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اًگیق غن ػامتاى یک اًزام_  ػلْ ّىو تینت  
 تیاًؼیيین ّعْػها ُوْطي   ّطي تؼیؼ ًچٌؼاى ای ػؿهْؿػگؾىتَ تغْاُین اگـ ّلتی
 اّؿػ هی ُزْم ها ّؽُي تـهغق اًګیق غن ّتصاّیـ ُا عاطـٍ اّؿ ػؿػ تطْؿ

  ۰ هیٌوایؼ ؿُا ًّااهیؼی یاك کٌاؿ ًاپیؼا تضـ ػؿلؼـ ؿا اػم کَ
 عاً لْاػؼ فیـ ْییګ   امت تفـػ هٌضصـ ها کيْؿ امتاىّػ لصَ    
 صثش تاالعـٍ تاىؼ ػؿاف ُـچٌؼ ىة کَ امت ایي لاػؼٍ ۰ هیٌوایؼ ػول عْػه

 کيْؿ ىة پایاى   فایؼ ًوی ّصثضی امت ػمین ها ّطي ىة هاػؿ اها ػاؿػ ای
 ۶۲ افتاب اًکَ اف ّلثل فایؼ هی حْؿ ۸ حْؿ ۷   امت ػیګـ ىة اغافګـ ها

 قتیص هيتـک ؿّفکْػتای)صول ۶۸ تاؿیکی  تګـػاًؼ ؿّىي ؿا يُوْط ػلْچين
 پـمتی ّىة تاىة پیچاًؼ هی پـمتی ّلْم تٌیاػګـایی ػؿغالف اًـا ( رِاػی ـ

 ؿا ّتغیـ صْاػث حثت رق ّظیفَء کَ تاؿیظ تاالعـٍ اها ۰تاىٌؼ تغيیؼٍ تؼاّم ؿا
 ظینػ ؿّیؼاػ امت اًزولَ ّاف هیٌوایؼ ضثظ عْػه تٌام ؿا ُـچیق ًؼاؿػ

  ۰ ها هلی ًزات ؿّف  ػلْ ۶۲ تاؿیغی ّپـافتغاؿ
 تؼؼ ّلت اتضاػىْؿّی مـتاف اعـیي عـّد تَ امت هصاػف ػلْ ّىو تینت 
 افپٌزویي ګـاهیؼاىت ػؿهضفل تؼؼآ کَ افکيْؿها ؿّف ۸۸ّ ّیکواٍ مال ۹ اف

 هللا ًزیة ػکتْؿ ىِیؼ ّلت روِْؿ ؿییل تْمیلَ هلی هصالضَء هيی مالګـػ
  ۰ ګـػیؼ اػالى« هلی ًزات» ؿّف توخاتَ

 صفضَء ها ػؿکيْؿ اتضاػىْؿّی ًظاهی ًیـُّای مال ۹ اف تیيتـ هْرْػیت
 اف تنیاؿی ّتغـیة امت ػاػٍ اعتصاً تغْػ هاؿا ّطي تاؿیظ ّػؿػًاک عًْیي

  ۰ ًاک ػؿػ صفضَء ُویي تَ تـهیګـػػ اًناًی ّتلفات  فیـتٌایی تٌیاػُای
 تاؿیظ تـَُء ُواى تـؿّیؼاػُای ىْؿّی ىًظاهیا صضْؿ ّتاحیـات اُویت تـ تٌا

:  ایٌکَ مْال پیْمتَ کَ هامت ّطي  
 ّػؿًتیزَ ؟ اًؼ تزاّف هزـیاى کیِا ؟ ًوْػًؼ تزاّف ها تـّطي ؿّمِا چـا

 اًؼؿ ػمت ّعاصتآ ُوْطٌاى ّػهاؽ ػؿػل ؟ اًزاهیؼ کیِا ّفیاى مْػ تَ تزاّف
 رْاب اى تَ عْػ ًعا ملیمَء تَ ُّـکؼام هیګیـػ ىکل ّکیامت میامت کاؿاى
 صضْؿ تاؿیظ عًْیي صفضَء ػؿهْؿػ لضاّت پای ُـګاٍ کَ طثیؼینت ۰ ؼهیؼُ

