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نظری درمورد پیام شغنانی های مقیم کانادا و اروپا
سلطان سید «عدیم»
 ۶۲جدی ۰۹۳۱

برادران متدین وپاک نهاد شغنان!
قبل ایینهللو روی امل مبپللب ب للی م ،قابل یللاد آوری میللدانم کللو
بنللد فطرت لا ع عمقدنللدی ام ل روی دالیلیهللو وجللبد دارد ،درهللی
امبری نظر ،پیشنهاد یا انتقادی نهرد ام ،یه هلم علدم اعتدلاد میلان شلا و هلای اال ا
سیاس  ،نادید گرفتن مفهبر های تای ومهم تر ای هدو عدل نشدن گفت شنبد هلا میلان
گروهللای ملللا ایللن هدللو مبپللبعا باعللش شللد تللا اینبشللتن بیاللا للبد داری ندللایم و
ندیلباهم بد را شریک قضیۀ سا تو باشلم کلو پیاملد آن منفل باشلد و ل املروی بثلش
های داغ روی مفثو سیدای شلغنان تبسل شلداری ای روشلنفهران بلو نشررسلید و را
برون رفت ای بثران را مفاهدو میدانند ،این مبپب مرا هم وادار سا ت تا در مفبف
سایر برادران یهاا و متثدانو ایآن ادایت کنیم ،تا باشلد دیلن و وجیبلۀ ایدلان و انالان
بد را نابت بو واد  ،پیشرفت و تددن وطن بیش اداکنیم اگر بللبد بلو اندیشلیم هلر
یک ما چو مابو یت را داریم وچقلدروقت لبیش را دریلن املر ملرف کلردیم املروی
دوستان و برادران ما در ارج ای کشبر باااالا پلاک شلان را را بلرای آوردن ملل
بایکرد اند و ما و تب کو درین مثی ای آ و هلبای تلای اه هلر ثظلو اسلتفاد میهنلیم
چو رسا ت را اناام داد ایم اگر تا اال فهر نهلردیم یلا ندانالتیم اکنلبن بیلا ای هلم وطلن
فهر کن ،باندیش و ایین اعدال ناشایاتو کو نو مبالی من و تب ایآن راپ اسلت ،دسلت
بهشلیم و بذلرار ایللن را کلار پلیش آهنللو ملن و تبشللبد تلا بتبانلد اییللن دام مرملبی مللا را
برهاند و ما وتب نی اینبار شام این قافللو شلبیم تلا الد اقل بیلد اییلن ملبرد تا لت تلای و
تدالر بیذانذان قرار نذیریم
بنللد شلً لا ع تبان لائ کللو داشللتم چللو در انتلابللا دور اول پار دللان و بیللد ای انتلابللا
پار دان سی ندبدم با جدع دوستان مقیم شغنان کاندیلد هلای مثتلرم را تشلبی ندلبدم تلا
بلاطر منافع عام شغنان بو یک نظر مشترک مبافقو ندلبد بلرای داشلتن چلانر پیلرویی
در انتلابا یک کاندید داشتو باشند این مبپب با را اندایی مالر عدبم در سط
شللغنان باشللرکت فیللال متنفللرین ،روشلنفهران ،اهل بللر  ،شللبرا هللای انهشللاف و افللراد
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کلیلدی قلرا تشلهی گردیلد باسلتیم ای طریل بثلش و گفتذلب والد و یه لارچذ کللو
هللدف اساس ل هدللو مللا بللبد ،مللمک عد ل قللرار دهللیم ،و ل متفسللفانو آن للو را باسللتیم
برعهر اناام پریرفت بلرادران و دوسلتان ملا بلو علبک اینهلو یه ارچلو و متثلد شلبند
بر مف عهر ا یدل هلائ را نلو تنهلا در مقابل یهدیذرنشلان داد ببدنلد بلهلو گرداننلد
گان برنامو را متهم بو ب ثبات و عدم هم آهنذ میان شغنان ها ندبدند
و

قراریهو دریلافتم نظریلا هدلو بلرادران تدرکل بلر تلری جلبئ هلای اهلداف سیاسل
