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درود به همه همدیاران!
سیمای شغنان که به ابتکاار دوساع یزیازر سارور ارکاان جایحه جدیادی را در نااری نادگی ماا ور
ده ،ا خوانش مضامین فرهنگی ،سیاسی ،ناریخی ،مذهبی وانتقادات وپیشنهادانیکه در نرمیم کمبودیهاای
هر یک ما خیلی موثراند و ما را به یکدیگر فهمی وایتماد بهترقریب ساخته اساع مان شخااا ا مطالعاه
همه بحث های یلمی ایکه نوسط وطندارانم جورت میگیرد ،لذت میبردر
آخرین اقدامیکه کلمه وحدت وجلح که به ابتکار اهل خبره ووساطع استاد نوریلی و به اشاترا یلماای
متنیذین وفرهیخته گاان شاغنانی کاه بنیانگاذاران سامبول وحادت واقعای پنداشاته میشاوند ،مارا نیاز ا حالاع
سکوت بیرون آورد و بیابرانه وبی اختیار خواستم نا خواستهای درونی خویش را در خاور خاماه دهام یاا
کاریرا که درحد و نوانم به نیع همبستگی مردر ما اسع ،انجار بدهم
درنرنیااب و ننماایم الیبااای بااان شااغنانی کااه هویااع ملاای مااا را نکمیاال ونم یاال میکنااد؛ اش اخاص مساالکی،
محققااین ،بااان شناسااان وجاااحبنمران آن یرجااه نمریااات ار شاامند یلماای را ارائااه نمودنااد کااه ا جانااب
نعدادی ا دسع اندر کاران ایان یرجاه باه هماه حماات نحقیقای ایان یزیازان اهمیاع داده نشاد و الیباا ی
ناقص باه مناوال گذشاته باا وجاود کمباودی هاای روشان هناو هام برماردر ماا نحمیال میشاود اماا در ایجااد
وحاادت و باارادری کااه مایااه نااداور حیااات آبرومندانااه ماسااع ایجااا مینمایااد نااا فقااط حاار دل را بااا بااان
جادقانه وا ایما قلبهای مان یکی ساخته در نحکیم این امر حیانی مرد و ن وبخاوص ناو جوانانیکاه
دریرجه نده گی قدر میگذارند ،سهم فعال ویملی بگیریم ونگذاریم که منا فع مردمی وار شاهای ملای و
مذهبی مان مورد دسع برد نجاران سیاسی قرار گیرد
اگر اهمیع منافع گروهی وحزبی نسبع به ار شهای ملای و ماذهبی ماان بهترمیداشاع ،پا رارا محتارر
قاضی قوت نیرو ومحترر دکتور امان هللا پامیری ا آقای جاحب نمرمرادی نویسنده (بدخشان در نااری
که همیکر سیاسی شان بود ،دفاع نکردند؟ بلکه بریک اورا با شدید نرین لهن مورد انتقاد قرار دادند
وطنداران یزیز وگرانمایه!
