پیشنهادات ،نظریات ،انتقا دات و سواالت شغنانی های مقیم ولسوالی بهارک در مورد
اتحاد وهمبستگی مردم شغنان چه در دا خل کشور وچه در خارج از کشور بخاطر کار
مشترک واهداف مشترک
بهارک -افغانستان
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وحدت ویک پارچگی عملی ونظری هر قوم ،ملت وکشور در راه بدستت ووردن اهتدا
مشترک یگا نه راه موفقیت است.
این را تجربته اتا بتت ستا تته نفتا ،،تفرقته جتویی ،تخریبتات ،دسیسته علیته یتک دیگتر
ووحدت های میا ن تهی که جنبه عملی ونظری نداشته با شتد ،ستب ناکتا متی و تبتا هتی
قوم ،ملت وکشور میگردد؛ این یک اصل واقعیت است.
اینکه برادران وبا شنده گان ولسوالی بته اتفتا ،ورا ف فیهتله نتا مته را مبنتی بتر دوستتی
،برادری ،برابری ،اتحاد و اتفا ،شغنانی هتای دا تل کشتور و تار ا ون استت .ایتن
یک راه موفقیت حال ووینده ون مر بوم وبا شنده گان ون ولسوالی میبا شد.
هکذا برادران که در ار ا کشور چون کانادا و ارو پتا نتده گتی متی کننتد در وشتی
ها  ،غم واند و مردم شغنان ودرا شریک میدا نند وا ا قدام های نیک مردم تو متی
شوند وا حرکات منفی متأارو فه می شتوند ،قابتل تقتدیر وتمجیتد استت کته ا راه بستیار
دور قل شان بخاطر متردم و وطتن شتان متی طدتد ونظریتات نیتک تودرا بترای بهبتود
مردم شغنان و ون ولسوالی ابرا می دارند ،طر تایید وقدر دانی هر انسان با احساس
و اوالد ون مردم ولسوالی است .
متتا شتتغنانی هتتا ی بتتا شتتنده ولستتوالی بهتتارک ا احساستتات نیتتک وبشردوستتتانه بتترادران
کانادایی واروپایی ومردمان باشنده ولسوالی شغنان کته ا گتذ شتته هتا تجربته ،پنتدعبرت
گرفته اند و بخود ومده اند و در وحدت ویک پار چه گی مردم شغنان به منظور پیرو ی
وینده شان گام های متتین واستتوار بتر داشتته انتد .بته فتال نیتک گرفتته پشتتبانی تودرا ا
اقدام نیک شتان ابترا میتداریم و واهتان ون هستتم کته وحتدت ویتک پتار چگتی در حتر
باقی نماند بلکه ونرا هرکس که ودرا شغنانی و اده شتغنان متی داننتد درعمتل پیتاده کنتد
وا ون استفاده سیاسی صورت نگیرد .این تعهد با ید روی یک سند باشتد .اگتر در وینتده
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ها جوا ن ذید ل ا ون عدول کند ،کمیته ویا شورای های که مسئولیت رهبری این کار
با ونهاست ،بتواند ونرا متوجه سا د ویا در مورد تهمیم دیگری اتخاذ نما یند .تابا شد
دیگرا ن ا او پند وعبرت گیرند .در غیر ون اگر تعهدات شفاهی باشد بی معناوبی مفهوم
است .ما نند نوشته روی یخ در وفتاب گذاشتن است.
یتترا ایتتن وحتتدت هتتا در گتتذ شتتته هتتا نیتتب بمتترا ت ت در مجتتالس گفتتته شتتدند امتتا عملتتی
نگردیدند و برعکس ا ون استفاده سوف صورت گرفت.
قابل یاد ووری می دانیم تا بدانیم که این کمیته در کجا طرح وتهوی شد و کتی هتا در
این کمیته در دا ل کشور ویا ار کشور شامل اند ؟
ویا ا ولستوالی هتای کته متردم در ونجتا نتده گتی دارنتد ،نماینتده گتی دارد یتا یتر؟ ا گتر
داشته با شد چند نفر است ؟
و یا اعضای شا ه های ح .د .خ .ا  ،بخش و اده گتان و کنگتره ملتی کته شتغنانی انتد در
این پروسه کاری که یر مردم و وطن در ون نهفته است ،سهم بی قید وشرط می گیرند
ویا با الهام ا دستورات احباب شتان گتام بتر متی دارنتد  .یترا همتین احتباب میتواننتد
ارکان اساسی وحتدت ویکدتارچگی متردم شتوند و همچنتان قستمیکه تجربته اابتت ستا ته
است همین احباب سب نا ورامی ،بی اتفتاقی و پریشتانی متردم ولستوالی شتغنان و ستایر
شغنانی ها همین احباب متذ کره می باشند .
ونهاد های مردمی چون شوراها ی انکشافی ،متنفتذ یتن وروحتانیون در قتدم هتای بعتدی
قراردارند ،که هر کدام شان نقش ویش را دارند .پیرو ی مردم شغنان ،هر قوم وملتت
در وحدت پوالدین شان است.
اگر وحدت نظر وعمتل وجتود داشتت متردم متا برنتده استت و در غیتر ون نتا کتا متی ابتدی
نهی مردم ما واهد بود.
با احترام
با شنده گا ن بهارک  ،جرم ویمگان.
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