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همدیاران عزیز !
علما ،بزرگان ،روحانیون ،و روشنفکران رسالت مند و منوریکه در
چنین شرایط حساس ،دشوار و پرمسئولیت اقدام به چنین امرنهایت با
اهمیت و حیاتی نموده اید شما را از صمیم قلب تهنیت و شاد باش گفته
پیروزیهای مزیدی را برای تان درانجام این اقدام مردمی از پروردگار
عالم تمنا مینمائیم.
اقدام بمورد ،جسورانه و میهن دوستانه شما برای مردم سرزمین مان
که زیانهای جانکاه و جبران نا پذیر بی اتفاقی را در زیر سایه شوم نا
باوری و نبود اتکا به نیروی خودی بارها متحمل شده اند ،بمثابه ستاره
اقبال تابناکی میدانیم که برافق روح و روان پرازرنج ونا امیدی مردم
ما درخشیده به آنها قدرت و اعتماد به نفس تازه میبخشد .
یقین این اقدام ارزشمند و مردم دوستانه تان برای رفاهیت همه
به
ٍ
گانی ،حفظ و حراست جان و مال ،وقار و فرهنگ پربارمان وهمچنان
مطمئن ترین تکیه گاه مقاومت و ایستادگی در برابر سیادت هر گونه
برتری جوئی و افکار عقب گراء قرون وسطائی و توطئه های تاریک
اندیشان و جزمگرایان مخالف ترقی ،تعالی وعدالت اجتماعی ،میگردد.
درشرایط موجود با درنظرداشت تجارب تلخ وآزمون 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 .تجارب مؤفق تأریخ سیاسی جهان گواه
برین است که سازمانها و احزاب سیاسېی میتوانند از وقار و منزلتی در
جامعه برخوردار باشند که به آرمانهای واالی دموکراتیک و
انسانگرایانه ی مردم خود پایبند و در راه تأمین و تحکیم اتحاد نیروهای

مترقی وفادار به آرمانهای اصیل مردمی صادقانه مبارزه نمایند .واین
حقیقت پذیرفته شده ایست که نیاز به اثبات ندارد .مردم این سرزمین با
همه ی دستاورد های ممتاز فرهنگی گذشته گان مان ،از برکت اتحاد و
یکپارچگی خود آبرومندانه زندگی و از تمام حوادث و واقعات نا گوار
تأریخی دراما ن مانده اند .همه باید بدانند که اتحاد برادرانه وحفظ
منافع عام این مردم در نهایت امر خط قرمز حیاتی افتخار آفرینی است
که دیگر نباید به آن بازی صورت گیرد .و هم باید دانست که ازین
ببعد مردم نیز اجازه انجام چنین کاری را به هیچ شخص و گروهی
تحت عنوان هیچ نام و نشانی نخواهند داد .نا گفته پیداست که آزادی
بیان و آزادی عقیده حق مسلم هرانسان است و لی رعایت منافع عام
مردم این سرزمین که اتحاد و همبستگی شان ضامن این امر است حق
کامالً مسلم تریست که شامل حال و احوال همه ی باشنده گان این منطقه
میشود که سیاسیون جامعه را نیز دربرمیگیرد .بنا برین به همه
شخصیت های اجتماعی ،مذهبی و روحانی ،منورین و روشنفکران
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فعال این سرزمین برادرانه پیشنهاد
مینمائیم که دیگر از اختالفات بی پایه و انداختن بار مالمت بر همدیگر
پرهیز نموده با مسئولیت پذیری و حفظ هویت سازمان های اجتماعی،
فرهنگی ،آیدیالوژی سیاسی و تشکیالتی شان برادر وار و در کنار هم
صادقانه به این آرمان مقدس و حیاتی مردم پیوسته ،با فرهنگ متداول
سیاسی ،دید و مالحظات متمدنانه و روشن اندیشانه دراجرای اهداف و
برنامه های آن پایبند و منحیث اوالد مترقی این مردم آنرا دراولیت کار
و پیکار خود قرارداده زمینه اشتراک فعال همگانی را با وسعت نظر و
تحمل پذیری فراهم سازند .بیگمان این بهترین ،مهمترین و اساسی ترین
رسالت و مسئولیت نسل موجود جامعه ما که مهمتر و شرافتمندانه تر
و اوال تر از هر وظیفه و اهداف هر نوع سازمان یا حزب و نهاد
سیاسی که ولو تعهدی هم در برابرش سپرده باشیم؛ می باشد .

باید گفت که هرگاه از عهده انجام این مسئولیت های عظیمی که از
افکارعموم مردم ما سرچشمه گرفته اند برآمده توانیم به یقین در
اجرای همه امور زندگی اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی و سازمانی مان
نیز پیروز و سرفراز خواهیم بود .
مردم بیدار و خرد اندیش ما ،به ویژه پیشقراوالن این آرمان مقدس حق
دارند ،مخالف آنهایی باشند که منافع شخصی ،گروهی ،و سازمانی خود
را بر منافع واالی مردم ترجیح داده  ،آگاهانه و یا غیر آگاهانه ،صف
شکنی را بر مردم تحمیل و همگام با این سیر وسفر نشوند.
همدیاران عزیز !
فرزندان شغنانی شما که جسما ً در بیرون از شغنان هستند ،تار و پود
هستی معنوی شان پیوسته با شغنان و شغنانی ها بوده هیچ لحظه ی از
زندگی خود را دور و جدا از شما نمیدانند .ما از دل و جان با مسرت
تمام ضمن تأئید ،تمجید و پشتیبانی بیدریغ ازاین اقدام به موقع وحیاتی ،
از کافه مردم عزیزمان ،اعم از علما ،روحانیون ،بزرگان قوم،
روشنفکران رسالتمند و دور اندیش شغنان صمیمانه و با خلوص نیت
تقاضا می نمائیم که از این کمپاین وطن پرستانه و تاریخی دفاع و
پشتیبانی همه جانبه و عملی نمایند .
ما فرزندان شما ،در هر کجایی که هستیم ،تا جائیکه مقدور است در
امر پیروزی و بهروزیهای مزید تان در تمام عرصه های زندگی از
هیچگونه همکاری دریغ نخواهیم ورزید .و همچنان از همه همدیاران
عزیز و مخصوصا ً روشنفکرانیکه درشهر کابل و سایر شهر های
افغانستان مقیم هستند ،صمیمانه تقاضا و پیشنهاد می نمائیم تا آنها نیز
به کاروان صلح ،صفا و صمیمیت راه انداخته شده مردم این مرز و بوم

نه تنهائیکه بپیوندند ،بلکه عمالً با همآیش های مشابه از آن حمایه و
پشتبانی بیدریغ عملی و دوامدار نمایند .
ضرورت و نیاز مبرم زمان حکم میمناید تا همه ما خود را مسئوالنه
متعهد انجام این کارزار حیاتی دانسته در راستای استحکام تفاهم و
اتحاد همگانی میان مردم از هر وسیله ممکن مخصوصا ً گفتمان همگانی
بطور مستقیم کار و فعالیت صادقانه و خستگی ناپذیرنمائیم  .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 .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 .
پیروزی های مزیدی را برای شما درین امر خیر و صالح آرزو
مینمائیم .
همدیاران برون مرزی شما
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 نشر
نظریات همه عزیزان بیان میدارد .لطفأ نظریات و پیشنهادات تانرا به آدرس مدیریت سیمای
Sarwar@shughnan.com
شغنان روان نمایید.

