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  !آتشی را که فروزان شده خاموش مکن

 

 و پیشنهادات هانقطه نظر

 

 قوت نیرو
 ۰۹۳۱قوس  ۶۲

 

 

     !وطنداران محترم         

نفکران در شغنان که نشست تعدادی از علما، بزرگان و روش همه ای ما باور داریم    

م با فرصت و زمینه ای خوبی برای اتحاد و همبستگی بیشترما شغنانیان أتو آغاز نیکو

 بنآ نگذاریم که )این آتش فروزان شده خاموش گردد(.  طالب آن هستیم میباشد.که همه ما 

 

معلوم  این حرکت به کمک و تشویق وحمایه  همه ما نیاز دارد. من به این عقیده هستم که

نمیبود آیا این حرکت آغاز میشد؟ و اگر بازهم تشویق است، اگر تالش )نورعلی دوست( 

؟ همچنان خواهد گردیدبهدف خود نایل  این کاروان آیا وحمایه جدی صورت نگیرد،

با وجود تآیید این امر که نیروی اساسی وعمده و تعین میخواهم خاطر نشان سازم که 

شغنانیان مقیم شغنان و  (فیمثبت یا من )ولی تآثیر متقابل کننده شغنانیان مقیم شغنان اند،

 نادیده گرفت، آنرا شغنانیان بیرون از شغنان وبیرون از کشور را نباید جدی تلقی نکرد و

پس چرا این حرکت را سراسری نسازیم و بعنوان یک فرصت طالیی برای انسجام همه 

 شامل شدن در یک اجتماعواگر  ؟استفاده نکنیم شغنانیان در هر کجاهی که باشند ازآن

مطرح شود مانعی  ) مثآلشوراء یا انجمن پامیریها ...وغیره(وسیعتر و کلکتیف بزرگتر

وارد آن  خوب ونه مثالکه با انسجام در داخل خانه با یک نیرو ونم  !ندارد، چه زیباست

  .اجتماع بزرگترشویم

 

حمایه و  با در نظر داشت مطالب فوق بخاطر تآمین مناسبات بهتر، بخاطر کمک، 

، باقبول اصل حرمت گذاشتن به )کاروان( در راه رسیدن به منزل مقصودتسریع 

پیشنهادات دیگران و پذیرفتن تصمیم اکثریت، پیشنهادات ذیل را خدمت برادران شغنانیم 

 که در اروپا یا کانادا زندگی دارند تقدیم میدارم:
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 دوستان نشست های هر منطقه وهر کشور،با در نظر داشت شرایط و امکانات  -1

دایر نموده، با در  هرچه زودتر عمومی را با دعوت و اشتراک همه شغنانیان

قوی وغیره صرف یاز اختالفات شخصی و سل ،نظر داشت منافع اکثریت مردم

یات مثبت و سازنده بخاطر کمک با نظر ، با در آغوش گیری یکدیگر، نظرکرده

سبات جدید در تازه ومنا و بدینطریق صفحه به این )حرکت( واردجروبحث شوند

 .خود بکشایند روابط

 

در نشست، پیشنهادات سازنده دوستان بخاطر بهبود و انسجام  بهتر مناسبات  -2

بررسی و در ضمن دو موضوع ذیل غرض نظرخواهی وتصمیم گری مطرح 

تآیید کمک های  و تعین اعضای شوراء از این دوموضوع عبارت اند گردد.

 احتمالی به )کاروان(.

 

  کمک های پولی تماس میگیریم:به اهمیت  

کسب مشوره ها واخبار و  بین همه بخاطر تبادل نظر، اتاست  تا وقتیکه ارتباطمعلوم  

و قدم های  معلومات تآمین نشود، نمیتوانیم از کار و فعالیت های یکدیگر با خبر شویم 

ارتباط سایل به و. مثآل دوستانیکه در شغنان قرار دارند بعدی خود را مشخص سازیم

 ، دسترسی خیلی اندکید استفاده اندمورسایت ها( که فعآل  )تلیفون و انترنیت و ویب

دیگری داشته  ای بگونه یوالیات دیگر نیز مشکالت محالت و ، شاید باشندگاندارند

 ایجاب کمک های پولی را مینماید.باشند، لذا 

 

تان که )شوراء(را ر دوسبا توجه به نظ اعضای شوراء، توضیح در مورد قبل از   

اگر دوستان ما  من کلمه )انسجام( را پیشنهاد نموده، مرجع انسجام شغنانیان دانسته اند.