 ایٌک   ًګـًؼ ًوی اى تَ فاّیَ یک اف ُوَ ایؼ هی هیاى تَ ىْؿّی ًیـُّای
 ػاػى ػؿرْاب ّاًؼی مال ّیک می تاګؾىت تْػین ا ط ػ س اػضای کَ ها عْػ

 ػؿػاعل تزاّف پـّژٍ  اصلی هٌِؼمیي ػؿصالیکَ ّایي  این هاًؼٍ ګیـ ګل ػؿ اى
 ٌُْف رِات ماعتي ّػؿؿّىي اًؼ فػٍ تـلة مکْت هِـ   ّلت ا ط ػ س



 

 

   ګالتقّی میؼهضوؼ ۰ ًوایٌؼ ًوی هنّْلیت ؿفغ تاؿیظ ػّؿٍ ایي پْىیؼٍ
 اًؼ تؼؼاػ افیي مـّؿی ّامؼهللا ًْؿ ًْؿاصوؼ   ؿاتثقاػ اًاُیتا ػاکتـ   ػثؼالْکیل

 امت ایي هنلن صمیمت یک هیاى ػؿیي اها ۰ اًؼ عاهْىیّ صیات ػؿلیؼ ٌُْف کَ
 چګًْګی ػؿهْؿػ ّافرولَ هْاؿػ ػؿُوچْ لطغ تصْؿت ا ط ػ س اػضای کَ

 اؿاػٍ ػؿغیاب کاهآل ایٌکاؿ ًؼاؿًؼ هنّْلیت ىْؿّی ػؿتزاّف ىؼى ّّمیلَ
 یک اًـاتضیج صقب اى تقؿګ تغيِای ّاکٌْى امت صْؿتګـفتَ اًِا ّاګاُی

 ػػْت ّلواؿ هؼاهلَ کَ ایٌنت هي تاّؿ هیٌوایٌؼ هضکْم هلی هٌافغ ضؼ الؼام
 ىا اًتظاؿ ّػؿصال (اهیي صفیظاهلل) اؿګ تـصال ًيیٌاى کـمی افراًة ؿّمِا

   ًوْػًؼ تٌظین چګًَْ اًـا ایٌکَ ۰ امت صْؿتګـفتَ( کاؿهل تثـک)ػؿعاؿد
 ؼًؼى لـاؿػاػٍ کیِا ػؿعؼهت هؼػیْى ّتؼؼ اهؼ تؼول ػػْت افاًِا کیِا تْمیلَ

 اهیي صفیظاهلل ۰ ًینت پْىیؼٍ ُن فیاػ اکٌْى کَ اپـاتیفی تافی یک تـهیګـػػتَ
 صفع ًفغ تَ ګْیا« هضؼّػ»ّلطؼات ػتیاّؿ تؼول ػػْت افاًِا تا عتٌؼما لاًغ ؿا

 کَ ماعتٌؼ لاًغ ؿا کاؿهل ّتثـک یـفتؾپ اًـا ّاّ اّمت هتقلقل لؼؿت کینّتض
 اى تـ ّاّ اّمت ؿماًؼى ؿتّتمؼ« اهیي» ًاتْػی تـای« هضؼّػ» لطؼات
 ؿا ایٌکاؿ اهیي هللا صفیع ػؿیکطـف کَ ایٌنت صمیمت ۰ تْػ ګـػیؼٍ ؿاضی

 تْػ ػاػٍ اًزام( میامی تیْؿّی)صقتی همام تـیي تلٌؼ ّصتی تاصقب هيْؿٍ تؼّى
 ىْؿّی ًظاهیاى کَ تْػ ػاػٍ اطالع ػؿفهاى صقتی اؿىؼ همام ایي اػضای ّتَ

