
مرزی افغانستان مقیم امریکای شمالی و اروپا پیام حمایھ و تقدیر شغنانی ھای برون
بزرگان و روشنفکران رسالتمند و سالم بھ مناسبت ھمآیش قومی روحانیون، علما،

اتحاد و ھمبستگی برادرانھ مردم در اندیش محیط شغنان در امر آفرینش و استحکام
جماعت خانھ سنورگ

١٣٩٠قوس ٢۶

علما، بزرگان، روحانیون و !شغنانھم دیاران عزیز و مردم قدر شناس
رسالتمند و سالم اندیش ای کھ در چنین شرایط حساس، دشوار و مشحون از روشنفکران

قلبصمیمو حیاتی نموده اید، شما را ازاھمیتچنین امر خیلی ھا بامسؤلیت اقدام بھ
ھای مزیدی را برای تان در انجام این اقدام مردمی از تبریک و تھنیت گفتھ و پیروزی
دوستانھ شما برای اقدام بھ مورد، جسورانھ و میھن.پروردگار عالمیان تمنا مینمائیم
عدم اتحاد و اتفاق کھ زیان ھای جانکاه و جبران ناپذیرمردم آن محیط و سرزمین زیبا

ھا متحمل شده اند، بھ یروی خودی باررا در زیر سایھ شوم نا باوری ھا و نبود اتکا بھ ن
مردم بخت درخشانیست کھ بر افق روح و روان پرازرنج ونا امیدیمثابھ ستاره

.را می بخشدمجدد بھ نفساعتمادو بھ آنھا توان ودرخشیدهما

در راستای رفاه ارزشمند و مردم دوستانھ تانبھ یقین نتیجھ ثمره کار بی نھایت
فرھنگ پر بار مان، و ھم بھ مثابھ مطمئن حفظ و حراست جان، مال، وقار وھمگانی، 

و افکار عقب سیادت ھر گونھ برتری جوییترین تکیھ گاه و بازتاب پایمردی در برابر
بھ دور از کاروان توطھ ھای تاریک اندیشان و جزمگرایانگرایانھ قرون وسطایی و

.میرودترقی و تعالی، بھ شمار

کافھاندوختھ ھا وآزمون ھای تلخ وناکام گذشتھر شرایط موجود، با درنظرداشتد
کھ درگذشتھ ھا از طریق نھادی ھایوسالم اندیشسیاسیمردم و بھ ویژه روشنفکران

ھای سیاسی فعالیت داشتھ اند، بھ این واقعیت مسلم معترف شده اند کھ منافع مردم و توده
 .از ھرگونھ منافع سیاسی و سازمانی بوده و خواھد بودبی پناه باال تر و، واالتر

بھ سازمان ھا و نھاد ھای سیاسی وقتی میتوانند در جامعھ وقار و منزلتی داشتھ باشند کھ
بند بوده و و انسان ساالر مردم خویش صادقانھ پاآرمانھا و تقدسات واالی دموکراتیک

تاریخی مردمفی بھ آرمان ھای اصیل ودر راه تأمین و تحکیم نیرو ھای مترقی و ، وا
.نمایندخود صادقانھ کار و پیکار
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خدشھ ناپذیر برادرانھ مردم آن دیار در نھایت ھمھ باید بدانند کھ ھمبستگی و اتحاد
با آن بازی صورت گیرد، و ھم کھ دیگر نبایدامر خط قرمز حیاتی افتخار آفرینی است

مردم آن سرزمین نیز اجازه انجام چنین کاری را بھ ھیچ دانست کھ از این بھ بعدباید
ولو زیر ھر نام و نشانی ھم کھ کار کرد داشتھ باشد، نخواھد داد. ھمھ میدانند کھنیرویی

آزادی بیان و عقیده حق مسلم ھر انسان است، ولی رعایت منافع مردم عام و بی دفاع آن
ر است، حق کالً مسلم تری است کھ سرزمین کھ اتحاد و ھمگرایی شان متضمن این ام

حال و احوال ھمھ شھروندان و باشندگان آن منطقھ میشود کھ سیاسیون آن اجتماع شامل
 .را نیز در بر میگیردو محیط

