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 برای محترم نوجو سید احمد علینامه ای از طرف 

 

 25.05.2011شهر همبورگ آلمان 

  

 محترم نو جو صاحب! به شما و دوستان همکار شما سالم واحترامات تقدیم میکنم.

ابارز ساساو وشاکران « سایما  شاانان»قبل از همه به جا میدانم تا از ساای  وزیا  

بی  ما وشما برقارار سااهته اسا .  ارتباطی مستحکم ومطمئنی را نمایم از اینکه پل

نامه ها  شما عنوانی محترم نیرو صاحب مارا نیا  از وحاپ پایم آماد  در جریاان 

کمسااای  انتباباااتی کااه شااما آناارا در پرتااو داناام وتمااارت لناای هااویم مااورد تح یاال 

» در روشنی قرار داد. از طرح مبتکرانۀ شما مبنی برایماد   وتم یه قرار داد  اید،

همچنان آگا  شدیم ، مواجه شدن ای  طارح با رگ « یل کرد  ها  پامیرانمم  تحص

به عکا  الممال متبا  محتارم نیارو صااحب ومحتارم حسانیار صااحب قابال ساتایم 

ایا  دو هماوط  دوسا  داشاتنی ماا را همچاون پار واناه هاا  شامپ  وتممید اس  کاه

ممرفاا  در صاادر ممااارا دوسااتان قاارار میدهااد وبالهاار  نوشااتۀ اهیاار شااما تحاا  

انگیاا ن نوشااتار دیگاار  از محتاارم  ...«وحااپ انکفاااا در ولسااوالی هااا  » عنااوان 

شد . ازمحتاوا  نوشاتۀ « از گپ ،گپ می هی د » استاد پیکار صاحب تح  عنوان 

محترم پیکار صاحب، شما وسایر هوانندگان محترم کامالً در جریان هستید واماا از 

وهوانناادگان ع یاا  بااه مممااوم مسااایل مااورد بحاام صاارفاً مط باای را هاادم  شااما 

عرض میرسانم که شما وپیکاار صااحب هار دو رو  آن صاحب  همساان باا ت ااوت 

مکانی و زمانی دارید )البته تا جائیکه م  متوجه شدم( وآن عبارت از گ ه ها  شما 

ازمردم )نه همۀ مردم( درشانان ـ بدهفان وعدن از به اصطالح روشان کران )هماۀ 

قمای ک ماه روشان کر نیساتند( در کاناادا اسا . ما  باا کارد  هاا باه م هاوم وا  تحصیل

شناهتی که از هر دو  شما به حیم دانفمندان پار افتباار وماردم شاناو وطا  ماان 

دارم گ ه گذار  وشکون شما را گ ه مند  محض ت قی نمیکنم ب که شاما رو  هطای 

  انگف  گذاشتید یا بهتر بگاویم هطای را باه ممرفای گرفتاه ایاد کاه از قارون متمااد

)اگر مبالاه نفود( تا کنون موجب برباد  وهرابی وطا  وماردم آن شاد  اسا . ایا  

هط ج  همان عدم اتحااد وات ااچ زیا  دیگار  نیسا . میادانم ،از ننارارا نگراناۀ 

شما پنهان نیس  که عوامل متمدد به هم پیوسته سبب بروز اهتالفاات و زناد گاانگی 

تبااادن نناار کوتاااا  بااا شاااما و درباای  مااردم ماااا گردیااد  اساا . اجااااز  دهیااد لااارض 

هوانندگان ع ی  ج ئیات ای  عوامل را با نتاائی  زیاان باار آن تاا آنماا ئیکاه در فهام 

 هود دارم بر شمارم :
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برهورد دو په و ،حی ه ونیرنگ باز ، کار شکنی ، ت وچ ط بی، ب ند پرواز  بادون 

ه شبصای  هاا دالیل عینی، حسادت، بیگانه پرستی، تم ق، برهورد القیدانه نسب  با

ودر پا رن ماوارد شبصای  شاکنی ولیار   در یاف کاال فاه هی ای بهام پیچیاد  باعام 

ایماد هالء ا  شد  که در آن اعتماد به ن   را در بی  مردم وروشن کران باه تق یال 

میبرد، به عناصر فُرص  ط ب ود شامنان آشاکار ونهاان زمیناۀ تاها  وتااز رامهیاا 

احااد هاود گردانای ادار  وسیاسای ج او گیاار  میساازد واز تمرکا  نیارو در مسایر و

 بممل می آورد. سایر پیامد ها  من ای ناشای از عادم هام آهنگای در جها  رقام زنای

سرنوش  مردم بد س  هود شان به شما بهتر مم وم اس ، زون میدانم شما از باف  

منااا ساابات مبت اا  مااردم آگاااهی وساایپ داریااد. نمیبااواهم مط ااب رابیفااتر از ایاا  بااه 

