نظری بر نظریه محترم عبدالکریم نوجو
نوشته دکتر نورعلی دوست
 ۱۵جدی ۱۹۳۱

مونتریال -کانادا
از دوستتت بزرگتتوارم مرتتترم عکتتدانوری نوجتتو بستتاار س است ارم کتته نرتتتات انتتتتار متتا را
شوستاند و سر انجام همه را اماتد وار بته ن ستاتت کته ،حرکتتی کته در حتال شتور گاتری و
قتتوام استتت در ننتتدیار ناتتز در حتتال توجتته قتترار گتتر ت استتت ج جتتای دارد از همتته دوستتتا
بزرگوار ،مرترم و بتا احستام متا صتر نتتر از وابستت ی هتای حتال و گ شتته سااستی و
غار سااسی در مورد ک عال بود شا دری گفتما ترت عنوا اتراد برادرانه شغنانی هتا
که یقانا ً به اهمات حااتی ن برای مردم تود ارزش راوا قایر اند ازی سوی اوقاانوم هتا
نزدیک که گله مند شوی ج
برادرعزیزم نوجوصاحب !
بتا دییتر معقتول بجتا رمودیتد کته ( تتاما صتل ودموکراستی ،ایجتاد جامعت متدنی درمرتا
شتغنا نهایتت ستهر وبامقاومتت تواهتد بتود ) ونتی ایت بستتر بکاعتی رهن تی و تتررییی در
شغنا بنا به رقابت های سااسی بادنار و نا موا ق بته شترای زمتا وموتا و تواستت متردم
مرر مترسفانه عقا ساتته شده است به گفته شما ( درسهای عکرت ان اتزاز دورا تشتونت
شرایطی را به ماا نورد که حتی در زما دوانتیابات پارنمانی وریاست جمهتوری بتاوجود
کم اینهای رقابتی هاچ پرتاش وتشونت ماا گروپهای رقاب ویاهوادارا شا به وقتو نته
پاوستت وحتتی کاندیتدهای حزبتی ازبتر رقکتای تتود پت یرایی گترم شتدندج) نقتایو کوشتانی
وتنی(.
اگر قدرت نمائی های احساسات بر ان از سازماندهنده گا استقکال از دو کاندید پست ریاست
جمهوری ا غانستا ) نقتایو  :مرتترم مرکتولا ه کوشتانی ومرتترم شتهنواز تنتی ) را بطتور
واقتتب بانانتته مطانعتته نمتتائا  ،مترستتفانه بطتتور روش ت متتوجی از ص ت نرائتتی تصتتومت بتتار و
ترریک نماز درن بوضوح احسام و بمالحته مارساد که ریشه در تعصکات سااسی گ شتته
و نتایج ضرربار ن داشتج به ترلار اینجانب برتی از روشنفورا سااسی متا دریت منطقته
هنوز به رهکرا و احزالا شا با دیتد و مالحتته منمنانته وتعکتد نمازمان رنتدج و هاگ تاهی
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دری مورد نه تود و نه بدی را حق قضاوت مادهندج برای مردم ایت سترزما مست له مهت
موضو اتراد وهمکست ی شتا استت کته ضتام مطمت نرامتی و ستعادت حتال و نینتده شتا
ماکاشد ج ای مردم دیدند و مادانند که بی اتفاقی باز ه ماتواند مایه بترای بهتره گاتری بتدبانا
ای مردم برای چاق کرد اتتال ات و سرکولا مردم و نهضت مترقی ای سرزما که بدو
شک همه روشنفورا و مردم ای دیار را در بر ما ارد زمانه ساز ماکاشدج انکته منتور مت
دری قضاه به هاگوجه حضور نقت و دیتد نتتر ایت دو شیصتات سااستی ( نقتایو  :مرتترم
مرکولا ه کوشانی ومرترم شهنواز تنی ) که عامر ای مس له باشند؛ نماکاشد ج
