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آلمان
برادران واالقدر و هم شهریان عزیزدرهرکجائی از دنیا که ساکن هستید ،قبل ازهمه
سالم واحترامات خود را خدمت هریک شما تقدیم میدارم .من پیام
شغنانی های افغانستان خارج از کشورمنتشرۀ سایت سیمای شغنان را مطالعه ومورد
غور وبررسی قرار دادم .
پیام را با تمام جزئیاتش مورد تائید قرارمیدهم برای اینکه:
پیام انعکاس دهندۀ ارادۀ جمعی درشکل گرد هم آئی آنست که اینک ناقوس آغاز
مبارزۀ مشترک برضد چالش های مشترک را به صدا می آورد.
پیام می رساند که با استفاده از تجارب تلخ گذشته راه ها ،وسایل وطرق جدید
مبارزه برای رفع کدورت ها که نتیجۀ مستقیم اشتباهات وسؤتفاهم های همه
ماست ،جستجو گردد .
پیام منا فع عموی مردم را برجسته میسازد ،درحالیکه سایر عالیق رانفی نمی کند
واین خود به مفهوم حمایه ازارزش های دیموکراتیک میباشد.
پیام تعصب وتحجر را که با ارزش های انسانی ،دینی ومذهبی ما منافات دارد
مردود میداند وغنای فرهنگی ما را که در آن تواضع وعدم خشونت به بزرگی
کوه پامیر نمایان است ،برجسته میسازد.
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پیام وحدت ویکپارچگی مردم را ضامن پیروزی شان در برابر هر گونه توطئه
های آشکار ونهان ابالغ میکند.
پیام هشدارمعنی دار به کسانی است که میخواهند عمدا ً اشتباهات گذشته را تکرار
کنند و مصیبتی را بر مصیبت های گذشته به افزایند.
پیام روزنۀ امید را بر روی مردم ما میکشاید وپیروزی خرد بر احساسات را به
وضاحت به مخاطبین خود میرساند.
پیام روحیۀ اعتماد به نفس را به مردم میدهد ،به قابلیت وظرفیت نهفتۀ آنان ارزش
فراوان قایل است که فقط دراتحاد آنان تجلی می یابد.
وبالخره پیام ازهمۀ آنچه که مارا به آن بیشتر معتقد میسازد اینست که :پای زندگی
هرگز از حرکت نمی افتد ،مردم ما طعم تلخ استبداد قرون وسطائی قبل از جنگ
ودوران جنگ ها که تا کنون ادامه دارد ،می چشند ،قدرت هائی به صحنه می آیند
وبا گرفتن قربانی زوال می یابند ،دردی که به مردم میرسد ،فراموش کردنش
آسان نیست ولی با گذشت زمان ،این درد وغم به تدریج کاهش می یابد وبالخره به
زباله دان غم های دیگر که به اثر آفات طبیعی ،مرض ،فقر وگرسنگی به انسان
تحمیل میشود ،انداخته میشود.
چون این حکم منطق است وآخرین برداشتم از پیام اینست که اگرما زندگی انفرادی
واجتماعی خود را بر روی خرد ومنطق استوار سازیم ،ازرفتن به بیراهه ها در امان
خواهیم بود.
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