دوستان از هدف نباید دورشویم!
نورعلی دوست
مونتریال کانادا
 ۶۲قوس ۰۹۳۱

پیش از آنکه به اصل موضوع وارد بحث شوم از همه ی دوستان صمیمانه تقاضا
مینمایم که بیانات ویدیوېی برادران عزیزما را که بمناسبت تحکیم اتحاد و همبستگی مردم
شغنان در جماعت خانه قریه څنورگ ایراد فرموده اند با توجه دقیق و همه جانبه گوش فرا
دهند .آنگاه بقول برادر عزیز ما محترم قوت نیرو (منحیث یکی از فرزندان آن دیار خیلی
ها خوشحال گردیدیم که علما ،بزرگان و روشنفکران آگاه ما ضرورت این امر حیاتی را
درک نموده ،بعد از تحمل همه زیان ها ،بازهم بموقع به چنین کار نیکو وحیاتی اقدام نموده
اند).
برادران محترم و با احساس شغنانی بیرون از محیط و شرایط اجتماعی شغنان بهتر
ارزیابی نموده میتوانند .بدرک اینجانب برای مردم و همه دست اندر کاران سیاست آندیار
واقعیت این قول استاد شاهک ( دستاورد های این بی اتفاقی و نتایج تلخ و زیانبار آنرا زیاد
دیده ایم که نتایج تلخ آن برای مردم ما کافیست ،بیائید یکبار برکت وحدت و برادری را
ببینیم که چه ثمره دارد ) مسلم میگردد .تمام مضمون و محتوی سخنرانی های برادران
عزیز ما در نشست جماعتخانه څنورگ مصداق واقعیت های عینی اجتماعی شغنان بودند
که بی پرده  ،و با کمال صداقت بطور ساده و روشن در سخنان آن عزیزان بیان شدند.
برای همه بردران عزیز نکاتی را که در متن پیام ما و شما به آن اشاره شده است (در
شرایط موجود با در نظرداشت تجارب تلخ و آزمون های نا کام گذشته  ،مردم ما بویژه
روشنفکران سیاسی سالم اندیش که در گذشته و حال در سازمانها و احزاب مختلف سیاسی
فعالیت داشتند و دارند به یقین باورمند این واقعیت مسلم اند که منافع مردم باال تر از هر
گونه منافع سیاسی و سازمانی است  ).قابل تحمل میدانم  .ارائیه کننده گان این پیام تبریکیه
با حسن نظر برادر عزیز ومحترم جناب انجینر دادخدا پهلوان ( اگر ابتگاروحدت وصلح
ازشغنایان مقیم شغنان اوج گرفته باشد موفقیت آن قابل امکان است ولی اگر خارج ازشغنان
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توسط شغنانیان بویژه مقیم کانادا ویااروپا طرح ریزی گردیده باشد بازهم موفقیت آن تحت
سوال خواهد بود ).موافقند و حقیقتا ً این اراده  ،خواست و نیاز همه مردم و روشنفکران مقیم
شغنان بود که در نشست څنورگ انعکاس یافت .و مقصد ازارائیه پیام تبریکیه مخلصانه و
برادرانه فرزندان شغنانی بیرون از مرز شغنان نیزاین بود که خواستیم همبستگی مانرا با
این برادرانیکه با احساس مسئولیت بار ها قدم برداشته و بار بار به زانو درآمده اند و این
بار با اراده پوالدین قصد دارند با انتباه از ناکامی های گذشته به این هدف نیک و انسانی که
خواست و نیاز مردم مظلوم آن سرزمین است برسند ،به گوش آنها برسانیم  .بی انصافی و
ظلم آشکار و جبران نا پذیر خواهد بود که هرگا ما روشنفکران سیاسی بیرون از شغنان باز
هم خود رامهم تراشیده گرانفروشی را یاد بقال دهیم  .حال این اقدام ارزشمند  ،حیاتی و در
حال عملی شدن رانباید بهم ریخت ،بیائید همه ما اگر کمکی کرده نتوانیم ال اقل مشوق
پیشقراوالن این کاروان باشیم  .واجازه دهیم هر هموطن ما از هر نقطه از جهان احساس
نیک خود را درین مورد با هرعنوانی که باشد یا با ما یا بی ما یا در جریان باشیم یا نه
نباشیم  ،بیان نماید واجازه دهیم این کاروان مشوقین و مدافعینی داشته باشد.
