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این کبوتر که امروز پیام آورده
پرزنان مژده بیاورد برای همه

مرحم خسته دالن را تمام آورده
سخن نیک ز فرمان امام آورده

به نماینده گی از یک تعداد جوانان این سرزمین!
امروز صدای مژده آسا بگوش ما میرسد که آن اتحاد و همبستگی اهالی شریف شغنان است.
ما از برادران شریف شغنان تشکری میکنیم که انها از دیر تا هنوز بخاطر اتحاد و همبستگی
هممم شممهریان خممویز کممه از اهممر بممازی هممای سیاسممی وتنظیمممی ازهممم دیگممر فاص م ه گرفتممه انممد
میخواهند بار دیگر این فاص ه ها را از طریق کاروان جدید بنام کاروان اتحاد و همبستگی بما
هم یکجا سازند واقعآ این ک مه نهایت زیباست چون هدف مهم این فعالیت ها عبمار از اتحماد
و همبسمتگی اجتمماعی ممردم بمرای رسمیدن بممه جامعمه پیشمرفته و آراممی و سمعاد اهمالی ایممن
منطقه است .مردم این دیار بدون شک اتحادهمبستگی را به عنوان یکی از مهم ترین آرزوی
اجتماعی خود میدانند ،اهمالی شمریف ایمن سمرزمین میکوشمند از تفرقمه و نفما تجزیمه و ازهمم
کس میختگی اجتممماعی ج ممو گیممری و بممرای و ایجمماد رویممه هممای آشممتی گرایانممه و مسممالمت آمیممز
خواسته های مشروع افراد و گروهای اجتماعی و سیاسی را در فضای باز سیاسمی و انسمانی
مساعد سازند .چونکه شغنان یک آستان فرهنگی است .برای همه مع وم است مساله وحمد
و همبسممتگی و اتحمماد و انسممجام فممرور فطممری ،عق ممی ،شممرعی ،سیاسممی و اجتممماعی بممرای
حفظ امنیت اجتماعی بشر بخاطر بقای زنمدگی جمعمی وحرکمت بسموی رشمد آبمادی و شمکوفای
در تمام عرصه های زندگی اسمت  .بایمد گفمت کمه حفمظ و تمداوم زنمده گمی خموس تمو سمعه آن و
تحقیق تثبیت ارزشها نیز در سایه اتحاد و انسجام بهتر تحقیق پذیرفته میتوانند تجمارس جوامم
پیشرفته مبین آن است که وحد و همبستگی ممردم شمان مطممتن تمری وسمی ه پیشمرفت ابمادی
زنممده گممی شممان بمموده اسممت .اکنممون زمممان آن رسممیده اسممت کممه اهممالی شممغنان بخمماطر آبممادی
سمرفرازی و شمکوفای دیممار عزیمز خممویز سمعی و تمشش مینماینممد و بخماطر همممر رسمیدن ایممن
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کمممماروان کممممه همانمممما آرزوی تمممممام اهممممالی شممممریف ایممممن دیممممار وآرزوی تمممممام فرزنممممدان ایممممن
دیاردرهرکجای که زندگی میکنند و سالهاست که این آرزو را در ق ب های خویز پرورانیمده
انممد وامممروز میخواهنممد ایممن ک ماروان را بوجممود بیاورنممد و اکنممون بخمماطر سمماختار ایممن کمماروان
فعالیممت میکننممد واقعمما ممما از ایممن سممعی و تششممهای شممبانه روزی شممان سممساگ گممذاری میکنممیم و
همچنان از برادران که دور از دیار خویز و عزیزان شان هستند و در خمار زنمدگی میکننمد
نیزتشمکری میکنممیم چممرا کممه انهمما درهرگونممه کارهمای مفیممد کممه بخمماطر سممرب ندی ایممن سممرزمین
همواره کوششهای نموده انمد وازهمم نظمری و محبمت شمان بخماطر سماختار ایمن کماروان تمشش
مینمایند ما از همکاری شان همواره تشکری میکنیم اکنون سمخن انجاسمت کمه بخماطر سماختار
این کاروان وعضویت های این کار وان باید کی هما باشمند و بخماطر سماختار بایمد چطمور کمار
نمود و ع ضو های ک یدی این کاروان را از کجاه دریافت نمود تما بتواننمد همم از خمود و همم از
دیگران درهرموقعه دفاع نمایند و بخاطر ساختار این کماروان بمه نظرمما بایمد اشخاصمی باشمند
کممه نفمموگ بیشممتری را درجامعممه داشممته باشممند طورمثمماز ازهممر حممزس سیاسممی پممر نفمموگ تممرین
شخص هر حذس باید عضو این کاروان باشد ،والسواز صاحب محترم و یما معماون آن عضمو
این کاروان باشد ،ریس صاحبان شوراهای قریه جا ریس شورای هر قریمه بایمد عضمو ایمن
کمماروان باشممند ،عالمممان دینممی از هممر قریممه یممک یممک مکممی صمماحب و یاکامریمما عضممو کمماروان
باشند ،مدیر صاحبان لیسه های شغنان از هر لیسه ممدیر و یما سمرمع م آن عضمو ایمن کماروان
باشند ،نماینده از بزرگان و ریز سفیدان باید عضو باشند ،جوانان نماینده جوانمان بایمد عضمو
این کاروان باشند .در این صور فکر میکنیم که شاید یک کاروان واقعما بمزرر را میتموانیم
به مسیرش حرکت بدهیم و انشا هللا بدون کدام مشکل راه را بخوبی و درسمتی صماف میسمازد
و هممیی یممک از گممروه همما هممم نمیتواننممد بمما آن مخالفممت داشممته باشممند و بممه خمموبی مسممیر اش را
میسیماید و همر آن آرزوی کمه داشمته باشمیم شماید بدسمت بیماوریم و در یمر آن اگمر بخمواهیم از
یک گرو و یا یک تنظیم کاروانی بسازیم فکر نمیکنم کاروانی باشد که بدرد این دیار بخورد.
ولی سخن باالی بودجه است بودجه این کاروان از کجا ؟
ایممن درسممت اسممت یممک تعممداد از بممرادران مممدتی شمماید بممدون خواسممت ایممن و ان کممار کننممد ولممی
نمیتواند برای یک ماه و یا بیشتر از ان کار کنند چون شرایط اقتصادی خمود شمان شماید اجمازه
فعالیت را برایشان ندهد باز هم به امید خداوند چیزیکمه خمدا) خ خواسمت هممان میشمود .در
آخر برای تمام اشخاصیکه در مورد اتحاد و همبستگی در این دیمار فعالیمت میکننمد یمک تعمداد
از جوانان بخاطر اتحاد وانسجام سرفرازی و آبادی وطن شان میکوشند نیز بما ایشمان همم آواز
خواهیم بود و هر آن چیزیکه از دست ما بیاید در این مورد دریغ نخواهیم کرد.
به امید اتحاد تمام مردم این سرزمین
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