ا ی ا) و یا هم اا ا جدید د سب غبرینو ،ا
سایمان ساب (ح د خ ا یا
آیاد گان ،کنذرۀ مل ویاهم اا ا جدید ا تتشهی اسمم ندبد انلد بنظلر بنلد مال لۀ
مباری با مباد ملدر مشه آفرین تر ای ایااد اتثاد میان اا ا سیاسل تلقل میذلردد
کللو هللی گبنللو امیللدی در رابطللو بدماظللو ندیرسللد در اا یهللو مللباد ملللدر ملللر تللر ای
سیاست های امروی تلق میشبد این پدیدۀ شبم ببجبد آورندۀ پی اقتًاد ،عدم اعتداد
میان انباد  ،فااد ا مق  ،تضیی شهر روشنفهری در دا ل و لارج وچا شلهای
دیذری را برای باشند گان شغنان بو ارمغان آورد است مباری با ملباد مللدر ای دیلر
یمان بلو اینطلرف ای طلرف روشلنفهران و جبانلان بشله پراگنلد را انلدایی شلد و ل
آن و تقاپا ببد مبثر و مدد واقع نذردید اسلت ملن قلبمع هلم در فلبک تلرکر داد بلبدم
آنقللدر بللو نبیاللند گ ل د ا ل نللدارم و ل منثیللش یللک شللغنان ناللبت هللم للبن و هللم
عقیدت میلباهم فهر و اندیشۀ بد را بیان کلنم فهلرمیهنم او تلر ای هدلو را ال مثلب
مللباد ملللدر را در شللغنان ع یل للبد روی دسللت بذیللریم تللا بتللبانیم در گللام بیللدی روی
واد و یهرنذ اال ا تدرکل کنلیم ملن کلو بارهلا الرف هلای تیلن و رفلا افلراد
ارج ای شغنان را شنید ام ترجیع میدهم کو مباری با این پدیدۀ شبم مهم تر ای یه ارچو
سایی اا ا سیاس میباشد
بید ایینهو نظریا هدو برادران را مماظو ندبدم ،دریافتم یلک مبپلب در بالیاری
متن ها تهرار شد (گفتذب و بثش روی واد در هر مالر مبر گرفتلو و ل سلبال
اینااست کو کلیلد والد در دسلت کیالت و کل هلا المل مشله انلد سلراغ بایلد ندلبد؟)
طرف مقاب کو اا ا سیاس اند هی نظری ای ایشان بدماظو ندیرسد ،الد اقل یهل
ای افللراد کلیللدی ایللن اا ل ا طللرح پیشللنهادی یللا انتقللادی شللانرا در یمللرۀ سللایر دوسللتان
مطرح کنند تا بثش جا ب تر و بهتر شبد بفهر بند آنانیهو طرف قضیو اند یا دسترسل
بو انترنیت ندارند یا اینهو عمقدند برنامو نیاتند فهر میهنم ایلن پلرور مبلرم اسلت تلا
یهنفللر ای افللراد نلبللو وایفللو داد شللبد ،ایشللانرا میتقللد سللاید تللاعل ا للرغم نللا باللامان
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هائیهلو در چنلدین دهللو متثل شلدیم ،فیاالنللو شللام پروسللو شلبند بقللبل آغامللااب سللید
هادی اکنبن هم دیر نشد اگر بو آیند بد باندیشیم ویه ارچو شبیم ،هنبی هم وقت داریم
و سی کنیم تاشغنان ع ی مانرا ایین طبفان ناا دهیم
مماظۀ آ ری کو دارم اندان نیم بدنۀ هر ملت را تشهی میدهند کو شدب یت اندان در
پروسللو اتد ل شللدرد میشللبد اقللبک ین و مللرد هللم در دیللن مبللین اسللمم ،هللم درجامیللو
روشن فهری وهم در جامیو بشری سراات دارد ،و هی گبنو ابراینظلری در رابطلو
بو طرح واد شغنان ای ایشان دید ندیشلبد دراا یهلو اندلان چلو در دا ل و چلو در
ارج درم مردان روشنفهر قرار دارند و گرشتو ای هدو نقش اندان در فامی نابت
