مهاجرت گزينه آخر! وچرا ؟
پيشينه :
اگربه گذشته تاريخ زندگي انسان ها عميق وژرف نگريسته شود به خوبي پذيرفته ميشود كه واژه مهاجرت وسلسله آن يك پديده
تازه نبوده وميتوان آنرا ازقدامت برابربه نخستين مراحل پيدايش انسان برشمرد  .وياهم طوريكه سير زمان شاهد آنست اكثرملت ها ،
اقوام  ،وپيروان اديان  ،به داليل مختلف ومتعدد به مهاجرت مبادرت ورزيده اند.
تجاوزوهجوم كشورهاي استعماري وياازلحاظ تسليحاتي به ظاهرقدرتمند  ،باالي كشورهاي ناتوان ازرهگزرمادي که منجر به سلب
آزادی انسان ها دريک جغرافيا گرديده ويا ميگردد  ،استبداد  ،ظلم و خودكامگي نظام ها وحاكمان مستبد باالي ملت های مستضعف
 ،وضعيت خطرناك اقليمي  ،ويراني هاي ناشي ازآفات طبيعي شامل ( خشكسالي  ،زمين لرزه هاوپس لرزه هاي آن  ،طوفان های
عظيم  ،سيالب های مدهش وموج مرگ بار آتش فشان ها ويا به عباره امروزی سونامی ها ی شناخته شده وناشناخته شده )  ،زيرپا
شدن اساسات ومباني اعتقادي  ،تهديد ومواجه گرديدن به مرگ بخاطر انجام واجراي وجايب ومناسك ديني  ،عدم مصؤنيت حياتي و
نبود امنيت كامل  ،عدم خوداراديت هاي اجتماعي  ،ناسازگاربودن سياست هاي منفي و نامتوازن  ،بحران وضعيت اقتصادی وده ها
موارد ديگر ازداليل اساسي وعمده مهاجرت ها به حساب مي آيد .
همچنان با توجه ومطالعه برزندگی پيامبران الهي عليهم الصلوت والسالم كه افضل ترين شخصيت هاي عصرخود بودند به خوبی
ووضاحت درميابيم که بنابرضرورت هاي مبرم وبه منظور اداي مكلفيت ازجانب خداوند متعال جلت عظمته در راستاي دعوت
مردم به سوي يكتا پرستي وباالخص به منظورپياده ساختن جوهر حقيقی انسانيت برای انسان بودن وانسان زيستن به مهاجرت
متوسل گرديده اند  ،كه دوران رسالت آخرين فرستاده الهي حضرت نبينا محمد صلي هللا عليه وسلم الگوي بي بديل ومستند
انكارناپذيراين امربوده است .
شک نيست که ترک ديار  ،زادگاه  ،خانه وکاشانه نه تنها سهل وساده نبوده بلکه ازهمان نخستين مرحله تصميم گيری تا اقدام به
عمل همه مشکل آفرين است  .اما زمانيکه مجبوريت ها انسان را واميدارد تاخويشتن راقناعت دهد آنگاه هرآنچه به عنوان مانع
عرض اندام نمايد برايش مفهوم نداشته ودرنتيجه جهت نايل آمدن به آمال واهداف خودگام می بردارد  .وفقط آنچه برايش ارزشمند
است دنبال می نمايد.
چراگزينه آخر ؟
زمانی که انسان خويشتن رادرابعاد مختلف زندگی ويا دربعضی موارد آن مواجه به خطرببيند  ،چه اين مخاطره دربرگيرنده زندگی
معنوی اش (عقيده  ،دين  ،عزت  ،آبرو  ،سياست  ،استقالل  ،خود رأی بودن  ،موقف و ) ....باشد وياساحه زندگی مادی
اش (وجود فزيکی  ،مال ومتاع  ،زر وزيور ،جايداد و )....رابه محاصره آورده باشد  ،طبعا ً که باشورش وجدان وهمزمان
با تحريک غريزه های پنهان واماحضورداشته درون خود درپی راه نجات می برآيد.
باتوجه براينکه اگرهمه سعی وتالش يک انسان متضرردرجهت رها يابی ازچنگال بی رحم مشکالت برهرنحوی که باشدمنتج
ومثمرواقع نگردد وازنگرانی های روزگارش کاسته نشود وبه ويژه ناآرامی های ذهنی و جسمی اش راحت نگردد  ،به
درستی احساس مصؤنيت نکند ويادربه جا آوری  ،اجرا وادای احکام اعتقادی خويش صاحب اختيارقرارنگيرد چه خواهد
کرد ؟ آيامنصرف خواهد شد ؟ آيا خاموش خواهد ماند ؟ آيا با چشم پوشيده عبورويابا سرافگندگی تحمل خواهد کرد؟

نخيروهرگز! زيرا مقتضای سرشت  ،فطرت وطبيعيت انسانی اش چنين نيست ونمی گزارد بی تفاوت بماند ودرمقابل نابرابری های
اجباری وتحميل شده تن دهد .دقيق آنست که درجستجوی چاره ديگرشده ودر تکاپوی انتخاب گزينه بهترغرض نجات
آبرومندانه وباوقارازمنجالب وگودال های بدبختی می انديشد.
بلی ! به اصل مطلب می پردازيم  ،زمان ئی که انسان های يک سرزمين نتيجه همه فعاليت ها وکوشش های خود را درمهار ساختن
معضالت وپرابلم های زندگی فردی  ،خانوادگی ويا اجتماعی اش منفی شمارد ودر عوض آن خود وتمامی ارزش های
مرتبط به خود را ازهرحيث وازهر جهت به مخاطره ببيند  ،طبعی است که ترک ديار راترجيح داده وراه هجرت وپناهنده
شدن را اختيارمی نمايد .والبته اين آخرين گزينه است که انسان به خاطر نجات خويش قانع ميشود تا به آن اتکاء نموده
وعمل نمايد.
فراموش نبايدکرد که داليل  ،اسباب  ،شرايط وظروف درتصميم گيری ها برای مهاجرشدن وپناهندگی ازهم متفاوت بوده
وهرمهاجرت يا پناهنده شدن چه به صورت انفرادی ويا هم به شکل جمعی علل و انگيزه های بخصوص خود را داشته
وميداشته باشد .که اين مقتضی يک بحث جداگانه است.
اما اين قدربايد يادآورشد که پديده مهاجرت وپناهندگی درکشورعزيزما با داشتن وجوهات مختلف  ،طی سال های پسين وآنهم
مبادرت ورزيدن اکثرا ً قشرجوان به ترک وطن ويا به اصطالح (فرار را برقرارترجيح دادن) خيلی مبرهن و کامالً واضح
است  .که ازجمله دو مورد آن منحيث دليل اساسی شمرده می شود :
 -1بحران امنيتی
 -2بحران اقتصادی
درپايان ازبارگاه ايزد متعال التجامنديم تا شرايط بهتربودن وبهتر زيستن رابا تمامی ابعاد و جهات آن برای فرد فرد انسان های
کشورعزيزما افغانستان مهيا فرمايد .تا تمامی هموطنان مادوباره باعزت برگشته وهمه درکنارهم با آرامش روحی وجسمی
زندگی نمايند.
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