 تیـک ػیګـ ّػؿطـف  تْػًؼ کاتل تنْی ؿهها ػؿصال ّفهیي ُْا اف ػوآل
 ػؿمت ۰ تْػ ًوْػٍ هْافمَ تاؿّمِا قتیِاص تْافك ػؿغیاب ؿا اهؼًو کاؿهل

 هضؼّػ لطؼات تااهؼى( علمیِا تقؿګ پـچویِاّتغو توام)صقب اػضای کَ امت
 پـمی ُوَ کؼام ػؿهْؿػ اصآل تګْین امت تِتـ ّیا ًکـػًؼ هغالفت ُن تؼؼآ

 هْافمت ّظاُـآ عاهْىی اها ّګؾىتٌؼ ګؾاىتٌؼ هنکْت ااًـ ًګـفت صْؿت صقتی
 هٌافغ افایزاتات افیکنْ اګـ کَ ىْؿّی ًظاهیاى صضْؿ تا صقب اػضای
 تَ ًنثت صقب اػضای کَ تْػ اػتواػ اف ًاىی ػیګـ افمْی تْػ ګـّپی

 امتفاػٍ مْء افاى ػؿایٌؼٍ ُا تاؿ ُّن فهاى ػؿاى ُن کَ ػاىتٌؼ عْػ ؿُثـاى
 صقب ػؿػاعل ُن اهیي صفیظاهلل کَ ػّفط تَ تْػ پامظ ایٌکَ ّػیګـ صْؿتګـفت

 ؿییل یک صیج تَ اّ کيتي صْؿت تِـ اها  تْػ کـػٍ تـپا  ػؿراهؼَ ُّن
 تْػ افغاًی ّغیـ تقػالًَ ػول یک صیج افُـ تیګاًګاى ای تْمیلَ افغاى روِْؿ

۰  
  تْػ؟؟؟ چی تزاّفػؿ تَ الؼام ّهزثْؿت ضـّؿت
 افاًِا ّتغو ّلت ػؿُواى ػلیل تـچٌؼ تٌا ّتکاهلی ًْیي هـصلَء طـفؼاؿاى

 ّافاًزولَ ًوْػٍ صوایت«  ػّمتاى» اهؼى اف ّلت ُواى تـػالیل تااتکا تاکٌْى
: فیـ تؼالیل  
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 ّماطت تا ؿا اًمالب ػاىت ّتصوین تْػ ای ای می ػضْ اهیي ۰س ـ ۸
 ممْط تَ  ػّلتی ویتػؿصاک رِاػی ؿُثـاى ػاػى هياؿکت افطـیك پاکنتاى

  ۰ مافػ ارَهْ
 تَ لٍْ اف رؼی ۸ تتاؿیظ ًْیي هـصلَء طـفؼاؿاى ًظـ تَ کَ ٍپـّژ يای ـ ۶

  ۰ هیثْػ اى لـتاًیاى افًغنتیي فًؼاًی ّعلمیِای پـچویِا اهؼ هی فؼل
: کَ هیٌوْػًؼ امتؼالل« ػّمتاى» ّ  
 عطـ تَ هؼـّض ىاى رٌْتی مـصؼات اهٌیت اهیي ۰س پالى تاتضمك  ــ

  ۰ هیګـػیؼ
 اهپـاطْؿی رٌْتی مـصؼات تَ اهیي ۰س صمیمی ّیا عیالی هؼاهلَ اف افیٌکَ
 کيی ليکـ تـافغاًنتاى اى ماعتي عٌخی ّتـای هیګـػیؼ هتْرَ تِؼیؼی مـط
 افیي اًچَ فـصت اف امتفاػٍ تا تیاییؼ اها ۰ ىاى عْػ لضاّت تَ هیګؾاؿین ًوْػ
 ّػّ می تَ ًقػیک ګؾىت ّتا تګیـین تـؿمی تَ ؿیغت ها تؼاهي میامی لواؿ
 ػؿیٌوْؿػ هخآل تاىین ػاىتَ تـاى ػیګـی افًْع اًؼافی چين فارؼَ افاى مال