نوته دی ری که قابر ترکاد مادان ابراز نتر تا در مورد ناروهای منثر در حاتات اجتمتاعی
و سااستی شتغنا استت ج ( درک وشتناتت ن ارنتده ناروهتای موجتود عکارتنتد از شتوراهای
انوشتا ی قریته جتات ،ستازمانهای سااستی شتامر شتاته هتای ح د خ ا ،بیت هتای نزادگتا
وکن تر ملتی ،تکتره گتا  ،متنفت ی روحتانی وروشتنفورا نزاد انتدی  .بتدو تردیتد همت
ا رادبانغ به نروی ترت تاثار نهاد های وق انت کر درمتوارد میتلت ماکاشتند ) .از ننجائاوته
م معلومات دارم شورا هتای انوشتا ی قریته جتات بطتور متنقتی ،امترتانی و رضتاکارانه بته
پاشنهاد و ابتوار حوومتت ان لستتا بمنتتور سته داد متردم در اعمتار پتروهه هتای تمویتر
یا ته از منابب تارجی و کنترول برچ ون ی مصار وتطکاق بودجه ایجاد شتده انتد تتا متردم
با مقداری اصدی سه کوچک در سرمایه گ اری و نق مستقا در ایجاد پروهه ها چنانگته
در برتی از وییات به تاراج ماروند ،ازا د ا نمایند و ممو ای شورا ها در نینده نکاشندج
و اما در تصوص سازمانهای سااسی شما بهتر ماداناد وبر همه گا معلتوم استت کته نیستت
حزلا دموکراتاک تلق ا غانستا در دورا حاکمات تود به حزلا وب تغار نام داد و ثتانی
حزبی بتا ایت نتام در ا غانستتا وجتود نتدارد و هتاچ کستی بتا حفتن ایت نتام ناتز در هتاچ جتای
ا غانستا منجمله شغنا عانات سااسی ندارد ج به نتر اینجانب بر چسپ زد مفاها شاته و
بی به احزالا رسمی ،عال و با هویت تتازه وبرنامته هتای جدیتد سااستی تتا حتدودی چهتره
سازمانی ای احزالا را ظاهر ساتته نماتواندج بهتر است بطور روش ای احزالا سااستی را
بنامهای مشیص تودشا یتاد نمتائا ج ( دستونی ملتی غورګنت  ،حتزلا نزاده گتا و حتزلا
کن ره ملی ) و ممو در نینده احزالا سااسی دی ری دری منطقه عرض وجود نمایندج بایتد
گفتتت کتته اعضتتای ستتابق حتتزلا دموکراتاتتک تلتتق ا غانستتتا و یتتا اعض تای ستتابق احتتزالا و
سازمانهای دی ری که ه اکنو به هاچ سازما و حزلا سااسی وابسته نماکاشند  ،در شغنا
و یتتا دی تتر نقتتاب ا غانستتتا در ماتتا متتردم شتتا بتتدو عاناتتت هتتای ستتازمانی زنتتدگی دارنتتد،
عناصر عال و با تجارلا غنی بطور باطر مثکت از نراظ سااسی در جامعه وجود دارنتد و
نگاهانه در ماا مردم با سازمانهای سااسی ،اجتمتاعی و رهن تی در امتر اترتاد و همتاهن ی
مردم شا و پاشر ت جامعه در عرصه های میتل کار و عانات ثمر بیشتی انجتام مادهنتدج
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به نتر اینجانب نزومی ندارد تا ما این ونه شیصات هارا به هویتت سااستی گ شتته ستازمانی
شا تطالا و مادام انعمر در گرون قرار دها ج
شرای زما حو مانمایتد تتا همته شیصتات هتا ،احتزالا و ستازمانهای سااستی ،اجتمتاعی و
رهن ی با عکرت از نتایج شومکار گ شته کته ازیت بتد تتر نماشتود ججج و بتا استتفاده معقتول از
تجارلا گ شته که ازی بهتر نماشود ججج مس ونات های مانرا در برابر مردم ما مقتدم بتر هتر