در کابل ودر سایر والیات نظر دیگری نداشته باشند این شوراء را )شوراء در شغنان و

)یعنی شورای شغنان( وشوراءهای با انسجام( بنامیم که در این حالت ما شورائ مرکزی

 خواهیم داشت.) پیشبینی طرزالعمل کار، نحوه فعالیت، آن موقعیت جغرافیایی های نام

های شوراء ها موضوع جداگانه است و به تصمیم گیری  صالحیت ها و مسؤلیت

 وره ای دراین زمینه مطالبه نمایندمقیم در افغانستان واگذار میشویم واگر مشدوستان 

 .مشترکآ همکاری خواهیم کرد(
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 :ر مورد اعضای شوراءاکنون  د 

مشکل به نظر  ،کانادابه نظر من با در نظر داشت بعد مسافه وشرایط موجوده در   

حضور بهم رسانده بتوانند، ممکن جمع  واحد دمیرسد که همه در یک نشست و جمع آم

نمایندگان را کار سهل تر باشد تا  تورنتو( و مانتریال ،گلگری) در سه ایالت کانادا شدن

تعین و بعنوان اعضای  ایالت هر )دو الی سه نفر( از نظرداشت نفوس باشندگانبا در 

زندگی دارند، میتوانند  در اروپا یکهدوستان .معرفی بدارند (سجام کاناداان شوراء)

کانادا تحت  نمایندگان خودرا تعین وکار و فعالیت خودرا مستقالنه یا در رابطه به شوراء

عبارت   شوراءوظایف  کانادا و اروپا( انعکاس دهند.نام )شورای انسجام شغنانیان 

 خواهد بود از:

 انسجام امورات مربوط به شغنانیان . 

 در شغنان و سایر والیات تامین ارتباطات با شورا ها. 

  ساختن عرصه ها  ومحالت قابل کمک.مشخص 

 ،و نظار از درآمد و مصارف آن.کنترول  تعین اندازه پول  

 انتخاب نمایند. را اعضای شورای انسجام  میتوانند از میان خود معتمد یا معتمدین 

 

 از) شورای انسجام( ای نماینده بعد از تعین و انتخاب اعضای) شورای انسجام(، -3

 ()کاروان صلح وهمبستگیاز که حمایه وپشتبانی ،برادرانسایر آگاهی بمقصد

حرکت سراسری و همگانی بوده ،گذارش مفصل از نشست ها و اشتراک 

و  در رابطه بمناسبات و حرکت اخیر درشغنان کنندگان توام با پیشنهادات 

وآدرس امیل اعضای  شده ، با مشخص ساختن نمبرات تلیفون تصامیم اتخاذ

ایت از طریق سایت های فعال شغنانیان بنشر بسپارند و از گردانندگان س ءشورا

که: از رویارویی ها صرف نظر نموده و در  ها نیز احترامانه خواهش بعمل آید

 پیوند و همبستگی بیشتر شغنانیان نقش های سازنده خود ها را اداء نمایند.

 

را   څنورگ شورای انسجام ،همچنان اشتراک کنندگان نشست در جماعت خانه -4

مشخصآ  اگاهی داده و مجددآ معرفی از تصامیم اتخاذ نموده آنها خوانندگان را 

خواهش و تقاضا از یکتعداد از بزرگان و شخصیت ها در کابل و سایر والیات 

خواهند نمود که در جمع  آوردن دیگر دوستان بخاطر تعقیب اهداف ذکر شده  

 فوق پیشقدم شوند.

 شمابه امید موفقیت های بیشتر 

    قوت نیرو                                                 

  