مرور کنند گان ای  سطور به عبارت پرداز  تمبیر شاود  فانم که از طرادرازابک

واما جه  دیگر مط ب را نباید از ننردور داش  که روحیۀ هموطنان ما در هارج 

کفور وعمدتاً در کانادا به درجات مت ااوت از وحاپ کفاور ومحاالت مربوطاه ا ار 

وحااح  دیاد  میفاود پذیر اس  که نفاانۀ ازعادم پبتگای سیاسای در وجاود آنهاا باه 

.فکر میکنم تمداد ممدود  از روشن کران برجساته وا ار گاذار مقایم کاناادا زیار باار 

وحپ نا مط وت ) از آن جه  کاه عادن زیااد  صارا باه هاود توجاه دارناد وناه باه 

 دیگران( نرفته اند .

 

بررسی دقیق وهمه جانبۀ شما از وحپ شانان ـ پاامیر باا بررسای محتارم اساتاد      

ر صاحب از وحپ هموطنان ما مقیم کانادا دارا  نقاط مفترکی هستند که زیاد پیکا

دن گرم کنند  نیس  ولی با ای  همه به انمام نهائی امور مفترک کاه هیار وسامادت 

تااا ریفااه در آت هساا  امیااد   ماار  »جمماای در آن مراامر باشااد هوشاابی  هسااتیم. 

 «  اس .

 

دماه گوناه بارا  ارائاه ننریاات محترم نو جو صاحب! مط ب دیگر  که طورمق    

بااا شااما « انمماا  تحصاایل کاارد  هااا  پااامیر»مبتصاارم درارتباااط بااه طاارح ایماااد 

وهوانندگان گران قادر درمیاان میگاذارم عباارت از شایون هادم  گاذار  اسا ، یااد 

محتاارم پوهناادو  پیکااار  (  1390 ااور 12آور  میکاانم کااه ایاا  عبااارت در نوشااتۀ )

ا کارد کاه ما  هام سابنی در ساینه بارا  نوشات  صاحب توجه ام را به هود ممطاو

دارم . شیون هد م  گاذار  )منناور از هادم  گاذار  مقاد و بارا  نیال باه هادا 

مقااادو اسااا (  یکااای از مساااایل بحااام بااار انگیااا  در بااای  محافااال وح قاااات سیاسااای 

واجتماعی اس . شیو  وطرچ هدم  گذار  ممدود ومقید باه ایاد یاو لاوا  ویاا هاط 
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افراد واشباص به صورت ان راد  ویا جممای، ساازمانها  فکر  هاص نیس . همه

میکنناد و  ونهاد ها  اجتماعی وسیاسی در مسیر ها  متمد د هدم  گذار  حرکا 

اما اینکه نتیمه تالش وفمالی  اشباص، سازمان ها ونهاد ها درآهری  تح یل به ن پ 

مرباوط باه وزه کسانی ) اکتری  مط اق ویاا اق یا  بسایار ممادود ( مای انماماد،  کی

 اهدافی اس  که آنها در سر لوحه کار  هود قرار میدهند . 

 

وحاپ انکفااا در » محترم نوجو صاحب !از مطا لمۀ نوشاتۀ شاما زیار عناوان     

نااا گ یاارم بااه برهاای مسااایل بااه صااورت بساایار ففاارد  «  ولسااوالی هااا  حااوزن...

شاااید هاام موجااب اشاااراتی داشااته باشاام، بااا آنکااه ایاا  کااار بااه حماام نامااه ماای اف ایااد و

کسال  گرد د، اما درحد امکان کوشم میکنم که از موحوم هارج نفوم. انکفااا 

وپیفاارف  در ساااحات مبت اا  زناادگی مااردم شااانان وپااامیرات مایااۀ مساارت همااۀ 

 20ماس ، م  شبصاً شاهد گوشۀ ازای  انکفافات در طی س ر  که تقریباً بماد از 

م ها وپیم زمینه ها  آن، لط اً اجااز  سان به وط  داشتم، هستم واما در مورد زال

 دهید سبنان کوتاهی را به عرض برسانم :

 

مطااالبی کااه بیفااترتوجه ماارا ج ااب کاارد بااه گاارو  ) قفاار( تحصاایل کاارد  یااا       

