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نهادینه شدن اتحاد وهمبستگی مردم شریف شغنان به خاطر کارمشترک 
 واهداف مشترک

 
 عبدالکریم نوجو

 ۱۹۳۱جدی  ۱۱

 
از مطالعۀ پیام امید بخش شغنانی های مقیم کانادا واروپا مبنی بر 

شاد  أسنورگ واقع همایش جماعت خانۀپشتیبانی بیدریغ از 
نیک در جهت تکمیل ال وخرسند شدیم وآنرا یک گام خجسته وف

سیاسی واجتناب از خشونت ساالری  -رعایت فرهنگ عالی مدنی ،یک دگرفهمی
 تلقی مینماییم.

 
فرهنگ شغنان پس از سپری نمودن روزهای دشوار وجنگ  مردم زحمتکش وبا 

های تحمیلی از جانب مافیای مواد مخدردردوساحل آمو ومتحمل شدن قربانی های 
فراوان جانی ومالی آرام آرام رو به زندگی صلح آمیز نهاده وبا آغاز کمکهای 

زمینۀ زیست با  ( AKDN) شبکۀ انکشافی آقاخانبشردوستانۀ ادارات وموسسات 

ن همی مردم فراهم گردید وچانس تجاوز از بیرون عقیم ساخته شد، به موازات آ
حکومتی جای تنظیم های خودسررا گرفتند واکثر افراد مسلح قانونی  ادارات

شغنانی درارگانهای دولتی وموسسات غیر دولتی غرض معیشت خویش پیوستند 
 واز اعمال گذ شتۀ خود ندامت میکشند.

 
شرایطی را به میان آورد که حتی در ز دوران خشونت درسهای عبرت انگیزا

رقابتی هیج  یزمان دوانتخابات پارلمانی وریاست جمهوری باوجود کمپاینها
پرخاش وخشونت میان گروپهای رقیب ویاهواداران شان به وقوع نه پیوست 

)آقایون کوشانی  وحتی کاندیدهای حزبی ازطرف رقبای خود پذیرایی گرم شدند
 وتنی(.

 
مین صلح ودموکراسی، ایجاد جامعۀ مدنی درمحیط شغنان نهایت سهل وبی تا

به دلیل اینکه شغنان بستر مساعد برای رشد واستحکام مفاهیم  ؛مقاومت خواهد بود

http://www.akdn.org/
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متذکره است، این ماهیت ترقی پسندانه ازیک طرف ریشه در فرهنگ وآموزه 

 است. دفیصد مردم باسوا 08از جانب دیگر بیشتر ازهای مذهبی دارد 

 
 نیروها وموئلفه های اتحاد درشغنان کی ها اند ؟

به درک وشناخت نگارنده نیروهای موجود عبارتند از شوراهای انکشافی قریه 
بخش های آزادگان وکنگرۀ  زمانهای سیاسی شامل شاخه های ح د خ ا،جات، سا

 همۀ افراد  بدون تردید ین روحانی وروشنفکران آزاد اندیش.متنفذ خبره گان، ملی،
 الذکر درموارد مختلف میباشند. به نحوی تحت تاثیر نهاد های فوقبالغ 

 
اجتماعی رفتن به اهداف  -در چنین اوضاع گوناگونی وتعدد نهادهای سیاسی

مشترک وایجاد کارمشترک مستلزم ترویج فرهنگ کثرت گرایی وایجاد روحیۀ 
ف یمان به خاطر نیل به اهدااتحاد نیروهای هم پیک دگر پذیری درتبانی به اصول 

برای موئلفه های باید اهداف روشن وصریح را  تعریف شده میباشد. درقدم اول 
درقدم دوم وظایف وموکلفیت های قوتهای اشتراک کننده را طی  ،اتحاد تعیین شود

معین  ،مسئوالنه امضاء میشود یک پالتفورم که ازجانب عناصر اصلی اتحاد 
 وتسجیل گردد. 

 
ای بهی اذعان نمود که بدون تعهدات رسمی وفراگیر هیچ شعار، دعا وفریادهباید 

 مایشی منتج به اتحاد وهمبستگی نمیشود . خواهانه وقول های شفاهی ون
مردم باید با  هر خوشگویی درمحافل ومیتنگها تاثیر آنی وکوتامدت دارد

 اکارخستگی ناپذیر خویش ورویکرد های مشخص خود شورای همبستگی خودر
 نهادینه وهدفمند سازند. دردرازمدت

 
 چگونه ایجاد میشود ؟ شورای با صالحیت دریک ولسوالی

همۀ ما میدانیم که شوراهای فعلی در تمام ولسوالی های کشور منجمله شغنان به 
خاطراجرای پروگرام همبستگی ملی به منظور تطبیق پروژه های انکشافی 

وصالحیت آنها تنها در امور  وجود آمده کوچک و عام المنفعه به شکل انتخابی به
، کلینیکها، اعمار مکاتب وولسوالی به ارتباط احداث مواصالت، انکشاف قریه ها
شوراهای  کانالها ی آبیاری وآب آشامیدنی.....وغیره میباشد. بندهای کوچک،

ولسوالی که در قانون اساسی تذکر رفته هنوز در هیچ جای افغانستان انتخاب نشده 
بزرگترین وظایف شان کنترول از   ن در دورۀ بعدی انتخابات ایجاد شوند.وممک
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اجراات ادارات دولتی در ولسوالی بوده واز حقوق مدنی مردم حمایت میکنند. 
درموجودیت چنین شورای قانونی ایجاد شورای با صالحیت مردم امر بسیط 

 تمام توجه اجتماعی باید از همین حاال -. مردم ونهادهای سیاسیوساده نیست
 خودرا معطوف به انتخاب چنین شورای با کیفیت وبا صالحیت نمایند.

