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پیام دگرجنرال افضل لودین

بمناسبت میله و جشن ویساک
وطنداران عزیز،
عید و میله ویساک را به خواهران و برادران هندو و سکهـ های ملت افغان تبریک و تهنیت گفته ،از
بارگاه ایزد متعال برای این اقوام نجیب و شریف ای ملت ام روزهای خوش ،پر از صممیت ،صلح،
تعاون ،همدردی و وفور نعمت استدعا میدارم.
زیبائی وعظمت ای ملت و کشور باستان مان در کثیرالقومی بودن و ارزش های مختلف فرهنگی آن
است .روابط اجتماعی و فرهنگی اقوام متشکله ملت مان با گواهی تاریخ باستان مان در میان اجتماعات
ماحول کشورمان همیشه بینظیر بوده است.
تعاون ،همبستگی ،نظم و نسق ،اخالق ،صفا ،صمیمیت ،ضوابط و برخورد های اجتماعی -نورم و
ارزش های عنعنوی بخصوص اجتماعی قابل قدر ،همیشه در این خطه ای جغرافیائی زیبا – کشور مان
از دوران های باستان تا امروز حکمفرمائی نموده است.
اگرچه مردم افغانستان در ادوار مختلف به تهدیدهای خطرناک بیگانگان بنابر اغراض شوم شان در
ایجاد تفرقه ،تنفر ،عداوت و خصومت قومی و فرهنگی مواجه گردیده اند ،اما قدرت ،متانت و
بزرگواری این ملت باستان همیشه نهفته در آن بوده است ،که در مقابل مشکالت عظیم با وصف آزرده
گی ها ،اشتباهات ،غلط فهمی ها و حتی بی عدالتی ها فرهنگی در مقابل یکدیگر ،بازهم در اوقات
بحرانی و باخص زمانیکه هویت ،وحدت ملی و استقالل ملی کشور را در خطر می دیدند ،برادرانه
درکنار یکدیگر ایستاده و از مقدسات و ارزش های عنعنوی اجتماعی شان مانند یک تن واحد و یک
ملت سربلند و پرافتخار دفاع می نمودند.
ملت مان همیشه در شادی ها و غم های یکدیگر شریک بوده اند .مشکالت و پرابلم عینی امروزی و
مشخصا ً در مورد پرابلم های هندوان مان جای تأسف و درد آور است.
وطنداران با عزت و قدرمند،
بحران اعتماد ،بیعدالتی و نفاق امروزی هم چنان نه تنها جنبه ای خارجی داشته ،بلکه مؤقتی می باشد.
باور کامل دارم که باالخره حق برباطل پیروز شدنی است .آینده روشن در فضای اتحاد ،صمیمیت،
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تعاون و همبستگی ،احترام به حقوق ،ارزش ها و عنعنات پسندیده اقوام متشکله ملت مان آرزوی فرد
فرد این سرزمین ای پر افتخار و سربلند بوده و می باشد.
میله ویساک این جشن عنعنوی هندوان و سکهـ های مان شاد ،جاوید و پاینده باد!
و من هللا توفیق
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