تقبیح کابران فیس بوک که با نامهای مستعاربه تحقیر وتوهین رو آورده اند
نوشته :حقداد گل محمد
 ۲۴ثور ۲۹۳۲
خوش بود گرمحک تجربه آید به میان

تا سیاه روی شود هرکه در او غش باشد

هموطنان عزیز سالم ودرود برشما !
خیلی ها میل داشتم که طبق معموو باکیوی هوم توحب میشودم کوه اف اوراو دوری
افتمیمی وبورادری حورم میوزدیمم اموا باکموا تمسوز اموروف روی توحب ام بوا
توس م بلی باتو! تویی که من گذاشتی وخواستی افمو ییوزی بشونوی ویابودانی و
خواستی تا افناسوزاگویی بوه آدرس مو و دیررهموطنانو را بوه ییوزی موتمم کنویم
میووودانی یوووه کوووردی توووو بوووا ایووو انوووز وممربانیووو میداشووودی کوووه موووا گوووم شووودیم
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وامروفترم بخاطر تو انرش انتقواد تموام دنیوا بیووی موا بلنود اسو م نمیودانی یوه
فجری میکشیم وقتی حرامای بی بنیاد وااراطی تو مالک شناخ ما میشودم
درااشای هوی واهلی خود ثبوت نمودی کوه یوک شوخی بوی خورد وجاهول هیوتی
وای عمل رابفرمایش باداران برای مو بیشتر وجای واال ترانجام میدهی امایوه
سود! م تمام قدرتم درقلمم اس که هرباربا درد قلبم بوه نوااش موی آیود وتوو شوینان
مادی گرا هیچ وقتی بورای خوانودن منلون مو نخوواهی داشو م میودانی یورا یوون
توووودی دوسوووتداروط هرروفمرووورم غوووارت ویدووواو ورهزنوووی درگوشوووه افیووو
مرفوبوم هیتی وتوی که مدااع حزب خودرا قلمداد کورده وباطرفمبوارفه نووی ات
میخواهی فخممای مردم را تافه سافی  .دام میخواس هماننود توو بوی ادب وگیوتا
میبودم تاهریه که الیق میبوود بوروی توفحه نتوارت میکوردم اموام کوه یوون توو
نییتم مرا اخالو انیان بودنم عقیده مذهبی ام وباالخره به آن سوافمانیکه مورا موتمم
مینمایی اجافه نمیدهند کوه توباشومم گواه آرفومیکونم کواش توو انیوان نموی بوودی یوا
افما نمی بودی تا ای هموه کارهوا رابوه وحشویما وبیروا نروان میرذاریودم وسوکوت
میکردم اما توباسواد نادان هیتی اقط ییزیکه کمبود داری اینی  :بشنو! به عقیده
مو عقالنیو یکوی
ارسنو وجه تمایز وبرتری انیان نیب به حیوان عقل اوس
اف باال تری درجات کما اس م ویون کما انیان درعقالن مشوخی شوده اسو
م خوشبختی وسعادت انیانما درفنده گی مبتنی برعقالنی اس وعقل ینی حکم
میکند که اضیل اخالقی در امری باشد که حدوسط وتعاد دران رعای شده باشدم
ایلیووواان قوودیم ااوورینش دنیووا را عقوول جمووان مینامنوودم بوودی دایوول انیووان را اشوورم
اامخلوقات میرویند  .منظورم دری برگه الیفی ای بودکه باسوواد بوودن ومعلوموات
عمومی داشت بمعنی دایل حکمو ودانوادی وایلیووم بوودن نمیروردد وهور باسوواد
عقل دارویا روشنفکر نمیباشدم م ما بوه آن خودایی عقیوده داریوم کوه خورد وعقول را
برای ما اعنا ارموده ونه بوه آن خدایکوه تووتالش داری خشو وااراطوی جلووه دهوی
وبا شروع نوام اعظوم اوبوه ناسوزیگودی میدوردافی وبودان کوه خداونود هویچ قوومی را
اتالح وکمک نمی نماید مرر اینکه خود در راستای اتالح خویش قدم بردارندم
م و هرروفبووه امیوودواری دعاهووا میکوونم کووه بووار خوودایا بنووده گووان گمرای و را بووه راه