ان راد  زه   روشن کران مربوط میفود. اکتراً از روشن کران ما بفکل گروهی ویا

عرصاۀ سیاسا  باه عاوض انماام  درسطپ کفور ویا محالت ازابتدا  پا گذاشات  باه

دادن هدم  به مردم ووط  در صد د  اب  ساهت  حقانیا  را  انتباات شادن هاویم 

شدند وآنقدردرای  راستا پا می ففارند واصرار میورزند که قدرت دید ساایر ارزش 

ها از دس  میدهند ویا آنها را نا دید  می انگارند. شما وقوا کامل دارید که درزناد 

ز  گران اص ی ) به اصطالح روش  فکران( سیاس ، اعم از زسای هاا دهه اهیر با

وراستی ها درتبانی با پفتیبانان هارجی هویم با در دس  داشت  ببفای از حقیقا  

وبا  تصور واهی اینکه گویا حقیق  مط ق را در اهتیاار دارناد، باه جناگ وساتی  باا 

چ امیاد وارم ایا  عباارت همدیگر پر داهتند که هنوز ادامه دارد. با ارائاه مط اب فاو

اهتالفات گروهی ناشی از حوادث تااریبی در روناد تحاوالت وجناگ » نوشتۀ شما 

 درس  درک کرد  باشم ....« ها  تحمی ی 

 

محترم نوجو صاحب ! م  در مورد تالش در سیاسی ساهت  مماارا در شاانان     

داد  ایاد کاه مایاه  زی ها  قبالً شنید  بودم که شما آنرا در رد ی  زا لم هاا بازتاات

نگرانی وتأس  اس   وکسانیکه به ای  کار اقدام میورزند، ج ا  ب رگی را درحاق 
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من اای ایاا  عماال بااه گردانناادگان اصاا ی آن  مااردم واوالد وطاا  روا میدارنااد. پیامااد

برهواهااد گفاا ، همچنااان برهااورد تبماایض آمیاا ، اهتالفااات مح اای باای  قریااه جااات 

که باار سانگی  آن هماه را شاما یکماا باا ماردم  وسایر مفکالت نا راح  کنند  اس 

محل بد وش میکفید. یقای  دارم، شاما باا ت کار ساالم از مسایر هاا  متماد د  کاه در 

جه  ترقی وپیفرف  وط  قرار دارد است اد  هواهید برد کاه یکای هام همای  طارح 

اسا . آوردن ببام فماان وآگاا  جاممااۀ « انمما  تحصایل کارد  هاا  پااامیر » ایمااد 

زمی  تح  هر عنوانی که باشد در زیریف زتر میتواند وباید بتواند افاق هاا   پامیر

تاااز  پیفاارف  را نمایااان سااازد. ایمااا د زناای  نهاااد ع ماای ا  کااه باادون هاار گونااه 

مالحنات سیاسی، فارغ از تبمیض ومتم ق بودن به همه صرفا ً حرورت نه، ب که 

 یف حرورت حیاتی اس  .

 

اً  شما با در ننر داشا  شارایط عینای ویهنای محایط محترم نو جو صاحب! طبم    

ومحالت  وظای  ومک  ی  ها  انمم  را مفبص وممی  ساهته اید، از اینکاه ما  

از وحااپ آنمااا مم ومااات دقیقاای ناادارم اصراروپاففااار  نمیکاانم امااا اگاار در سااتون 

وظای  انمم ، تممیم وگسترش کورو هاا  ساواد آماوز  وتننایم دااط باناۀ ماردم 

رای  کورو ها  عال و  گردد، به سنگینی وظاای  انمما  هواهاد افا ود ولای محل د

نتای   مر ببم در پی هواهد داشا  )طرزعباارت سااز  باه شاما تم اق   در عوض

 دارد(.

 

در طاارح آ یاای  نامااۀ )اگاار اشااتبا  نکاارد  باشاام( طرزالمماال پااذیرش بااه انمماا     

که در هارج از کفاور  وحاح  الزم ندارد. درمورد وظای  ومک  ی  ها  کسانی

بسر میبرند وحرورف یکی در منطقه ومحل ندارند )در صورت حصاون عراوی  

انمم ( زی   درج نگردیاد  اسا ، البتاه مسائ ۀ ایمااد صاندوچ پاولی در جاا  هاود 

اساا . اجاااز  دئیااد در مااورد ایماااد زناای  صااندوچ وما ریاا  آن مبتصاارا ً ننریااات 

ناادگان ع یاا  شااریف سااازم، یکاای از هااود را از طریااق ایاا  سااای  بااا شااما وهوان

دریافته ها  م  از البال  نوشتۀ شما اینس  که شما بیفتر ازقبل عمل گرا شد  اید، 

هاود گاوا  زناد  ایا  امار اسا . ناا « تحصیل کرد  ها  پاامیر» طرح وایماد انمم  

گ ته پیداس  که انمم  متذکر  به همۀ ما بدون استتنا متم اق هواهاد باود واگار دقیاق 

بگااویم ایاا  انمماا  کااه قاارار اساا  ایماااد شااود بااه ممااارا مناااطق ساارحد  تم ااق تار 