چاز بدانا ج اگر بای امر درست باندیشا  ،ما بدرستی همتدی ر را متی یتابا و درک تتواها
نمود و اصله ها را با ای روش کمرنگ و کمرن تر نموده ماتوانا و بدو شتک بته مقاصتد
و اهدا انسانی که در پاشروی ما قرار دارند تواها رسادج
در تصوص شورای انسجام شغنانی ها که مرکز ن در شغنا تواهد بود ،به نتر اینجانتب
ای شورا یک شورای غار دونتی ودر عا حال هموتار دونتت بتوده و بطتور غاتر مستتقا بتا
اجتترنت ادارات و منسستتات دونتتتی و غاتتر دونتتتی در تصتتوص برنامتته انوشتتا اقتصتتادی و
رهن ی هموار و بر چ ون ی اجرائتت شتا در صتورت ضترورت نتتارت نمتوده از متردم
منطقه نمایندگی مانماید ج اعضای ایت شتورا در تمتام ادارت دونتتی و غاتر دونتتی از شتورای
مربوب به تود نمایندگی و برای نبادی و ش و ائی شغنا تالش مانمایدج
ای شورا وابسطه به هاچ حزلا و سازما سااسی نکتوده برات مرکتز اترتاد همته شتغنانی هتا
داتتتر و تتتارج کشتتور صتتر نتتتر از موضتتع اری هتتای سااستتی و اجتمتتاعی شتتا بتتوده در
مطابقت به قانو اساسی ا غانستتا عاناتت مانمایتدج همته شتغنانی هتای وابستطه بته احتزالا و
ستتازمانهای سااستتی و اجتمتتاعی و رهن تتی بتته شتتور انفتترادی و یتتا بتته نماینتتدگی از اعضتتای
سازما و حزلا تود در شغنا دری شورا عضویت حاصر نموده برتطکاق اصتله هتای ن
مس ونات ما یرندج ای شورا همه کاندیدهای مراجب دونتی و ملتی منجملته شتورای ونستوانی
را بعد از ارزیابی دقاق و تانصانه با در نتر داشت اهلات استعداد و صداقت بمتردم صتر
نتتر از ارتکابتتات سااستی ن بتته اتفتتاق نرا انتیتالا و بتترای بتته پاتروزی رستتاناد ن ستتعی و
تالش مانمایدج ای شورا در سط تمتام قترا  ،دارای شتورای قریتوی عتال بتوده در تفتاه بتا
ای شوراها تصاما و اصتله هتا ی تتود را عملتی ماستازدج شتورا هتای انستجام شتغنانی هتای
بارو از مار شغنا ضم اجرای مولفات های تتود در برابتر شتوراهای مربوبته شتا ،
بتته شتتورای مرکتتزی انستتجام شتتغنا هموتتاری هتتای همتته جانکتته نمتتوده در امتتورات مربتتوب بتته
تصما گاری های شا در تمام زمانه ها نکاید مداتله نمایند ج ضمنا ً شتورای مرکتزی انستجام
شغنانی ها ناز باید قکر از هر تصا گاری در موارد مسائر مه و اساسی از عموم شوراهای
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انسجام شورا های قترا و شتورا هتای تتارج از مرتا شتغنا در سراستر ا غانستتا و دی تر
نقاب دناا نترتواهی و مشوره ب ارد ج
که بدینصورت ماتوانا همه ی امورات مربوب به مرا مانرا درانتیتالا تتود داشتته باشتا ج
وای کاردرصورتی به کمال مطلولا انجام یا ته ماتواند که قول مرترم عکدانوری نوجو ( در
چنا اوضا گوناگونی وتعدد نهادهتای سااستی اجتمتاعی ر تت بته اهتدا  -مشتترک وایجتاد
کارمشترک مستلزم ترویج رهنگ کثرت گرایی وایجاد روحا یک دگر پت یری درتکتانی بته