با مطالعه نامه های برادر ان عزیزم هر یک جناب محترم انجینر دادخدا پهلوان ،جناب
محترم قوت نیرو و جناب انجینر نورعلی نخست به حیث شغنانی از احساس نیک و مردم
دوستانه این برادران محترم درموضع گیری سالم شان که در قسمت هائی از نامه های شان
انعکاس یافته اظهار قدر دانی مینمایم .ثانی پیرامون ادای تعدادی ازکلمات و جمالت نا
موافق با جریان کار مشترک مان که در متن دو نامه ی با یک عنوان ( نظری درمورد پیام
شغنانیهای مقیم کانادا واروپا ) ارئیه شده را برای آنکه همدیاران عزیز ما در روشنی
چگونگی زمینه سازی این حرکت و رفع گمان سؤ در مورد تیم کاری این پیام تبریکه شده
باشد اینجانب ناگذیر شدم برای دفع خدا ناخواسته تأثیرات منفی این بگومگو ها که خاصیت
ما روشنفکران است جریان کار آنرا که مناسبت نشر هم نداشت به پیشگاه همدیاران عزیزم
بگذارم تا معلوم شود که به هیچوجه قصد ما از ارسال این پیام تبریکیه به قول برادر عزیزم
جناب محترم قوت نیرو که ( تصامیم و فیصله های یکطرفه  ،روحیه خود خواهی را رشد
داده و روحیه اعتماد را تضعیف مینماید که در نهایت این پروسه را متضررخواهد ساخت)
نداشتیم و همچنان همه وعده های داده شده ما (ما شغنانی های کانادا و اروپا در صورت
ضرورت و ایجاب شرایط و زمینه ها برای هر گونه خدمات رضا کارانه در امر رشد و
انکشاف فرهنگ و معارف و اقتصاد این سرزمین آمادگی خود را صادقانه در حد توان بیان
میداریم ).دراین وعده کلمه مطابق توان هرکدام ما وشما ذکر یافته ،که خود تان ( محترم
قوت نیرو) آنرا پیشنهاد داده اید .ایکاش که چنین امکاناتی میسر میبود ما از مردم خود دریغ
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نمیداشتیم  .اما نباید نا امید بود .وبه یقین مردم ما هم در حد توان ما از ما تقاضا خواهند
نمود .منظور ازین بیان قصد اعمار مجدد شغنان و در مجموع افغانستان با این وضعیت
اجتماعی ،اقتصادی که داریم نبوده ونه چنین وعده داده میتوانیم.
در مورد جلب توجه وآگاه نمودن برادران شغنانی باشنده گان شهر کلگری بمنظور تنظیم
پیام تبریکیه که تعدادی ازین برادران عزیز ما بنا به عواملی که به یقین عمدی نبوده دیر تر
درجریان قرار گرفته اند ابراز تأسف عمیق مینمایم  .این برادران هرگاه دیدگاه های خود را
درین پیام تبریکیه نیابند میتوانند مطابق اطالعیه (مدیریت سیمای شغنان از بحث  ،گفتگو و
تبصره های ارزشمند و تکمیلی پیرامون موضوعات اساسی پیام شغنانی های مقیم کانادا و
اروپا صمیمانه استقبال نموده آمادگی خود را در نشرنظریات همه عزیزان بیان میدارد .
لطفأ نظریات و پیشنهادات تانرا به آدرس مدیریت سیمای شغنان روان نمایید.
sarwar@shughnan.com

نظریات تکمیلی و یا پیام تبریکیه انفرادی ،گروهی و هر موقفی که داشته باشند مستقالنه
عنوانی مردم شغنان و یا هر مرجعی که الزم دانند بفرستند.
دوستان و برادران عزیز ما یقین داشته باشند که پیام تبریکیه که تحت عنوان  ( :پیام
شغنانی های مقیم کانادا و اروپا بمنظور پشتیبانی ازاهداف برحق نشست تعدادی از علما،
بزرگان روحانیون ،و روشنفکران رسالتمند وسالم اندیش شغنان پیرامون تأمین و تحکیم
بهتراتحاد وهمبستگی برادرانه مردم درجماعتخانه څنورگ شغنان ).در سایت وزین سیمای
شغنان نشر گردید ،یک پیام کامالً غیر سیاسی است که بطور قطع ازنام هیچ فرد ،گروه و
یا سازمان سیاسی تهیه و نشر نگردیده است .این پیام از احساسات پاک و بی آالیش فرد فرد
شغنانی های مقیم کانادا و اروپا نسبت بمردم شان نشأت گرفته ومتعلق به همه آنهاست.
