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 آگاهی

 

 شغنان سیمایاداره نشرت انترنتی 

 

 ۵۹۳۱ثور  ۵۱

 

 زنیم  لگام   کامگی  خود  اسپ       زنیم  گام     اتحاد      ره      در

 فرداییم  نسل   مسوول    ورنه        لحظه ی به خود آییم یک زمان 

 

انسهانی  را جدال بی مورد ، اتهامات ناروا و حوالهه الاهار رکیهک دور از اخه   و 

دشمنانه به حال دیار آمیز و  حافتضدر هر حال محکوم و ادامه دهندگان این اعمال ا

 .و همدیاران خویش را محکوم مینمائیم

 

 وطنداران گرامی

در شبکه های اجتماعی انترنیه  ماننهد فهیو بهو  از افراد  از مدتی بدینسو تنی چند

مورد قبول شهان همهدیگر را بها  زابای مستعار ازآدرس گویا دفاع از احتح  نام ه

بهها وجههود کلمههات نهایهه  رکیههک و کلههن دور از عاهه  کهه م و قلههم بمباردمههان کههرده و

ت ش جه  پنهان کاری هوی  های شان گاه گایی  با فوران احساسات مناهی قهراین 

شغنانی بودن و بدخشانی بودن شان که خود نیزهمدیگر را بآن نام ها خطاب میکنند 

دوام و سرانجام این عمل شنیع برای آینهده روابه   بدون شک آغاز ،برم  میگردد. 

و مناسبات فی مابین وطنداران فاجعه بار بوده و تصویر موجهود هموهو فضها بهرای 

مردم ما در مجموع وروشناکران و اعضای احزاب و سازمانهای فعهال سیاسهی در 

 و خجالتبار اس . آمیز توهین بهر حال به دالیل آتی  وطن ،

 

بهیش از حهد و سهویه و سهواد بهی  فکهری  مانهدگی ه نمهایش گااشهتن ع ه ب .1

 علمههی، ادبههی سیاسههی اخ قههی وغیههره. درحالیکههه بدخشههان نهایهه  پههاهین

سهاب ه طهوالنی معهار  و  دارای  آن کهه سهرحدی  بخصوص ع قهه جهات

مههومن، دههاد   ووفههادار بههه منههافع وطههن و مههردم  پرورشههگاه روشههناکران

بها بوده و در فراینهد بهیش از سهه دههه جنهو و اوشهاع آشهاته ناشهی از آن 

سنگر گیری  یی کرده اس .اقبول قربانیهای بیشمار عزت و نام بلند را کم

فعلههی از چهههار دیههواری هههای فروریختههه و عههاطای احههزاب کههه در حههال 
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و گونهه یهی از تاهنن   ، عمهل ناشهیانهحاشر وجود و حضور فزیکی ندارند

اسهه  کههه از موشههع رههاهرن  دلسههوزانه ارواح  شهههیدان رفتههه در راه ایههن 

احزاب را توهین ، به مهرام و اساسهنامه ههای شهان بهی احترامهی و بهه بهاز 

 داین گروه های سیاسی کهه در زمهان فعلهی یها در سیاسه  فعهال انهماندگان 

انهد ، اهانه  دهری  و بهی ویا مصهرو  سهایر عردهه ههای زنهدگی شهان 

 انصافی کامل اس .

 

در والیات مختلف اعضای احزاب سهاب  و پیهروان اندیشهه ههای گونهاگون  .2

در قال  احزاب موجود وجود داشهته و مبهارزه میکننهد ولهی هیوگهاهی بهه 

اخهه    ازهموههو یههک فرهنههو سیاسههی پههاهین و ادبیههاتر کههوچگیر  دور

پو چرا و به چه دلیل این  ندارند.انسانی با هم رقاب  و برخورد نداشته و 

حهواد  درد همه خصوم  و دشمنی در بین ما دامن زده شود. در حالیکه 

آور سه دهه اخیر در سایر والیات کشهور نیهز رد داده و لهی مردمهان ایهن 

والیههات بجههای چسهههیدن بههه گاشههته و م متکاریههها و داو و شههنام بههه مسههایل 

 ند تا آنکهه دوبهاره بهاز تنهورجدید و شروی زندگی امروزشان مصرو  ا

بیگانه در آن نان شانرا  و تا افراد مغرض سر از نو داغ نموده عداوتها را

 بزنند.

 

اگهر ایهن افهراد براسهتی بههه احزابیکهه از نهام و آدرس شهان جانه  م ابههل را  .3

دسههته جمعههی دشههنام  گویهها دشههمنان شههان را هههد  قههرار  بههافیرر چههره یههیر

احههزاب مربههوط شههان کههه رههاهرن بههآن حلههف میدهنههد، در قههدم نخسهه  بههه 

ای ایهن برنامههخیانه  میکننهد. زیهرا در ههی  یهک از  ،وفاداری یاد میکننهد

بهو  انجهام میدهنهد، نهه تنهها  احزاب هموو عملیکهه ایشهان دردهاحه فهیو

 وجود ندارد ، بلکه مردود پنداشته میشود.

 

بحه  شهرم آغا زغیر مسئوالنه، ادامه غیر منط ی و فرجام نها میمهون ایهن  .4

مردم ما در حال و مسهت بل  ودر مطاب ه  بها آور که به ی ین کامل به شرر

پهه ن و منههافع دشههمنان وطههن و مههردم مهها پیشههبرده میشههود، عمههل نهها درسهه  

 وبدور از فرهنو و اخ   سیاسی بوده و با ید فورا قطع گردد.
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کهه از ایهن جریهان  م هیم کانهادا در اخیرشغنانی ها یکجا با سایر وطنهداران بدخشهانی

افرادیکههه  وده وبهههشههدیدن متناههر بهه ازایههن وشههعی  شههوم آگههاهی حادههل کههرده انههد،

بهاری بهه خهود آمهده و  خاطر نشان میسازند تا اند، همصرو  هموو اعمال نا شایست

شه اند فکهر سهالم نمهوده و از ایهن سهنگر ههای بهوی نها  ماکیاولسهتی اگر دارای اندی

 هها نیاو  ایجاد شهک و بهد گمه دسازمانهای خوسوایی بدرآیند و بیش از این باع  ر

در غیهر آن دیهر یها زود چهههره ههای شهنیع ایههن  و اخت فهات  میهان وطنهداران نشههوند.

ناکسان کهه حتهی بهه حهریم خهانواده هها نیهز احتهرام ندارنهد، افشها و بهه محاکمهه مهردم 

 کشانیده خواهند شد.

 

 بد و  خوب امتیاز رنباشد گ درمحیطی 

 را فزون ازکور بینا میکشدرنج کوری 

 

 

 