:  کَ  
 اصطالس تَ اًمالب اّؿػُای ػمت فـّعتي ّػؿصال تْػ ای ای می ػضْ اهیي
 اػؿك ُیچ کَ صقب تٌِا ًَ ػؿصالیکَ ایي ؟ چَ یؼٌی اهؼ ګیـ پيتاؿٍ تا ػفػ

 می تا اهیي ۰س ؿاتطَء کٌٌؼٍ تیاى کَ ؿا هؼؿکی ُیچ تاکٌْى ًیق افاى تیـّى
 صقتی هفتیاى هفت ګپِای تَ چـا ها ػؿیٌصْؿت ػًؼاؿ ػؿاعتیاؿ تاىؼ ای ای

 تاؿی هي ۰ هیکٌٌؼ تاّؿ ُن ٌُْف کناًیکَ تاىٌؼ ىایؼ ّیا کـػین تاّؿ عْػ
  ۰ پـمیؼم ګالتقّی هضوؼ میؼ اف فمیـ لرٌـا ػؿصضْؿ

 ګفتیؼ تلْیقیًْی هطثْػاتی ٌفـاًلک ػؿیک رؼی ىو اف تؼؼ ىوا! ّفیـصاصة
 امٌاػ ػؿیٌوْؿػ کَ ىؼیؼ هؼػی ُّوچٌاى تْػ اهـیکا رامْك اهیي صفیظاهلل کَ

:  ګفتٌؼ ػؿرْاب ؟ چـا ًيؼ افيا امٌاػ اى اها  ػاؿیؼ ُن کافی  
 یک ّی   عْامت عْػ ًقػ هـا کاؿهل تثـک هياّؿ کٌفـاًل تـګؾاؿی اف لثل

 اى ؿّی اف هي کَ تْػ ىؼٍ ًْىتَ صـفِای ىُوا ػؿاى کَ ػاػ تـاین ؿا کاغؾ
 ای ای می تا ؿا اهیي ؿاتطَ کَ ًؼاىتین امٌاػ کؼام ها   عْاًؼم ػؿکٌفـاًل

 چی اًمالب ضؼ تا اًمالب اّؿػُای تـمـػمت اى هؼاهلَ ػؿهْؿػ ّاها ۰ ًياًؼُؼ
 کاؿهل تثـک هـصْم تَ ىْم تضج ّاؿػ ػؿیٌوْؿػ افایٌکَ لثل  ؟ ګفت هیتْاى

 هزلَء تا ىاى هصاصثَ ػؿیک ۸۹۹۸ اکتثـ ۶۲ػؿ ایياى ۰ یکٌنه هـارؼَ
  ۰ ګفتٌؼ فیـ مْال ػؿرْاب« تـّػ»

 ؿژین ممْط تَ هٌزـ ؿاکَ ۸۹۷۸ مال ؿعؼاػ اهـّف ػیؼګاٍ اف ىوا:  مْال
  ؟ هیٌواییؼ ّاؿفیاتی ػؿک چګًَْ ګـػیؼ اپـیل ّاًمالب ػاّػ هضوؼ



 

 

 ۰«پٌؼاؿم هی افغاًنتاى مهـػ ػؿهماتل عیاًت یک ؿا ۸۹۷۸ ؿعؼاػ هي:  رْاب
  کثیـ اًمالب ؿا ؿّیؼاػ ایي تاؿُا کاؿهل تثـک هـصْم افیٌکَ صـفٌظـ)

  ۰( امت عْاًؼٍ ػهْکـاتیک ّهلی ىکُْوٌؼ
:کَ هیګـػػ هطـس مْال  

 تَ ّاګـ ْػًّث ًینت ػؿػمت« میا» ات اهیي ۰س ءافؿاتطَ صاکی اگـهؼؿک
 تْػ افغاًنتاى هـػم ؿهماتلػ رٌایت یک ۸۹۷۸ ؿعؼاػ کاؿهل هـصْم ګفتَء اماك
 ؿماًؼٍ پیـّفی تَ عْػ لْهاًؼٍ تا ؿا حْؿ ۷ ؿعؼاػ کَ اهیي هللا ّصفیع