ونظرداشت اتحاد شغنان با استراتیژی احزاب موجود درمنطقه  افدازینکه اه
ایجاد نمیکند  را تنها مشکالتی عضویت در اتحاد نه ،مطابقت وهم خوانی دارد

 بلکه اعتبار وپرستیژ آنهارا در جامعه ارتقاء میدهد.
 

پهای سیاسی به نفع تشکیل اتحاد شکل نمیگیرد وهرگاه شعور یکتعداد مربوط گر
نباید ناامید شد وجریانرا توقف داد بگذار هر کس بداند که هیج راهی و هیچ چارۀ 

 بجز رفتن به اتحاد نیست.
 
ضرورت اتحاد وهمبستگی تشدید  احساس نیروها اکثریت درروحیۀ ازآنجاییکه 

بالفعل نسبت به همگرایی وهمسویی بیشتر به مالحظه  یافته وتمایل گروپهای
حاضر طی یک راهکار  سیاسی گروپهایراها وواتحاد شپروسۀ  کار ،میرسد

مهم ترین  به باورایجانب گردد. که برای هر یک الزام آور باشد آغازوپالتفورم 
 رفته شود:شغنان قرارآتی درنظر گ اتحاد وراه کار پالتفورم مضمون

 
 فعالیتهای اتحاد شغنان در روشنی ورعایت قانون اساسی افغانستان

 وارزشهای دین مبین اسالم صورت میگیرد.
 
،دموکراسی ورفتن به سوی جامعۀ مدنی وانکشاف یافته  تامین صلح

رگ اتحاد شغنان را ازطریق مبارزات قانونی ومسالمت آمیز اهداف بز
 تشکیل میدهد.

 
 گروه های دفاع مشروع دربرابر هرگونه تهدیدات مغرضانه وتبهکارانۀ

 وظیفهو را مدنیدینی و -افراطی ومافیایی وحراست از ارزشهای فرهنگی
 خلل ناپذیرخود میدانیم.

 
 قبول یک کاندید برای مجلس نمایندگان ویک نامزد برای شورای والیتی که

را  آرای اکثریت ،انتخبات مقدماتی سه ماه قبل از انتخابات رسمیدر 
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راه درست تامین نمایندگی درنهاد های قوق  ،کسب کرده اند ازمردم شغنان
اصل  بادرنظرداشت به کاندید های ریاست جمهوری و تلقی میشود

 آزادانه مردم رای دهند.شایستگی واهلیت 
 

اد مخدر ومسکرات ازطریق ایجاد مبارزۀ پیگیر علیه استعمال وقاچاق مو
 وسایرمساجد  کمیته های کنترول مردمی وتنظیم تبلیغ درجماعت خانه ها،

 عبادت گاه ها.
 

 تامین ارتباط کاری با شوراهای شغنانی های مقیم شهرهای افغانستان
 وبرون مرزی.

 
.قبول شوراهای خارج ازشغنان به حیث اعضای همکاروموثر 

 
جوی پاکی،سهم گیری فعال در کمپاین کارهای دسته جمعی سازماندهی و 

 نهال شانی وسایرامورات عام المنفعه.
 

 ،حمایه وپشتیبانی جدی از کار پروژه های انکشافی که از جانب موسسات
 شوراها ودوایردولتی براه انداخته شده است ویا میشود.

 
 چونحفظ وحراست از منابع طبیعی به مثابه ثروتهای ملی ومحلی 

 وآبهای نوشیدنی وآبیاری.معادن  علفچرها، جنگالت،
 

.مجاهدت درراه برقی ساختن تمام قراء از امکانات خودی وبیرونی 
 

 تامین استادان الیق وشایسته جهت آموزش وتمرین آماده گی کانکوربرای
 جوانان صنوف دوازدهم وسایر جوانان منتظر.

 
درارتباط ارگانهای ذیدخل  همکاری فعال در استخدام جوانان ذکورواناث

 وشورای والیتی. والیت
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موسیقی مانند ورزشهاوبازیهای بومی، ارزشهای فرهنگی احیاوانکشاف 
 وتجلیل از نوروزوسایر روزهای تاریخی. فولکلور

 
 شورای مشورتی( خودرا صادقانه مکلف  اشتراک کنندگان اتحاد شغنانما(

هذا دانسته ودرتطبیق آن از به اجرا ورعایت موادات مندرج پالتفورم 
 هیچگونه مبادرت دریغ نمی ورزیم.
 ومن االتوفیق                                              

 
 :خواهش

ای سازمانهای سیاسی واجتماعی مربوط  ضگان، اع خبره ازتمام روشنفکران، 
 ،خودجامعۀ شغنانیها صمیمانه تقاضا میشود تا با ارائۀ نظریات وپیشنهادات 

درینجا یک بار دگر از  .پالتفورم وراهکار اتحاد شغنان را غنای بیشتر بخشند
نیهای مقیم کانادا واروپا که آغاز گر این جنبش بر حق بودند اظهار شورای شغنا

مول وآرزوی تاریخی مردم شغنان مأسپاس وقدردانی نموده ودرانجام کامل این 
 تالشهای بیشتر شان را آرزو میبرم.

 تشکر
 

 از  کابل -ن کریم. ع.
 