گرف ، از اهمی  ممارا ودانم در اماور دینای ودنیاو  نی هماۀ ماا میادانیم  هواهد

که در زندگی روزمرن هصوصی واجتماعی ما با زتاات یافتاه و مای یاباد وهمچناان 
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هااود بااه هااوبی درک بساایار  از مااا موقمیاا  فم اای هااود را بااا گذشااته وباگذشااتگان 

تمااالی در حرکاا  هسااتیم، ایاا  همااه فقااط وفقااط از  میکناایم کااه باادون تردیااد بااه سااو 

برک  ممارا اس ، پ  اگر زنی  اس  زارا باا عبادالکریم نوجاو وامتاان او م حاق 

نفویم؟  نوجو، پیکار، نیرو، حسنیاروسایر دوستان صاحب استمداد ودانم باا بکاار 

میتواننااد لقمااۀ نااانی را در هاار کمااائی از دنیااا بااردن دساا  ودماااغ هااویم بااه آسااانی 

باشند، بدس  بیاورناد وهیچکادام شاان بارا  رفاز نیااز هاا  شبصای هاود دسا  باه 

کسی دراز نکرد  اند ونه هواهند کرد واما آنچه مطارح اسا  پاا  مناافز جممای در 

میان اس  که از  مرن آن همۀ ما بطور مستقیم ویا لیر مستقیم مست ید میفویم. جا  

بسا تأ  ر اس  که به هاطر سار بااز زدن ازپرداها  مب اد اناد ک باه صاندوچ عاماه 

مسایل قریه وقفالچ را عنوان کنیم، آنهم در شرایطی که از توان مالی نسبتا ً هاوت 

برهوردار باشیم. رو  سب  م  متوجه هموطنان ماا مقایم کاناادا اسا  کاه آگاا هاناه 

کنی میکنند. م  به ای  عد  از هموطناانم از موارد کار ش ویا لیر آگاهانه در برهی

نه حق نصیح  دارم ونه مفور  میدهم اما به حیم هموط  وهم شهر  اینقادر حاق 

 برا  هود قایل هستم که بگویم که : 

 

هموط ، همفهر  وهم تبار ع ی ، سرت را به گریبان  فروک ، اگر شما به منافز 

ی توجاه نباشاید، اگار مناافز کوتاا  فرد  هود توجه دارید، پ  به منافز جممی نیا  با

در ننر دار ، پ  به مناافز درازمادت هاویم نیا  بای ت ااوت مبااش.  مدت هود را

همۀ ما اشتبا  میکنیم ولی کسیکه در رفز اشتبا  هاود تاالش میکناد، شامام و واجاب 

 االاحترام اس .

 

اکنااون کااه محتاارم نوجااو صاااحب وهمکااارانم بااه ابتکااار جدیااد  دساا  زد  انااد     

ص حۀ تاز  ا  ازفمالی  اجتماعی را باز کرد  اند )ویا در حان باز کاردن هساتند( و

،پ  بیائید با اوشان از کمف ویار  درحد تاوان دریاد نکنایم، ما  در ماورد مصامم 

 هستم ،شما زطور؟

 

محترم کریم نوجو، فرد شایسته ساالر  اس  که میفود به او اعتماد کرد. م  به     

میفینم اما از اطمینان درونی هاود نساب  باه اوساب  میگاویم. ستایم محترم نوجو ن

وشا اا عمال کارد   محترم نوجودرطون حیات سیاسی واجتماعی هویم هون سرد

نفااد  اساا  وهمساا ر تااا نیمااه را   تساا یم تحمرگرائاای ایااد یولااوایکی  اسا  وهیچگااا 
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هاااد هااا  سااب  آهاار اینکااه برمبنااا  تمااارت گذشااته میتااوان گ اا  سااازمانها ون     

سیاسی واجتماعی که درصحنۀ روزگار ظهور کردند وبه ا ر حوادث نا همگاون از 

میان رفتند ویا هرد وهمیر شدند وبه اشکان د یگر  در آمدند که همان ماهی  اولی 

واص ی هود را از دس  دادند واما نهاد ها  صن ی و اجتمااعی کاه بار اسااو وجاه 

تاداوم کاار   ی  امر مستتنا اسا  درصاورتیکهمفترک ع م ودانم بنا یافته باشد ازا

آن از نساا ی باااه نسااال دیگااار  باااا دقااا ، کماااان امانااا  دار  وصاااداق  اجااارا گاااردد. 

 ص اتنیف در سرش  ع م نه ته اس  وع م هود ای  ص ات را نگهدار  می کند.

 

 به امید پیروز  ع م برجهل

 

 مافق وکامگار باشید                                 

 

   سید احمد ع ی                                                           
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