 ایي تَ تْػ عْامتَ کَ ُـػلیل تَ تٌا ّتؼؼ تْػ ګـفتَ تؼِؼٍ ًیق اًـا ّهنّْلیت
 رِاػی ؿُثـاى تا لؼؿت تمنین هؼاهلَء ػؿیک« افغاًنتاى هـػم ػؿهماتل رٌایت»

 ّیا تْػ ػؿمت تؼُؼ عاتوَ تْػ ىؼى هِاؿ لاتل کَ رٌګ ّتؼیٌْمیلَ تؼُؼ عاتوَ
 ّمیؼتـ رٌګ ػاهٌَ   تـّػ افتیي اىکاؿ تزاّف یک ػؿًتیزَء اهیي ۰س ایٌکَ
 اف وتغ ػؿصالیکَ ؟؟ ګـػػ؟ هثؼل مـػ رٌګ اصلی ګاٍ ګـٍ تَ ّافغاًنتاى ګـػػ

 ای هؼاهلَ تَ هزاُؼیي اف تغيی تا  مال ػّافػٍ اف تؼؼ ًْیي ـصلَءه طـفؼاؿى
 صك کی تْػ رٌګ اػاهَ ػیګـ یکثاؿ تلکَ صلش ًَ افاى هٌظْؿ کَ ػؿػاػًؼ تي

  ؟ کاؿهل یا اهیي تْػ تزاًة
 پـچویِا کَ ػاىت اصتوالی لـتاًیاى اهیي ۰س هؼاهلَء ایٌکَ:  ػّم ػلیل ػؿهْؿػ

 ػاىت ّرْػ پالًی تالفـض ۰ تاىؼ هیتْاًنت ُای اّلیي اف لفهغا ّعلمیِای
 اها ًویـفت تاال ًفـ ۶۰۰۰ الی ۶۰۰۰ اف اًِا تؼؼاػ کَ هیګـفت ُن ّلـتاًی
 فػٍ تغویي صقب ػضْ ُقاؿ پٌذ پٌزاّ تا پٌزاٍ تیي ًْیي هـصلَء لـتاًیاى

 اػّاف اهیي تزاهاًؼى تْػ تِتـ کؼام تزایو غیـصقتی هیلًِْا صناب  هیيْػ
 ػؿهماتل رٌایت»  ػاػى اػاهَ ّیا ؟ ػاىت اګـ کَ پالًو تضمك تـای اّ ګؾاىتي

  ۰ ؟؟؟« حْؿ ىکُْوٌؼ اًمالب ّتکاهلی ًْیي هـصلَء» ًام فیـ« افغاًنتاى هـػم
 عیالی ًیق ػیګـ فاّیَ یک اف هزاُؼیي ؿُثـاى تا اهیي ۰س ای هؼاهلَ تَ تْرَ
:  هخآل هیٌوایؼ اىکاؿ اًـا تْػى  

 تْػ ًوْػٍ هْافمت ىْؿّی هضؼّػ لطؼات تاّؿّػ کَ تْػ کنی  اهیي ۰س
 صاکویت اعیـ ػؿؿّفُای هضؼّػ لطؼات کَ تْػ ُن ًیق تْافك ُویي ّتـهثٌای

 اهیي ۰س ایا کَ ایٌزامت مْال ۰ تْػ ګـػیؼٍ افغاًنتاى عاک ّاؿػ اه
:  ىْؿّی ًظاهی لطؼات ػؿهْرْػیت  هیتْاًنت  