تراط اامیوتقیم هودای ارموم! اموی ! مو میودانی همووط عزیوز راه غلنوی ایکوه
برگزیده ای آرام وبیردا باف گرد خداوند ستارااعیوب وغفارااذنوب اس  .یااینکه
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درتشخیی دشمنان عاقالنه اکرک که دشم مشترک م وتو با استفاده افی خالح
اتوووای موورد هووردو را بوواف تووادر میکنوودم مو تمووام ایو نابیووامانیما را در دوجملووه
خالص میکنم  :او  -نبود میوند قلبی به ارهنگ مشترک فبان مشترک سورفمی
ومذهن مشترک  .دوم  -ضعز ساختارسیاسیم
جمان امروفی وبخروص رهبرموذهبی ماکوه باشوعار ملووراایزم تهنیو تموام ادیوان
رابووه بیوووی هموودیررامی دعوووت میکنوود وایو راه را یکووی اف اتووو فری و جامعووه
میداند اماکیانی هیتند شوعوری بخواطر منوااع بیرانروان توالش میورفنود توا تودای
توولو وبوورادری راخوواموش بیووافندم نقنووه بعوودی ایکووه میخواسووتم توجووه تووانرا بوورآن
معنوووم بوودارم اینیو کووه اسووتفاده افرسووانه هووای اجتموواعی کووه وسوویله سوواف فمینووه
رشدجوانان ودسترسی به اطالعات موثر روفمره عررنوی میباشود نبایود مملوواف
ااتضوواع توووهی وتحقیرشخرووتمای اجتموواعی سیاسووی ومووذهبی گووردد و نبایوود ای و
شیوه نومبافره ومدیده های منفی وناهنجوار کوه ضوعز ارهنوگ موانرا نشوان میدهود
درآن گماشته شود .
هموطنان عزیز !
اگرشما واقعم درسراغ آن هیتید که وطنداران مماجرتان بخروص درکانادا هنووف
عالقمندی یا وابیتری بوه کودام یکوی افسوافمانمای سیاسوی دارنود بوا
هم عضوی
جردو میتووانم برووویم کوه نووهم وطو ومووردم خوودرا خیلووی دوسو داریووم اموا خووواهی
نخواهی اودگه وط مانیی م ما درکانادا بوا هموه مشوکالت اوراوان ااکوان کانوادادی
شدیم اگر کیی درینجا ایاقو وسوویه شوموای دریکوی اف حزبموای کانوادادی داشو
درخواسوو میدهوود درغیوورآن کوودام هوویچ شوووو وعالقووه بووه حزبمووای سیاسووی ایکووه
درااکانیتان اعاای میکنند نداریم وحتی در مشتبانی یا رد آنما هیچ رو نداریم م
افی رو خواهش کردم که افما برذرید وباانز خود کمک کنید که ماجراهای بی
مفموووم سووه ده آخوور بووه نیوول نووو وجوانووان بووا احیوواس وطو مووان سوورای نکنیوود م بایوود
درتووالش آن باشوویم تاموودتی دیرووری بعوود افمووا ارتبوواط بووی شووکنانیان داخلووی وخووارجی
برقرارباشدم م افهمه هموطنان ایکه در داخل وخارج اف وط درقضیه احیاسواتم
در گیوور ماندنوود افشووکیبادی وافحوتووله کووه تیورنایوواب انیووان اس و اسووتفاده نموووده
وافخداوند ماک عذرخواهی کنندم م شخرم سیاس ااکانیتان وحکومو داری کوه
مایه مردمی درآن وجود ندارد متل کشتی نا خدا که سم آنرا موج بمرتعی میکند
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تشبه کرده ام ییزیکه درای ملکما تجربوه کوردیم موو بوی تجوارت علوم بوی بحو
وملک بی سیاس مایدارنییتندم
تشکر اف همه تان !
حقداد افمانتریا کانادا
سنری د اس هرکه به ظاهرمالیم اس
منمان درون منبه ببی منبه دانه را
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