بطور روشن این نکته را قابل تأکید و بیان میدانم که هر گاه ما ایجاد وحدت و همبستگی
مردم شغنان را در گرو اتحاد و همبستگی روشنفکران برون از شغنان نهیم ،به نتیجه ثمر
بخشی نخواهیم رسید  .البته این آرزوی دیرینه ماست که نیاز به کار جداگانه و برنامه
جداگانه دارد  .بدون شک مردم مقیم شغنان خود قادر خواهند بود به کمک مساعدت های
بیدریغ و صادقانه برادران شغنانی بیرون از شغنان بر همه مشکالت فایق آیند  .نیت و یا
اقدام هر گونه مداخالت بیمورد  ،مغرضانه و نا دیده گرفتن نقش اساسی این مردم در تعیین
سرنوشت شان بد ترین جفا یي خواهد بود که در حق این مردم روا دیده میشود .با حفظ
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این نزاکت در پرگرافی از متن پیام طی پیشنهادی بهمه برادران محترم شغنانی چنین بیانی
صورت گرفته  ( :ما با ایمان به ظرفیت های بی بدیل تان در امر ایجاد یک مدیرت سالم
برای انسجام  ،پیشبرد و انجام چنین پروگرام حیاتی و ملی برادرانه پیشنهاد مینمائیم که
شورایی متشکل از برگزیده گان بزرگان و نماینده گان باصالحیت سازمانهای اجتماعی ،
فرهنگی وسیاسی سراسر شغنان در تفاهم عام وتام مردم در شغنان بوجود آید تا بطور
پیگیر و دوامدار بر تمام مسایل اجتماعی نظارت و مشوره دهد  .همه ی افراد  ،سازمانها و
گروه های شغنانی خارج از محیط شغنان همکار ومشوره دهنده گان این شورا بوده نباید
بدون آگاهی و مشوره این شورا در هیچ موردی تصمیم گیری نمایند ).و بر اهمیت این
موضوع مهم تأکید شده است.
در خصوص موضوع اتحاد و همبستگی میان شغنانی های مقیم کانادا به تعبیر و درک
اینجانب در روابطی که میان ما شغنانی های مقیم ایالت کبک و ایالت انتوریا به الحمدهللا
وجود دارد کامالًبرادرانه و توأم با حسن نیت نیک  ،مهر ومحبت ذاتی و صفاتی شغنانی
بوده در تمام ایام خوشی و خدا ناخواسته روز های دشوار زندگی در پهلوی هم قرار گرفته
ایم و اعیاد و جشن های ملی مانرا تجلیل نموده ایم و خدا را شکر گذاریم که در روابط
برادرانه ما مشکلی وجود ندارد .و همچنان قابل یاد آوری میدانم که اینجانب تا کنون کدام
مسئله نا خوشایند و قابل بحث در میان برادران شغنانی مقیم ایالت البرتا مخصوصا ً شهر
کالگری نیز که برادر عزیز ما جناب دادخدا پهلوان در نامه شان یاد آوری نموده اند
احساس ننموده ام و هرگاه خدای ناخواسته چنین مشکالتی در روابط اجتماعی ذات البینی
میان برادران ما موجود باشد به عقیده ام قابل حل بوده  ،موضوع منحصر به روابط این
برادران درین شهر میباشد ،انصافا ً نباید آنرا بر مشکالت مردم مقیم در شغنان بیفزایم  .و
این تأکیدات بمورد و کامالً منطقی برادر ارجمند ما محترم قوت نیرو را که ( :مبرهن است
که شما در مقایسه با ما ( فراریان از بار مسؤولیت و زحمت ) ،صدمات و زیان های بی
اتفاقی وبی اتحادیرا بیشترمتحمل شده و میشوید .بنآ اقدام و پیگیری این امر ضروری و
حیاتی از اولویت های اساسی و حتمی همه شما پنداشته شده و جدوجهد و تالش همه شما
نیز در این امر تعین کننده و قاطع خواهد بود .بنآ خواهش و تقاضای همه دوستان را جدی
تلقی نموده ،به این کاروان بپیوندید ).را در ینمورد منصفانه میدانم .
