پیام
ن
تش
شورای کیالت موقت ا سجام اعضای زحب وطن رد خارج
غِواُى نِفــــطاُع غيٍى نـــــه ةٍِاغتت پاُظدهٍیَ غال ؽهـــــادة دونتور ُخیب اهلل غاةق
ریع حٍهور و ریع ذظب وغَ در ٌاغهو تصویط یافته اغت

دوغتان ګطاُلصر ،اؽتطاک نِِصګان ٌرتطم احالس ةا ؽهوه و ةا غظٍت ةظرګصاؽت از پاُظدهٍیَ غال ؽهادة دنتور
ُخیب اهلل در ؽهط ٌاغهو ،غالم ها و تٍِیاة ُیم ٌا را ةپضیطیص۰
ةا اتراف دغا ةه روان پاک ؽهـــصاى راه صيد و تطكى نؾور و از آُخٍيه انتـــط ؽهیصان وغَ ٬ؽهیص آرٌـــــان صيد و
ٌصاىره  ٬ؽهیص ٌتـــارزه پط افتشــــــارُخاة ٌــــــطدم افغــــاُػتان از ٌصیتت حِګ وویطاُى دو نتـــور ُخیب اهلل نــــه
روذؼ ؽــــــاد  ٬ساغطاتؼ حاویصان و راهؼ پط رهطو ةاد .
ایِم پاُظده غال از غٍــو ُِګیَ و ســــالف كواُیَ ةیَ اىٍييى  ،سالف اذهام دیَ ٌلصس اغـــالم و در طصیت ةا غَِ
افغاُى غیاه تطیَ پصیصه ء كطن نه در ُتیخه آن ذادثه اىٍِاک ذضف فظیهى ؽهیص دونتور ُخیب اهلل ةوكوع پیوغت
ٌیګضرد .
غى ایَ غاىها  ٬غیاغتها و دوىتها آٌصُص و رفتِص وىى اُصیؾه و آرٌان دانتط ُخیب اهلل وغطج هاى ؽان ةطاى ُخاة
نؾور نٍانان ةا كوة سود ةاكیػت .
دوغتان ٌرتطم

در ٌورد دانتط ُخیب اهلل ةه حاى ایِهه گفته ؽود ةایػتى دیصه ؽودُ .خیب اهلل ةه آُچه ٌیگفت ُه تِها ةاور داؽت
ةيهه غٍو ُیظ ٌى ٍُود و هٍیَ سصوصیت  ،وى را از ةػا غیاغتٍصاران نؾور ٌتٍایظ و ٌٍتاز غاسته اغت.
دانتط ُخیب اهلل ةٍثاةۀ ٌِادى صيد و ٌتارز اغتوار تفاهً و اسوة ةیَ االفغاُى ،در راه ُیو ةه ایَ اهصاف واالى
ٌيى ٍُوُه ء ةظرگ ایثار و ؽخاغت غیاغى را از سود ةخا گضاؽت.

غشَ از ؽهیص غطفطاز وغَ دانتط ُخیب اهلل اغتُ ،خیب اهلل نه غظم و اراده یى حظ اغٍار یم افغاُػتان ُویَ،
ٌتطكى و دٌهطاتیم ُصاؽت ةا ارده اهِیَ غيى ا ىطغً درک تٍام دؽوارى ها و پطاةيً ها در اه كػع حِګ ترٍیيى،
تاٌیَ صيد و غصاىت احتٍاغى و تفاهً ةیَ االفغاُى ؽخاغاُه گام ةط داؽت .وى در چوناة دیص حصیص و ریؾه یى
ٌػایو افغاُى پطوغۀ دؽوار تأٌیَ زٌیِه هاى ذلوكى و كاُوُى صيد و تفاهً ةیَ االفغاُى را رهتطى ٍُود .
ُخیب اهلل ةا كاٌت اغتوار ةه ساغط ارٌاُهاى یم ٌيت نه در غول تاریز ةه حظ غً و اُصوه ،فلط و ةص ةشتى چیظى
دیگطى را تخطةه ُهطده ةودُص ةه ؽهادة رغیص .هط چِص دؽٍِان صيد و اراٌؼ نؾور ةه دغیػه و غالج توغو
حػتِص و در ةطاةط اراده ٌطدم افغاُػتان نه از ذٍایت غازٌان ٌيو ُیظ ةطسوردار ةود ةغاوة ٍُودُص وغصۀ ؽطورتط از
آُان آٌصُص و سالف تٍام كواُیَ اغالٌى و ةیَ اىٍييى وى را ةه ؽهادة رغاُصُص وىى دیصیً نه ُخیب اهلل از تتارى
ةود نه زُصه گى ؽان ةػص از ٌطگ ؽان آغاز ٌیؾود .