در جستجوی بدبخع ساختن یکدیگر ونعقیب راه غلط باه پنادار نویسانده ایان ساطورکاریاقا ناه نیساع ماا
نیره بختان ا ظلم ایرا به مغاره کوهای پامیر متواری وپناه گزین شدیم که امرو وطن من و نسع ماا
ا ظلم و ستم حکومع داران در طول مانه ها بسی رنجهای یاادی را متحمال شاده کاه ناا هناو هم اداماه
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دارند پنا آورن ما به آخرین نقطه کره خاکی امر نااادفی نیساع و ایان هماان ظلام و بای یادالتی اساع کاه
بار دیگر در قرن بیسع و یکم ویار نکنالوژی ا نأثیر شور نیا و شقا برما نحمیل میگردد
پ همدیاریزیز ،برادران هم بان وهمکیش افترا ب
یذا آنرا باال نر ا نحمل و طاقع مان دیدیم

اسع دیگار کاارد باه اساتخوان ماردر ماا رسایده

اینجانب یکی ا فر ندان آن دیار که قا فله جلح و وحدت را ا دل و جان میپذیرر وبه آن ایتمااد و ایماان
دارر ،دریاان راسااتا ا هاایک نااوع کمااک اخاقاای بااه مااردر و وطاان یقااب مانااده ار دریا نخااواهم کاارد اولااین
اقدامیکه بخاطرحمایع ا کاروان وحدت مردمی انجار داده ار ،همانا ایجااد یاک حساا باانکی بناار رارا
ندگانی یا( Light for Lifeمیباشد ناا بتاوانیم باه دساتگیری شاما ا طریا آن بارای انجاار بهتار فعالیاع
های اجتمایی و فرهنگی و دستگیری به نیا مندان مان کاری انجار داده باشیم
من در قدر اول به نمار برادران شغنانی که در هر گوشه دنیا هستند پیشنهاد برادرانه مینمایم نا کماک باه
هموطنااان شااانرا همچااون وظییااه ایمااانی و وجاادانی خااود دانسااته و معقولااه ایکااه دربااین مااا شااغنانیها اسااع
(شااغنی بااه باارادر ماارد اسااع راسرمشا نماار ویماال خااود ساااخته در پرنااو اخااا اسااماییلی وجاامیمیع
شغنانی بودن درین راه خیر با ما همکار باشند
هدف از ایجاد حساب بانکی چراغ زندگانی
حسا بانکی ررا ندگانی دربانک نی دی کانادا نرسع (TD Canada Trust
نوساط اینجانااب حقاادادبا گردیاد حسااا بااانکی باه امیااد سااهمگیری فعاال ودلسااو انه همااه هموطنااان در
شاارایطی شااروع بااه فعالیااع نمااوده اسااع کااه مشااکات اقتاااادی و اجتمااایی مجمااوع باشاانده گ اان ادگ ااه
کورک مان درشغنان یرضربه های مستقیم قرار داده اسع
در مرحله نخسع ال ر میدانم نا در مورد نامیکه به این حسا بانکی گذاشته ار کمی روشنی باندا ر :
 ررا ندگانی قسمیکه ا نار آن پیداسع نوید بخش افقهای روشن در آینده های نه رنادان دور
میباشااد کااه ماان باادان معتقاادر مااا وقتاای بااه ایاان آرمااان مقااد رساایده میتااوانیم کااه هاار یااک ا
همدیاران ما با سهم گیری بی دری ودلسو انه شان درین امر با ما شریک و ا مسایی پرباار
شان مارا مستیید سا ند
 راارا ناادگانی نویااد بخااش درماناادگان ،نیا مناادان بخاااوص متعلمااین ،محااالین مریضااان
جعب االیاج ،یتیمان وپیامدهای غیر پیشبینی شده وغیر مترقبه حال و آینده اسع
 حسا بانکی با شاده ملکیاع شخاای فارد  ،قاور و ساا مان سیاسای نباوده ومتعلا باه بماردر
شغنان میباشد
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 نشخیص ضرورنهای مبارر ونیا منادان و نعیاین انادا ه اماداد کاار و مسااولیع ایضاای کمیتاه
ررا ندگانی هادایع میباشاد کاه ا جاناب شاورای انساجار شاغنانی هاای مقایم کاناادا برگزیاده
میشااوند  ،نمااار نااامیم گیااری هااا در مینااه هااای مختل ا در نیاااهم کاماال بااا شااورای مرکاازی
انسجار شغنان جورت میپذیرد
در رابطه با مطالب فو امیدواریم نمار هموطناان یزیازر درکاناادا ،امریکاا ،اروپاا وافاراد خیرانادیش
دیگر کشورها کمک های پولی خود را یکباره ویا ماهانه به نمبار حساابیکه دراخیار ایان جایحه درج شاده
اسع سرا یرنمایند نا نوفی یابیم هر ره ود نر کاروان کمکهای خویش را به استقبال ا ین نیاع نیاک در
جهع همبستگی نمار شغنانی هاا کاه ضاامن پیرو یهاای ماان در یرجاهای مختلا میباشاد ،ماورد اساتیاده
قراردهیم
منتمر نمریات نکمیلی فرد فرد شما یزیزان درین مینه میباشیم
حق االشتراک برای یکمرتبه  ۰۵دالرکانادایی وبعداًماهانه ۰۵دالرکانادایی می باشد.
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