اصول اتراد ناروهای ه پاما به تابر نار به اهدا تعری شتده ماکاشتد .درقتدم اول بایتد
اهدا روش وصری را برای موئلفه های اتراد تعاا شود ،درقدم دوم وظتای وموکلفاتت
های قوتهای اشتراک کننده را بی یک پالتفورم که ازجانب عناصتر اصتلی اترتاد مست وینه
امضتتا ماشتتود ،معتتا وتستتجار گتتردد ) .و برمکنتتای ن هتتر گتتاه متتا شتتورائی متشتتور از
متتنثرتری  ،مقتتتدرتری  ،بتتا نفتتوی تتتری و صتتادقتری شیصتتات هتتای دنستتوز جامعتته بتتدو
مالحتات تعصب ننود گ شته از تمام کته گوری های مرا اجتماعی سااسی و رهن ی متا
برای پایه گ اری ای نهضتت نتو بناتاد انتیتالا نمتوده تتوانا من قاتت متا تضتما تواهتد بتودج
وگرنه ایت نتتر مرتترم نوجتو حقاقتت مستل استت کته  :انجتام ایت کتار بتزر و حاتاتی ( بتا
شعار ،دعا و ریادهای بهی تواهانته وقتول هتای شتفاهی ونمایشتی و توشت و ی هتا منتتج بته
اترتاد وهمکستت ی نماشتود ) .بایتد درترقتق ایت امتر تاتر اندیشتانه صتادقانه و مستتدام کتار و
عانات نمودج پاشنهاد صادقانه و میلصانه ما به همه ی مردم شرا تمند شغنا  ،روشنفورا
متعهد به نرمانهای اصار ای مردم و کا ه ملت ا غانستا ای است تتا دریت کم تای مهت وپتر
از اهمات به حاات سااسی  ،اجتماعی  ،اقتصادی و رهن تی بتا پاشتقروای ایت جنتک کته
در راه اتراد و همکست ی مردم تود کمر همت بسته اند سه عملتی  ،صتادقانه و عتال گر تته
از هاگ ونه همواری دریغ نورزند ج به یقا ای حرکت به سر منزل مقصود تود مارستد و
پاروز ماشود ج و بته استام پاشت وئی هتای منطقتی مرتترم نوجتو  ( :هرگتاه شتعور یوتعتداد
مربوب گروپهای سااسی به نفب تشوار اتراد شور نما ارد نکایتد نااماتد شتد وجریتانرا توقت
داد ب ار هر کس بداند که هاج راهتی و هتاچ چتار بجتز ر تت بته اترتاد ناستت ) .ونتی نرزو
داری حتا هاچ ردی از برادرا ما ازی امتر تاتر اندیشتانه و حاتاتی باترو نمانتد و همته متا
متوجه باشا که هر کدام ما درمرراق نئانه قضاوت مردم ما و نسر های نینده قرار داری ج
دوست بزرگوارم مرترم نوجو !
مضمو پالتفورم وراه کار اترتاد کته شتما نمتاده ستاتته ایتد کامتر و پربتار بتوده بته اصتطالح
ایرانی ها دستت درد نوند ج و از جانب شیص تودم ترئاد است ج اما با عرض پوزش  ،شما
که واجب دانستاد که ما تواننده گا درینمورد نتریات تومالی مانرا ارائاه نمائا با اجازه :
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چو قانو اساسی کشور متا در پرتتو دیت مکتا استالم تنتتا یا تته و ارزش هتای ایت
دی مکا ناز درا تسجار است ،مایواه بار ننرا که باشتر به رخ کشاد شعار های
شمشاری بناتاد گرایتا متعصتب اسالماستت ،کت کنتا ج و تنهتا بتا ایت متت تتا اکتفتا
نمائا ج
 عاناتهتای شتورای انستجام شتغنانی هتا در روشتنی ورعایتت قتانو اساستی ا غانستتا
صورت ما ارد.
