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 محترم نوجو صاحب مجددآ سالم و احترام بشما.

که نوشته ام در  موورد يیوام يوا يی وام سورودی شوال) شوما گقووم ير نودی  خوشحالم ازين

انگیزی شد وگسویما  شو نا   نیوز وسویده شود موا ازم،دوماتتنوريوات وموصویه  وا  

 نیک شما مستفید شويم.

 

از اينکووه شووايد درسوون نتوانسووتم مبالووب را بوووورت روشووم ودرسوون بیووا  نمووايم 

اشتووراش شووما واقوو  شوودیت  وريکووه م،ووترت میاوووا م ت ايووم ابيووام نويسوو)  موجووب 

نگاشته ايد  :گ اينکه در  يايا   در يرا ندی  ) مردم ينج کانديدا مربو  به ش نا  را 

مسو ول دانسته ايود زيواد موا وي نیسوتم تا  کواه در  نگوام کمیاينيوا  انتاابوام) در 

محل میبوديود وقاواوت خوويا را از رو  واق،یون  وا  موجوود منوویم مینموديود.  

ا م به نامه قبد) ام مراج،ه نمودی موضوی  بیشوتر بود م ت موم محريور داشوتم کوه میاو

ايم قوم يرا ندی نه منيا در حي شمات بدکه در حي چيارکانديد ديگرکه اسم  ا  شا  

ذکر  رديدی ودر حي ديگرا  وديگرا گمنوورم ازکانديدا  وانتاابات  تشته اسون  

ديدی  ا  نیزبحي يکديگر ما  جفا نموديد   نیزجفا نمودی و محرير داشتم که گشما جفا

حت) نگفتم که در حي مردم ش نا  جفا نموديدتدر حالیکه  مه ما وشما میدانستیم که 

بوا در صورت مقسیم شد  رآ   وی  کوب برنودی ناوا ود شودتاما کانديودا  محتورم موا 

ا   وم رمرجی  منف،ن  رو ) يا شاو) يا به ايم روحیه کهگ بمم  که نشود بوه ديگو

نشود  رآ  مر دم  را مقسیم نمودی سر انجام ش نا  ب) نماينودی مانود.در موورد اينکوه 

ن میکوردم تموم  وم میگوويم ا  کواه نوه ،وا ردر محل میبودم قاواوت مبوابي بواقی

ت ولو) ا رقاواوت در منيا در وقن انتاابات تبدکه  میشه در بیم مردم خود میبوودم

د خورسندم  که در محل نبودم ورنه شوايد يوک مورد انتاابات و يیامد آ  مبرح شو

 کانديد را برامن و ديگرا  را مالمن میکردم.



در مورد يرا ندی  و) و شودم امحواد موردم شو نا  کوه يیشونه نسوبتو  ووخن) ومواريا) 

دارد کووه قوووم صوود  یووود متحوود نبووودی وسوواختار اقتووواد تاجتماش) و ر نگوو) شقووب 

وا قم تاما انواف نیسن که  يرا ندی  و) ماندی میدا  خوب) برا  کشمکا  اسن  م

و  روی بند   ا  نیم قر  اخیر را ادامه کار نسل  ا   تشته باوانیم و از کارکرد 

 ووا و اشوووتبا  وووات خوووود اپمووواش و چشوووم يوشووو) نمايیم. وريکوووه در ناموووه قبدووو)  ام 

اشتووراف نمووودم کووه  مووه مووا وشووما نیووز در حووي ايووم مووردم جفووا نموووديم وايووم قوووم را 

ی يا يرا ندی مر ساختیم  در اينجا شما ينج کانديد وکانديود  وا  قبدو) نیوز شوامل يرا ند

مووا وشووما میشووويدو منيووا نیسووتید.  وريکووه خووود شووما نیووز مايیوود نموديوود ت دو کانديوود 

تکانديدا   احزاب خود بودند و کانديد ديگر   نیز از  ورف  وروی ديگور  مشوويي 

  محن شنوا  کنگری مد) شرش اندام میشد ودر قريه شدوج يکگ ينديدی  )  ديگر

کووردی کووه يووک چوواقو  ديگوور بوورا  چوواقوزن) اضووا ه شوود.آيا ايووم  مووه  ووروی بنوود  

ويرا نوودی  وو) نتیجووه کووار  نسوول موجووود اسوون يووا نسوول  ووا   تشووته  مسوودمو کارنسوول 

موجودی  اسن که با شکل ومامو  ديگر  ابداشا کرديم.اما اشتراف ما به اشتبای 

ا سبب اشتماد بیشتر در يکديگر  يمو) و يکوديگر يوتير  خوا ود ما وجبرا  اشتبای م

 شد.

 

مم از  ر ابتکار واقدام که در آ  امحاد تيکیارچگ) و مبستگ) مبرح باشود حمايوه 

ويشتبان) نمودی  رح ابتکوار  شوما را در موورد گانجموم محوویدکردی  اتيوا انجموم 

ا  مقدير نمودی بورا   ر نگ)تيا انجمم جوانا  يا خدص انجمم  مبستگ)گ يامیر   

شووما وديگوور دوسووتا  کووه در داخوول ا  انسووتا   سووتید و در ايووم راسووتا نقووا اساسوو) 

 دشا ا  برا  مو قین  ا  بیشتر شما مینما یم.باز  مینما  ید ومحور  
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