ُخیب اهلل ُه تِها ةطاى ایثار و ؽخاغتؼ در راه صيد و تفاهً ةیَ االفغاُى ،ةيهه غٍصتاً ةطاى ٌیطات ةظرگ غیاغى
اش (اُصیؾۀ ٌصاىرۀ ٌيى) ةه حطگۀ ؽشصیت هاى حاویصا ن غطزٌیَ ٌا پیوغت .
رفلاى ٌرتطم
هِوز حِګ غيتان ةط غط اریهه كصرة  ٬و ةطاى تلػیً كصرة و در واكع حهت ترلق پطوژه هاى اغتشتاراتى ةیګاُه ګان دور
وُظدیم ةه حان هً اُصاسته ؽصه اُص و افغاُػتان نٍانان ٌیصان ایَ حِګ ویطاُګط اغت .
هِوز هً ُیو ةه ګفت وګو وتفاهً ةیَ االفغاُى یم آرٌان دغت ُیافته اغت  .پطاګِصه ګى ُیطو هاى اغاغى ٌصافع ایَ
آرٌاُهاٌ ٬یصان را ةطاى حِګ غيتان ٬ةِیادګطایان و اُواع اُرطافاة ٌِخٍيه تػيع ٌافیاى ٌواد ٌشصره و تػٍیً فػاد در
ٌلیاس نؾور ةاز ګضاؽته اغت .
تؾهیالة ٌوكت اُػخـــــام اغظاى ذـــــظب وغَ ٌػتلص اغت نه واالتطیَ ةظرنـــصاؽت از ســـــاغطه رؽادة و ؽهادة
دانتط ُخیب اهلل رفتَ ةه راه آن حهت ترلق آرٌاُهاى وى اغت  .ةه ایَ ٌِظور وازیَ غتیج ةا اغتتار ةه اغظاى ذظب وغَ
ٌطاحػه ٌیهِیً:
رفلا ! صيد ةا تګصى ةصغت ٍُى آیص  ٬ةلول ؽهیص دانتط ُخیب اهلل آُطا ةایص ةط حِګ غيتان « ترٍیو » نطد و ةطاى ترٍیو
آن ةایص ُیطوٌِص ؽص .

ٌا ٌػتلصیً نه فطوپاؽى تؾهیالتى ذظب وغَ و ذضف ٌترصیَ ان از ٌػادالة غیاغى نؾور سالى ةظرگى را ةه وحود
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آورده اغت نه تِها ةا ذظور دوةاره آُها حتطان ؽصه ٌیتواُص ۰ؽهیص ُریب اهلل درغت و ةخا گفته ةود نه « ذظب ٌا  ،ذظب
روزهاى دؽوار و غط غشت اغت» دریَ روز هاى دؽوار پطاگِصه گى و ةى تفاهٍى تالش هاى زیادى ةػٍو آٌصه تا سالى
غیاغى ُاؽى از فطوپاؽى تؾهیالتى ذظب وغَ ةا ظهور اذظاب ،غازٌان هاُ ،هظت ها و اٌثاىهً از تطنیب اغظاى
غاةق ذظب وغَ حتطان ؽود وىى تخطةه ُؾان داد نه هیچ تالش ُتواُػت ذظب وغَ را تػویض ٍُایص و یا از
تاثیطاة ٌػادل و یا تلطیتاً ٌػادل ان ةطسوردار گطدد.