در اخیر میخواهم پیرامون نحوه کار گروه کاری تنظیم وترتیب پیام تبریکیه عنوانی پیام
تبریکیه شغنانی های مقیم کانادا و اروپا بمنظور پشتیبانی ازاهداف برحق نشست تعدادی از
علما ،بزرگان  ،روحانیون ،و روشنفکران رسالتمند وسالم اندیش شغنان پیرامون تأمین و
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تحکیم بهتراتحاد وهمبستگی برادرانه مردم درجماعتخانه څنورگ شغنان که برادرم محترم
قوت نیرو از نخستین های پیشنهاد کننده این پیام تبریکیه است همرا با برادر ارجمند ما
جناب محترم استاد نصرالدین پیکار و دیگر برادران عزیز ما در نقاط مختلف کانادا و
اروپا مشترکا ً در امر تهیه مواد اولیه این پیام دست بکار شدیم  .که اینجانب طرح نخستین
این پیام تبریکیه را بتأریخ اول دسامبر امسال ( ) ۶۱۰۰به همه برادران ارسال داشتم تا
ایشان در تفاهم با عموم وطنداران آنرا تکمیل وجمع بندی نمایند .بتأریخ سوم دسامبر(
 ) ۶۱۰۰طرح تکمیلی برادران عزیزم جناب محترم قوت نیرو و جناب محترم استاد
نصرالدین پیکار که به یقین متن نظر جمعی همه برادران شغنانی را در مربوطات شان
انعکاس میداد و به قول استاد محترم نصرالدین پیکار به تک تک این عزیزان تماس گرفته
است برایم ایمیل شده بود که پیام دارای چهار ماده بیشنهادی بود که با آرایش جمالت و
حفظ مضمون در متن نهائی جای داده شدند .و اینک متن تنظیم یافته این برادران را
ضمیمه نامه ام قابل نشر میدانم و ازاین برادران و سایر دوستان احترامانه تقاضا دارم تا هر
دو متن را دقیقا ً مالحظه بفرمایند و بگویند که کدام طرح و نظر ایشان از قید قلم درین پیام
بازمانده است ؟ وهمچنان فهمیده نتوانستم که منظور محترم قوت نیرو در نامه شان کدام
نظریاتی بوده که در اظهار نظریات قبلی اش انعکاس نیافته است و چگونه جناب محترم
شان بدون جمع بندی نظریات بقول خودش پیام تبریکیه تهیه شده شان را بمن فرستاده اند و
عالوه بر آن آخرین متن جمعبست یافته از نظریات عموم و آماده نشر نیز بتأریخ دهم
دسامبر ( ) ۶۱۰۰به استاد محترم نصرالدین پیکار و از طریق ایشان بدسترس محترم قوت
نیرو سپاریده شده بود که جناب محترم شان در باره این متن اال نشر آن سؤالی نداشتند .
بهر حال ما درین مورد مشکلی نمی بینیم و ابداً قصد متهم نمودن همدیگر را نیز
نداریم؛ این آغاز کار و طبعا ً توأم با کمبودی هاست که امید واریم تجربه ی برای انجام
بهتر مسئولیت های بمراتب مهم و مشترک مان در برنامه های بعدی باشد  .و این هم ابراز
نظر دیگر دوست محترم قوت نیرو درین باره ( طوریکه قبآل تالش آوردن جامعه ای گویا
مرفه برای مردم افغانستان بدون سهم گیری آنها با صدور فرامین صورت گرفت که نتیجه
نداد .پس باید نظریات و پیشنهادات سایر دوستان را حد اقل مطالعه کرد و آنرا قیمت داد
شخصآ من هنوز مصروف مطالعه طرح و منتظر جمع آمد و توحید نظریات بودم که پیام
شغنانیان کانادا و اروپا طی فرمانی توشیح ونشر گردید).
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برادران عزیز !
حاال که این فرصت نادر برای مردم ما در حال شکل گیریست نباید آنرا با براه انداختن
هیاهوی سیاسی درنطفه خنثی سازیم  .باید توجه داشت ما صرف یک پیام تبریکیه به مردم
خود میفرستیم  .این پیام تبریکیه نه فرمان است و نه مصوبه شورای وزیران و نه هم قانون
اساسی که همه ما را ملزم به اجرای کاری ومسئولیتی بسازد؛ اجازه دهیم تا احساس پاک
قدر شناسانه هرکدام مانرا از طریق این پیام تبریکیه به مردم مان که دست به چنین اقدام
نیک و حیاتی زده اند برسانیم تا باشد از خواندن این پیام تبریکیه احساس همنوائي و
همدردی کنند .واین حد اقل کاریست که در شرایط و موقعیت موجود خودمان قادربه انجام
آنیم  .درد آور خواهد بود که امید مردم مانرا که درامر تأمین و تحکیم همبستگی شان کمر
همت بر بسته اند و چشم در انتظار پشتیبانی ما فرزندان برون از مرز اند به نا هماهنگی
مان در تهیه حتا یک پیام تبریکیه که هیچ ایرادی هم در متن و محتوی آن نداریم به یأس
مبدل و تأثیرات مثبت آنرا با فضای ایجاد شده پیش از خواندن مردم مان خنثا نمائیم.
در اخیر به همه ی برادرا ن و دوستان عزیز صمیمانه پیشنهاد مینمایم تا لطف فرموده متن
و محتوی پیام تبریکیه را بدقت غور و ابراز نظر تکمیلی بفرمایند .
نورعلی دوست مونتریال کانادا
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