
واروپاپیام شغنانیھای مقیم کاناداموردنظری در

قوت " نیرو"

١٣٩٠قوس ٢٣

ھمدیاران عزیز!
از نشس��ت مق���دماتی تع���دادی از علم��ا، بزرگ���ان و روش���نفکران آگ��اه در جماع���ت خان���ھ 

و ھمبستکی ھرچھ بھتر و بیشتر میان ھمھ شغنانیان آگاه شدیم بخاطر تآمین اتحاد�نورگ
بزرگ��ان و علم��ا،و منحی��ث یک��ی از فرزن��دان آن دی��ار خیل��ی ھ��ا خوش��حال گردی��دیم ک��ھ 

بعد از تحمل ھم�ھ زی�ان ھ�ا،روشنفکران آگاه ما ضرورت این امر حیاتی را درک نموده،
آن  بزرگ�انن�د. م�ن  ای�ن اق�دام نی�ک اق�دام نم�وده انیکو و حی�اتیبازھم بموقع بھ چنین کار

(آغ��ازگران وس��اربانان) ای��ن قافل��ھ وک��اروان ص��لح و ص��فا را تق��دیر وتھنی��ت گفت��ھ، ب��رای 
و ھ��اپی��روزی و ب��ھ س��رمنزل مقص��ود رس��یدن ای��ن ک��اروان از خداون��د متع��ال  پی��روزی

مینم�ایم. ھمچن�ان از ب�رادر محت�رم (ن�ورعلی دوس�ت) ک�ھ ب�رای ف�راھم موفقیت ھ�ا اس�تدعا 
شادباش عرض میدارم.تشکروسازی این کار خیر و نیکو جدوجھد نموده اند

والیات افغانستان!ھمدیاران گرامی ام مقیم در شغنان و سایر 
، ص�دمات و )ولیت و زحم�ت ؤفراریان از بار مس�(مبرھن است کھ شما در مقایسھ  با ما

بن�آ اق�دام و پیگی�ری ای�ن میش�وید.شده وزیان ھای بی اتفاقی وبی اتحادی را  بیشترمتحمل
ھمھ شما پنداشتھ شده و جدوجھد و امر ضروری و حیاتی از اولویت ھای اساسی و حتمی 

بنآ خ�واھش و تقاض�ای ھم�ھ تالش ھمھ شما نیز در این امر تعین کننده و قاطع خواھد بود.
بھ این کاروان بپیوندید.،دوستان را جدی تلقی نموده

تحم�ل ص�بر،فداکاری، گذش�ت،، تحاد و ھمبستگی بھتر و بیشتر، ایجابتامین و تحکیم ا
م ینماید ک�ھ امی�د وارمو قبول طرفین و ارج گذاری بھ خواست ھا و تقاضا ھای طرفین را 

ھمھ دوستان در ھرکجاھی کھ قرارداشتھ باشند و در مورد این امر بزرگ( ت�امین اتح�اد و 
، اص�ل ف�وق را در ر میکنن�د و تص�میم میگیرن�دبرادری مستحکم ترفی مابین شغنانیان) فک

انعک��اس دھن��د.  م��نام��رم��ا را در ای��نھم��ھنظ��ر گرفت��ھ و چن��ان عم��ل کنن��د ک��ھ بلوغی��ت
ب�ھ م�وارد چن�د موض�وع رابخاطرموفقی�ت بیش�تر ای�ن ام�ر پیش�نھاد و)ه ای�ن نوش�تھ(نویسند
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ذیل اشاره مینمایم کھ : مبھم ب�ودن، یکطرف�ھ ب�ودن و تک�رار ش�دن آن ب�ھ ای�ن وموضوعات
خواھد کرد.پروسھ و این امر بزرگ لطمھ وارد

بای�د موس�می، مقطع�ی و گ�ذرا  ص�ورت نگرفت�ھ،برخورد ومعامل�ھ ب�ا ای�ن ک�ار،-1
ا ھم�ھ م�ا رهچن�د روزو مانن�د الفب�ای زب�ان ش�غنانی .جدی تعقیب و پیگیری شود

بن�آ از ارس�ال کنن�ده گ�ان پیغ�ام  از ن�ام فراموش نشود. نساختھ  و بعدآمصروف
بع��دی ش��ما ھ��ایاحترام��آ پرس��یده میش��ود ک��ھ: ق��دمش��غنانیان مق��یم کان��ادا و اروپ��ا

چیست؟

آوردن و ی���ا ت���امین اتح���اد و از تجرب���ھ ناک���ام گذش���تھ نبای���د ب���از اس���تفاده ش���ود!-2
طوریک�ھ (با س�ھم گی�ری ش�غنانیان ص�ورت گی�رد.بایدھمبستگی برای شغنانیان،

س�ھم گی�ری  ب�دونبرای مردم افغانستان گویا مرفھ ای جامعھ تالش آوردن قبآل
پ��س بای��د  نظری��ات و )آنھ��ا ب��ا ص��دور ف��رامین ص��ورت گرف��ت ک��ھ نتیج��ھ ن��داد.

(شخص�آ م�ن ایر دوستان را ح�د اق�ل مطالع�ھ ک�رد و آن�را قیم�ت داد.پیشنھادات س
مطالعھ طرح و منتظر جمع آمد و توحی�د نظری�ات ب�ودم ک�ھ پی�ام ھنوز مصروف

.شغنانیان کانادا و اروپا طی فرمانی توشیح ونشر گردید)

تص��امیم و فیص��لھ ھ��ای یکطرف��ھ ، روحی��ھ خ��ود خ��واھی را رش��د داده و روحی��ھ -3
اعتماد را تضعیف مینماید کھ در نھایت این پروسھ را متضرر خواھد ساخت.

خواھ�د س�اخت و ل�ی موض�وع را ط�والنی ف�وق،تبصره ب�ر م�تن پی�ام  نش�ر ش�ده-4
. ی���اد آوری بخاطرپیش���رفت ک���ار ای���ن ک���اروان گن���گ اس���تھمک���اری و وع���ده 

مع��ارف و اقتص��اد ای��ن ،خ��دمات رض��اکارانھ در ام��ر رش��د و انکش��اف فرھن��گ
عک�س اول�ین وآخ�رین ھ�ممیترس�م ک�ھ ای�ن.نوشتھ ھای متحدالمال ان�دسرزمین.  

اه کند و بس.یما در این مورد نباشد و یا ھم صرف  روی  کاغذ را سلعملا

دوستان محترم!
ب��ا ایج��اد امی��د وارم از ن��واقص و کاس��تی ھ��ا، تج��ارب آموخت��ھ درای��ن راه ب��ا ایم��ان ق��اطع،

و باوری ویکدیگر فھمی بھ پیش بروید. روحیھ اعتماد
موفقیت ھا و پیروزی ھا نصیب تان باد!
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