تؾهیالة ٌوكت اُػخام اغظاى ذظب وغَ ةا درک و ةاور غٍیق ةه ایِهه یګاُه راه حيوګیطى از پطاګِصګى اغظاى
ذظب وغَ ،اُػخام ٌخصد اُها  ،از غطیق تصویط ٌخٍع غاىى ذظب وغَ اغت ،ةتاریز  ۴۱حوالى  ۱۰۴۴فطا سوان را غِواُى
اغظاى ذظب و از اُخٍيه اغظاى غاةق اصيى و غيى اىتصل ؽوراى ٌطنظى ذظب وغَ و هیاة ُظار ذظب  ،ةه ُؾط غپطد
نه در ان از هٍه اغظاى ذظب وغَ نه هِوز هً ةه غیاغتها و اهصاف ؽطیفاُه و ةظرګ ٌيى ذظب ٌرتوب ٌان( ذظب
وغَ) ةاور دارُص ةصون در ُظطداؽت تػيلاة غیاغى ،تؾهیالتى اٌطوزى ؽان دغوة ةػٍو اٌص اغت تا حهت اُػخام
ٌخصد ساُواده ٌؾتطک دیطوزى ٌان در نار تصارک و تصویط ٌخٍع غاىى ذظب وغَ غطض غهً ؽایػته ګطفته ٌ ،هيفیت
ٌيى و تاریشى سویؼ را ایفا ٍُاییِص
« ةګضار ت صویط ٌخٍع غاىى ذظب وغَ آغاز حصیصى ةاؽص ةطاى ذظور ٌوثط و اٌطوزى ذظب ٌا در پطوغه هاى غیاغى
نؾور » .
دو غتان ٌرتطم
تالؽها ةطاى وذصة غٍو آدٌهؾان  ٬حِګػاالران ٌ٬افیاى ٌواد ٌشصره ٬تِظیً هاى حِایتهار ګویا حهادى و ګطوه ةصُام
و ٌظدور غاىتان زیط ُام صيد و ٌصاىره ٬ةظرګتطیَ تهصیص ةطاى تآٌیَ صيد واكػى غت  .ةا اتراد ګػتطده سویؼ غاذه
ٌاُور« یهه تازاُه »آُها را ٌرصود غازیص .ذظب وغَ ٌترص و هٍهار غتیػى ؽٍا در ٌتارزه ةطاى صيد  ٬تطكى و
دٌونطاغى اغت .
دانتط ُخیب اهلل ةٍثاةه رهتط ٌيى افغاُها در ٌتارزه ةطاى صيد و اغتلطار غیاغى ةه هٍه افغاُان تػيق دارد ةه غیاغتها ٬
آٌوزش و دیصګاه هاى غتطاتیژیم وى ٌطاحػه ٍُائیصٌ ٬ادروغَ ٌا ةا ُصاى ٌٍيو ازغػوفت ٬وذصة ٌيى فطزُصاُؼ را
فطیاد ٌیهِص .
ٌا ةیاد داریً و ةه ان غٍو ٌهیِیً نه دنتور ُخیب اهلل ګفته ةود :

«ةا تغیطاة غطیػى نه در ٌِػله و حهان صورة گطفته اغت ،اصوالً یم ٌطذيه حصیصى از ؽهو گیطى غیاغى و
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احتٍاغى حاٌػه افغاُى پصیص اٌصه اغت و ةػیص از اذتٍال ُیػت نه ُیطو هاى حصیصى ةا واكع ُگطى و اذػاس ٌػئوىیت
در ةطاةط ٌطدم و تاریز از ةیَ حاٌػه تتارز ٍُایص .ةهط صورة ةطاى ذظب وغَ و غایط ُیطوهاى ٌوحود غیاغى وُیطو هاى
نه حصیصاً تتارز سواهص نطد ،یگاُه راه غيته ةط ٌؾهالة نِوُى و تأٌیَ صيد در نؾور ٌػاغى در حهت ایخاد تفاهً
صادكاُه ایؾان ةوده ٌیتواُص وةع ٌ »...ا ةا توحه ةه ایَ توصیه «در چارچوب ٌِافع ٌيى و دور ٍُاى اُهؾافاة در
نؾور» ٌى اُصیؾیً و غٍو ٌیهِیً.

و ٌَ اهلل توفیق

غتص اىتؾیط پیوغتون

ٌػول نٍیته احطاییوى تؾهیالة ٌوكت اُػخام اغظاى ذظب وغَ در سارث
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