکی از جوان ترین جمعيت های پناه گزین در کشور های ميزبان است، . مسئوالن امور است

کمترین تجربه و امکانات را در تشکل کتله پناه گزین افغان و بخصوص در زمينۀ تعليم و تربيه نسل جوان و 
  .نگهداشت و پرورش فرهنگ ميهنی خود ندارد
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اه جویان افغان و برابری آن با تاریخ  مهاجرت کتله ای جمعيت های پناه با ارزیابی  های مقدماتی از وضعيت پن
گزین و یا اقليت های مهاجر  سایر ملل که با سيستم استعمار  جهانی ارتباط مستقيم دارد، می توان به متمایز بودن 

را که افغان های وضعيت جامعۀ پناه گزین افغان که تاریخ کمتر از سه دهه دارد پی بردو کاستی هاو مشکالتی 
مهاجر با آن مواجه اند با استفاده از تجربه، امکانات جوامع اقليت های مهاجر دیگر و قوانين کشور های ميزبان بر 

  .طرف کرد
در حالی که سرازیر شدن سيل  پناه جویان از کشور های حوزۀ جنوب شرق آسيا، شبه قارۀ هند، افریقای مستعمره و 

، با آغاز فروپاشی  جهانی در قرن نزده پيوند می خوردران اوج سلطه سيستم استعمار حوزۀ کارابين به همان دو
استعمار جهانی و برچيده شدن گليم حاکميت کشور های استعمارگر گسترده تر گردیده که به تعقيب جنگ های  اول و 

پناه جویی در سراسر دنيا دوم جهانی و دوران جنگ سرد ویژه گی های نو به خود می گيرد و تا امروز این جریان 
بعضی از این مهاجرت ها مصلحتی و با سنجش های .  بنا بر سياست های نادرست کشور های پيشرفته ادامه دارد

طور نمونه مهاجرت هفت ميليون هانگ کنگی در آستانۀ  به رسميت .  اقتصادی صورت گرفته است-دقيق سياسی
 از جانب بریتانيای استعمار گر به صاحبان اصلی آن، ١٩٩٧ در سال شناختن استقالل وتسليمی این سرزمين مستعمره

کشور چين است که برای جلب و جذب سرمایۀ مادی و معنوی هفت ميليون چينایی هانگ کنگی به آن ها ویزۀ اقامت 
  .دایمی به کشور بریتانيا داده شد

ه با آن نه تنها دار و ندار مادی خویش را با بدین ترتيب دیده می شود که اقليت های مهاجر ملل تحت استعمار و مشاب
هر اقليت . خود به کشور های ميزبان انتقال دادند، بلکه فرهنگ و نهاد های فرهنگی خود را نيز به همراه آوردند

مهاجر همراه با موسسات تعليمی اختصاصی، عبادتگاه های مذهبی، موسسات فرهنگی و هنری، مراکز تجارتی و 
شپزخانه های خودرا همراه آوردند و نه تنها آنها را حفظ کردند بلکه با رشد نسل جدید خود آن را اقتصادی و حتی آ

و به مرور زمان کشور های ميزبان را که اکنون حيثيت وطن دومی و برای بعضی ها . انکشاف و گسترش بخشيدند
  .دندوطن اصلی را کسب کرده اند، به جوامع کثيرالملل و کثير الفرهنگ تبدیل نمو

برای چنين اقليت های مهاجر دیگر مشکلی به نام تعليم و تربيه، آموزش زبان مادری، آشنایی با فرهنگ وطن اصلی 
در کشور هایی چون بریتانيا حفظ و گسترش فرهنگ بومی اقليت های مهاجر از جانب دولت . اصال مطرح نيست

  .تشویق و قانونًا حمایت می شود
 این مشکل تنها در برابر آن عده جوامع اقليت های مهاجر جوان ، چون پناه گزینان افغان بدین ترتيب دیده می شود که

یکی از نارسایی های ذاتی جمعيت مهاجران افغان این است . قرار دارد که فاقد تجربه، امکانات و زمينه های الزم اند
هه جنگ داخلی و مداخالت خارجی به تباهی که بنا بر بحران عميقی که کشور زادگاه،  افغانستان  را طی تقریبا سه د

کشانيد، هستی مادی و معنوی آن  را برباد داد، تمام مناسبات و ساختار های زیربنایی و روبنایی  اش رامنقلب 
همۀ این عوامل باالی انسان جامعه و حتی روشنفکران آگاه و متعهد آن اثر بخشيده است که پيامد های آن در . گردانيد

  . رت کامال محسوس استزندگی مهاج
اگر گپ را به درازا نکشانيم و موجب دردسر بيشتر شرکت کنندگان محترم نگردیم، طور خلص باید عرض کرد که 
جایگاه نسل جوان و سوال تعليم و تربيۀ سالم آن  در شرایط غربت یکی از موضوعات  کليدی  مسئووليت نسل 

 کشور های خارج است تا با حوصله مندی کامل در تشریک مساعی با موجود و رسالتمند حلقه پناه گزینان افغان در
سایر حوزه های اقليت های مهاجر و در مشوره با ادارات  محلی ارگان های دولتی کشور های متبوع و قوانين 

  .مربوطه، آگاهانه و مسئووالنه ، بدون اتالف بيشتر وقت، همچون سایر جوامع اقليت های مهاجر  داخل اقدام شد
  .موفقيت کنفرانس حاضر را برای تمام شرکت کنندگان آن تمنا دارم 

  
  و رئيس انجمن دوستی افغان" محبت"همایون تاچ مدیر مسئوول 
  ٢٠٠۶ نومبر ٢٣لندن 

 
  
  