مکتارزه مستانمت نماتز و هموتاری باتدریغ بتا ناروهتای دونتتی در جهتت تتاما صتل ،
دموکراسی ور ت به سوی جامع مدنی وانوشا یا ته ج
مکارزه با هرگونه تهدیدات مغرضانه وتکهواران گروه های ا رابی وما اایی بمنتور
حراست از ارزشهای رهن ی دینی و ملی ج
پاشنهاد کاندیدا برای مجا نس نمایندگا  ،شورای وییتی و شورای ونسوانی و سایر
مراجب مورد نااز و حمایه و مکارزه بادریغ درامر به پاروزی رساناد ای كاندیدا ج
 پاشتتنهاد کاندیتتد بتته پستتت ریاستتت جمهتتوری ا غانستتتا و یتتا حمایتته از کاندیتتد مطلتتولا و
متتورد نتتتر دی تتری کتته نستتکت بتتدی ر کاندیتتدا دارای اهلاتتت و شیصتتات برتتتر بتتوده ،
متعهد تدمت بمردم ما باشد ؛ در دورا انتیابات ریاست جمهوری ا غانستا ج
هموتاری باتدریغ بتا ارگانهتای امناتتی دونتتی در جهتت مکتارز پا اتر علاته استتعمال
وقاچاق مواد میدره ازبریق ایجاد کماته های کنترول مردمی و تکلاغ درجماعت تانه
ها ،مساجد وسایرتجمعات مردمی ج
تاما ارتکاب و ایجاد زمانه های هموتاری همته جانکته بتا شتوراهای انستجام شتغنانی
های مقا شهرهای ا غانستا وبرو مرزیج
ستازماندهی وسته گاتری عتال در کم تای کارهتای دستته جمعتی از قکاتر جمتب نوری
مرصتتویت زراعتتتی و باغتتداری ،راه ستتازی  ،جتتوی پتتاکی ،نهتتال شتتانی و ستتایر
امورات عام انمنفعهج
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تالش برای زمانه سازی ایجتاد پتروهه هتای جدیتد و حمایته جتدی از کتار پتروهه هتای
انوشا ی موسسات دونتی و تارجی ج
حفن وحراست از منابب بکاعی وثروتهای ملتی ومرلتی از قکاتر جتن الت ،علفگرهتا،
معاد ونبهای نوشادنی ونبااری ،باور و حاوانات وحشی ج
تالش برای برقی ساتت تمام قرا با استتفاده از اموانتات تتودی و منسستات دونتتی و
تارجی ج
ایجاد زمانه برای کورم های نموزشی و ترباوی و جلب استادا ییق وشایسته جهت
نمتوزش وتمتتری نمتاده گتی کتتانوور ،نمتوزش زبانهتتای تتارجی  ،کم اتتوتر و ستتایر
مضاما ضروری درسی و م هکی برای جوانا و عالقه مندا ج
تتتالش پا اتتر درجهتتت ایجتتاد کاریتتابی بتترای باوتتارا و میصوص تا ً جوانتتا ( یکتتورو
اناث) در ارگانهای و منسسات میتل دونتی ،شیصی و تارجی ج
احاتا ی ارزشتهای رهن تی قتدی از قکاتر ،موستاقی بیت هتای میتلت ونولوریتک،
ورزشتها و بازیهتای بتومی ،و تجلاتر بتا شتووه از نتوروز باستتا  ،اعاتاد باستتانی و
م هکی وسایر روزهای ملی تارییی.
شورای های انسجام شتغنانی هتا صتادقانه تتودرا مولت بته اجترا ورعایتت متوادات منتدرج
پالتفورم وق دانسته ودرتطکاق ن ازهاگ ونه تالش دریغ نیواهند ورزید ج
:

تواه ا زو بر تواه
ازتمام روشنفورا  ،تکره گا  ،اعضای سازمانهای سااسی واجتماعی مربوب جامع
شغناناها صمامانه تقاضا ماشود تا با ارائ نتریات وپاشنهادات تود ،پالتفورم وراهوار
اتراد شغنا را غنای باشتر بیشندج درینجا یک بار دی ر از شورای شغناناهای مقا کانادا
واروپا که نغاز گر ای جنک بر حق بودند اظهارس ام وقدردانی نموده ودرانجام کامر ای
مرمول ونرزوی تارییی مردم شغنا تالشهای باشتر شا را نرزو ماکرم.
تشور ا زو بر تشور
نورعلی دوست  -مونتریـال -کانادا
عکد انوری نوجو -کابر
www.shughnan.com

noorali38@hotmail.com

