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 پیام شغنانی های مقیم کانادا و اروپانظری درمورد 
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 !شغنان اسالم و علیکمسیمای خواننده گان سایت 
و استقبال از اقددام پشتبانی هر چند پیام شغنانی های مقیم کانادا و اروپا جهت 

و از  ددیب  ددردن اختال ددا   نگددییکر نیددد در راه  ددو وجددود ووردن و ددد  و

از مردم شریف شغنان توسط دوسدتانم از کاندادا عندوانی علمدای ای میان عدهٴ 

متنفدذیب و مندوریب ون ووادواوی ، استادان دانشمند و پدر از تادار  خیر خواه,

ووی  از هم الزم میددانم  دو تدفت ، گردید نشراز طریق سایت سیمای شغنان 

پیامم را  ضورون عده از رو انیون ، تانییکی از  اشنده گان ون خطو کوها

و استادان ورزیده و متنفذیب کو در امر  و میدان ووردن اتاداد و اتفدای  دیب دو 

 رادر هم کیش و هم ز ان عمالً اقدام نموده اند تقدیم و پیروزی نهایی شان را 

 دریب عرتو ورزومندم.
تو  ددو ا ددر  ددرای همددو گددان م لددوم و هویدددا اسددت کددو در طددول چنددد سددال گذشدد 

 واد ا  و وقایع دوخراش گونا گون عده ی از  درادران مدا متداٴ ر گردیدده در 

کدو  دا  ،مقا ل همدیگر عقدده مندد و سدبب  دروز اختال دا  مدردم منطقدو گردیدد

ایادداد ایددب نددا هددم وهنگددی و عدددم اتادداد و یکرنگددی دیدددیم کددو در عرتددو هددای 

 طدور مادال . د گردیددمختلف چو قدر ضر و هایی  ر پیکره های مردم ما وار

روی  ، در دو دوره انتخا دددا  نمایندددده گدددان مدددردم شدددغنان  دددو مشددداهده رسدددید

اختال ددا  نیددری کددو در ددیب  ددرادران مددا موجددود  ددود  ددا ا   ددر کاندیددد نمددودن 

 دو تدفت نمایندده مدردم  تدا ت داد زیادی از وطندداران مدا کادی مو دق نگردیدد

وودی کندون کدو ایدب  .شدود شغنان ت یب و مصدر خدمت  رای هدم وطندان خدود

متنفذیب و زرگواران شدغنان جهدت وشدتی و از  دیب  دردن کددور  هدا  دیب در 

 رادر اقدام نید نموده عمالً دریب راه قدم  رداشتو اند جدای  ادی خورسدندی 

کامیا ی هایی  و زیرا اقدام تادقانو شان دریب راه ا ر گذار  یشتر  وده، است

وان تلح و وشتی و  دو امیدد اتاداد هر قیت ر و امید مو . در پی خواهد داشت

 وهم  اتگی تمام  رادران شغنآن.  
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