اجتماعی آن سرزمین خضوعانھ و -سیاسی لذا بھ منورین و روشنفکران فعال
دسات سیاسی گذشتھ شان بھ این امر مبرم تقبرادرانھ پیشنھاد می نمائیم تا با حفظ اخالق

مترقی و فرزندانخویشتن را پا بند دانستھ و من حیثو حیاتی مردم شان صادقانھ
 .اولویت کاری و فکری شان قرار دھندروشن اندیش مردم، آن را در

و اساسی ترین رسالت و مسؤلیت نسل بی گمان این مسئلھ، بھترین، مھمترین
واالتر از ھر گونھ وظیفھ، ھدف،ھ ما کھ مھمتر ، شرافتمندانھ تر و،موجود جامع

 .سپرده بودیم، می باشددر برابرشھمای کھ ولو تعھدیسازمان و نھاد سیاسی

مسؤلیت سترگ و خطیر مردمی برآمده بتوانیم، باید گفت، ھرگاه از عھده انجام این
زندگی اجتماعی، سیاسی و سازمانی نیز پیروز و بھ یقین در اجرای سایر امور منوط بھ
خرد گرای ما، بھ ویژه پیشقراوالن این این آرمان سرفراز بدر خواھیم آمد. مردم بیدار و

منافع قشری، گروھی، و بھ اصطالحکھمقدس حق دارند ، مخالف آنھایی باشند
اده و در این سیر شغنان، ترجیح دبر منافع واالی مردم محیط و منطقھراسازمانی شان

اکرام بھ مقام عالی انسانیت وسفر انسانی کھ بجز خدمت بھ انسان و ادای احترام و
 .ھمگام نمی باشندچیزی دیگر نمیتواند باشد، آگاھانھ و یا غیر آگاھانھ،

، تار و از شغنان ھستند اماھمدیاران شغنانی شما کھ در بیرون !ھم شھریان عزیز
بیدریغ از این ست، ضمن تأئید، تمجید و پشتیبانیھاشغنانیباشغنان وپود ھستی شان

اعم از علما، روحانیون، ، از کافھ مردم شرافت مند آندیار،اقدام بھ موقع و حیاتی
و از خلوص نیت صمیمانھبزرگان قوم، روشنفکران رسالتمند و دور اندیش شغنان

عقالنی و پشتیبانیستانھ و تاریخی دفاع وتقاضا می نمایند تا از این کمپاین وطن پر
 .نمایندانسانی
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قرار داشتھ باشیم، بخاطر پیروزی و بھروزی ما ھا، بدون آنکھ در ھر کجایی کھ
مکان، آمادگی خویش را در راستایھمھ شما، با در نظر داشت شرایط زمان و

مطروحھ تان، دریغ بھ سر رسانی اھدافھمکاری ھای اخالقی و معنوی، در امر
:ھم اظھار میداریم کھنخواھم ورزید و

سایر شھر ھای افغانستان مقیم ھستند،از ھمھ ھمدیاران عزیزی کھ در.1
یاد صلح، صفا و صمیمیتمی نمائیم تا آنھا نیز بھ کاروانخواھشمندیم و پیشنھاد

.بیدریغ نمایندحمایھبا ھمآیش ھای مشابھ از آن بپیوندند، بلکھ عمال ًتنھانھشده

متعھد میدانیم تا در صورت ایجاد این چنین دستھ ما ھمھ خود را اخالقاً و معنا ً.2
گفتمان انتر میان مردم، در ایجاد شبکھتفاھم ھمگانیآفرینشکاری در راستای

.نمائیمھمکاری صادقانھنھاد مطروحھھر چھ مؤثر ترنیتی و فعالیت ھای
نظرداشت شرایط و وضعیت داخل کشور، از ھر تا با درسعی خواھیم ورزید .3

انکشاف معارف آن منطقھ، دریغ گونھ ارایھ خدمات رضاکارانھ در امر رشد و
 .نورزیم

کھ پیشبرد این چنین مسؤلیت سترگ نیازمند در فرجام معتقد بھ این اصل ھستیم.4
انسانینشھا، اندیشھ ھا و بیایجاد یک مدیریت سالم و صادق در ھمھ عرصھ

 .است کھ ھمھ شما ظرفیت آنرا دارید و خواھید داشت

ھمدیاران عزیز و ارجمندبھ امید پیروزی و بھروزی ھمھ شما

                                                             www.shughnan.com