بللو مللردان بیشتراسللت آیللا اندللان ندیلباهنللد نظریللا سلبدمند شللانرا ناللبت بللو واللد
ویه ارچذ شغنان درکناربرادران شان داشتو باشند؟ یا اینهلو ایشلان ایطلرف پیشلبرند
گان برنامو را بلو فرامبشل سل رد شلد باشلند؟ فهلر میهلنم هلر بلار یلا بشله جدیل یلا
انفرادی مردان در سرنبشت شغنان اقدام ندبدنلد و ل ایلن بلار بیائیلد لباهران ملانرا هلم
شام پروسو بااییم وامتثان کنیم کو آنها چو نقش را در والد شلغنان بلایی میهننلد؟
اگر دا باستو باشد با مبفقیت ایین آیمبن پر چا ش بدر آییم
در پهلبی شدب یت افلراد بلا نفلبخ شلًلیت هلای ملرهب  ،فرهنذل  ،سیاسل و اجتدلاع
نقللش اندللان را هللم تثللت آیمللبن قللرار دهللیم ییللرا ایللن امللر میهللر کننللدۀ اقللبک ین در
جامیو باهد ببد و فهر میهنم با شدب یت اندان در پروسو مشهم کاسلتو باهلد شلد
ومیتبان ای آن سبد فراوان بدست آورد د ی سا تن این شلًیت هلا و اندلان باعلش
قب و بقای برنامو طرح شد میذردد واگر انااام چنین شلًیت ها (مردان و اندان)
در چنین شرای مبر گیرد ،طبیی است طرح پیشنهادی بدبفقیت بیش نای باهلد
آمد هریک ایین شلًیت ها (مردان و اندان) جایذا بد را دارند و در هر قدملۀ ای
برنامو با پیذیری متداوم میتبان نتیاو مثبت بلو ارمغلان آورد وایلن املر پیلام آور ملل و
مفا باشد
این ام اقیقت است اهم تاریخ با گرشت یمان گبناگبن ابیاد ملتل اگلر چلو مشله
آفرین هم باشد با تمه مدبرانو روشنفهران را ا بد را باهد یافلت ،و ل ایلن املر
مرتب میباشد بو پیشتایان جامیو کو اامیان املل قضلیو هالتند ،پیبسلت دارد لدا را
س ا گ ارم کو بید ای چندین دهو آن و مرام و مقًلبد بلبد املروی ببسلیلو روشلنفهران
یهبار دیذر طنین اندای میشبد و یف ونبمیدی هائیهو وجبد داشت یهبار دیذر بلا تلمه
بیدریغ عدۀ ای نلبو گان وطن دوست کو فلرا لبان والد شلد انلد بلا تشلبر هدلو دسلت
اندر کاران جامۀ عد باهد پبشید نظریا هریک ای دوسلتان پیلام آور ملل و ثبلا
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در شغنان میباشد وابتهار عد هر هدبطن در هباتذ مردم شغنان نقش بلاریی باهلد
داشت
ماای ییادی ای طرف گردانند گان مثترم برنامو طرح شد  ،منادلو ( ل کلردن کلار
برای افراد بیهار ،فراهم سایی تثًلی بلرای نبجبانلان ،برقل سلایی تدلام شلغنان ای
منابع آ های سرشار ،بلای سلایی و نبسلایی مهاتلب ،وسلیت دادن سلرک هلای ملبتر
رو و سللایر مبپللبعا دیذ لر) ام لا وپللاات نللدارد کللدام منللابع تدبی ل کننللد ایللن هدللو
امهانا را فراهم میااید؟ و چو کا در پیشبرد این وایفۀ طیر پیشذام باهد شد؟
در اتدو یهبار دیذر تبجو ا ًانۀ هریک ایشغنان ها را در دا و لارج کشلبر در
پروسو واد و یه ارچذ شغنان با قلب ملفا وپلاک ماننلد گرشلتو گلان شلان آریو دارم
تقاپا میهنم دیذر نذرارند افراد استفاد جب مانع این پروسو گردند
باعرک ارمت
سلطان سید «عدیم»

