
 

 

 واروپا پیام شغنانیهای مقیم کانادا موردنظری در
 

 دادخدا پهلوانانجنیر نوشته 

 
   ۲۹۳۱قوس  ۱۲

 

 مشت خاکم زلحد رقص کنان برخیزد     وعده وحدت اگر درصف محشر باشد

 

 !سالم به همدیاران عزیز

درهرموقع وشرایط که ازجانب  کلمه وحدت وصلح کلمات بس مقدس بوده   

فلهذامیخواستم نکاتی  به آن دعوت مینمایدقابل توصیف است. گروهیهرهرفردو

واروپا که توسط محترم سرورارکان وبعداًتوسط  رادرموردپیام شغنانیهای مقیم کانادا

ولی قبل  چندی راتحریر بدارم،نکات  ،دکتورنورعلی دوست برایم ایمل گردیده بود

دکتورنصرالدین پیکار  ابتکاردوستان محترم هریک دکتورنورعلی دوست،به  ازهمه

ارج گذاشته وموفقیت شانرادرین راه نیک ولی بی نهایت وقاضی صاحب قوت نیرو

 متعال تمنادارم. دشوارازخداوند

 

واقعات سه دهه اخیر فاصله رابین شغنانیان چه درخارج وچه  !همدیاران عزیز   

ش پیام در سه درشغنان به وجودآورده است که امکان فراموشی وبهبود یافتن آن بانگار

تالش  کار، دورازحقیقت است. یاچهارصفحه و نظریات مکتوبی اشخاص وافراد

دوستان عزیزمیخواستم به صفت  وصداقت رادرکاراست ولی باید فالش رانیک گرفت.

 یک شغنانی دورازشغنان نظریات خویش راچین ابرازبدارم.

 

باشد موفقیت  آن اگر ابتگاروحدت وصلح ازشغنایان مقیم شغنان اوج گرفته  -１

 ویا مقیم کانادا بویژه قابل امکان است ولی اگر خارج ازشغنان توسط شغنانیان

 بازهم موفقیت آن تحت سوال خواهد بود. طرح ریزی گردیده باشد روپاا

 

گاهی ازخودسوال  آیا ما شغنانیان بیرون ازشغنان بخصوص مقیم کانادا   -２

زه درمورد وحدت است وتاچه اندا نموده ایم چقدروحدت وصداقت دربین ماموجود

شاهد آن نیستم که  سال زندگی درکانادا41من درمدت زیرا   تالش ورزیده ایم ؟

اگر بنابر تصادفات بایدیگر برمیخوریم  شده باشد. تی درمورد وحدت تبصرۀح



اهی ازنداشتن وقت وگاهی شوخی، نوشیدن وگاهی هم باغیبت وقت خویش گ

حتی بعضی  باشیم. ازگذشته هاداشته نمیخواهیم صحبتی راراسپری نموده هیچگاه 

آنند که صحبت درمورد مسائل گذشته باعث لطمه دروحدت ما  ازدوستان  نظر بر

اگر چنین وحدتی وجود داشته  است؟من نمیدانم  هدف شان کدام وحدت  میگردد.

 ضرورت به وحدت ثانی نیست. پسباشد

 

 مامایکدیگر نشست رویاروئی داشته وتبباید اول  ما شغنانیان مقیم کانادا -３

مرتکب  ها آنرابرمالح ساخته وبعداً کسانیکه درگذشته مشکالتیکه باهم دیگر دارند

اشتباه وحتی خیانتی گردیده باشند به آن اعتراف وازمردم شغنان معذرت  طلب 

 نمایند.

 

تمام موضوعات واعترافات وعذرخواهی درج پیام گردیده وازطریق سایت  -４

 اتب  الکترونیکی به سمع هموطنان برسد.ها ومک

 

هیچ کافی نبوده به هیچ شکل  نظر خواهی تو سط نامه الکترونیکی )ایمیل( -５

 مشکلی راحل نخواهد کرد.

 

 زیرا شود وقت کافی برای تمام هوطنان داده نباید ازاضطرارکارگرفت و -６

 )دیر آید شیر آید(. میگویند

 

بوده بدون  رویارویی حتمی وضروریم تکرارنمایم نشست بازهم میخواه  -７

مشکالت  بعضی ازدوستان ممکن به آن موافق نبوده آن وحدت امکان پذیر نیست.

ولی  وآنراغیر امکان خواهند خواند کرد اقتصادی ونداشتن وقت را بهانه خواهند

 داریم . امکانات آنرا تمام ماباهمگان واضح وهویداست که 

 

عات ذکرشده نظر شخصی خودم بوده نمایندگی نوت: باید خاطر نشان ساخت موضو

 واشخاص نمیکند. ازافکارافراد
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