  ؟ تګؾؿاًؼ عْػ ماطْؿ افیـ ؿا عْػ ّعلمی پـچوی میامی هغالفیي ـ ۸
 ؿا ىْؿّی طـفؼؿا ًظام ىْػ هؼاهلَ ّاؿػ ػؿپاکنتاى مینه رِاػی تاؿُثـاى ـ ۶
  ؟ ػُؼ تـتاػ ؿا اًمالب اّؿػُای ّػمت ًوْػٍ هثؼل اى هغالف ًظام تَ
  ۰؟ ًوایؼ تِؼیؼ ؿا اتضاػىْؿّی رٌْتی مـصؼات اهٌیت ّػؿًِایت ـ ۳
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   اًؼ  تاؿیظ ّهغضْب هظٌْى ُـػّ ّهزـیاى ګیـًؼګاى نتصوی اًکَ صفع تا   
 لـاؿػاػٍ ّمیلَ  تزاّف ایي تْریَ تـای اُؼافیکَ صمیمت ػؿهْؿػ فهاى ګؾىت
 تی ّهياّؿیي صضْؿًظاهی عْػ ایا ۰ امت ػاػٍ لـاؿ تقؿګ مْالیَ ًیق هیيًْؼ
:  هخآل ؟ ًثْػ اى ىؼٍ تؼیي لثل اف اُؼاف تا هغالف ّالؼیت یک اى کفایت  
 صقب چٌؼګاًَ ُای ػؿرٌاس ّصؼت تاػج تٌِا ًَ ىْؿّی ًظاهیاى صضْؿ   

 ًکـػ رلْګیـی تکْیي ػؿصال تضـاى ّ اففارؼَ اهیي ۰س تـػى افتیي ّتا ًګـػیؼ
 اف ػؿهواًؼت ُّن صقتی ػؿّى ُوګـایی ػؿتؼؼ ُن ػؿُـػّتؼؼ تـػکل کَ

 کَ فٌؼهؼتـ صمیمت ایي تَ صقتیِا ُن ۰ اهؼًؼ کْتاٍ اهٌیتی تضـاى تؼویك
 هـػم ُّن ًثْػًؼ صاػق صقب ّهغالف هغتلف رٌاصِای ّصؼت ػؿتاهیي هياّؿیي

 هلی متًِْای تَ اتکا تا فـمایيی رٌګِای تِؼاب ىْؿّیِا تزاّف تا کَ اًؼ ىاُؼ
:  ّػؿًتیزَ ګـػیؼ تـ ًیـّهٌؼ هؾُثی ـ  

 ّهنالَ ګـػیؼ ّهتـّک هٌقّی رِاًی ػؿػـصَء تزاّف ایي ػؿپی افغاًنتاى ـ ۸
 تَ هیيؼ پٌؼاىتَ هٌطمْی ّػؿًِایت ػاعلی هنالَ ًضْی تَ اًؼم تا کَ افغاًنتاى

  ۰ ګـػیؼ هثؼل رِاًیاى هیق ؿّی هنالَ
 تْػ افغاًنتاى ًفغ تَ ًَ ىْؿّی ًظاهی صضْؿ کَ ًوْػ حاتت فهاى هـّؿ ـ ۶

 عْػ ّتـای ّعْى اىک افغاًنتاى تـای اًِا صضْؿ   ىْؿّیِا عْػ ًفغ تَ ًَّ
 صْاػث تَ ػیـّف فکـی ؿمْتات اف ػاؿی ًګاٍ یک ۰ اؿاّؿػتث ؿمْایی ىاى

   ىْؿّی ًظاهیاى ػؿهْرْػیت ًثْػ هوکي کَ ًياًویؼُؼ ّضاصت تَ   مالِا اى
 ػاػىلـاؿ ّمیلَ تا غـب اهـیکاّ   هیکـػ پیؼا تؼثیـ افغاًنتاى صلش عْاب

 ىْؿّی ػلیَ ؿا لـى  ّهالی ًظاهی   میامی  تثلیغاتی رٌګ تقؿګتـیي پاکنتاى
 اغْه ُّن اعؼ ؿضای رلة تـای کَ هصـف کن مـتافاى تاػاىتي ػؿافغاًنتاى

 صناب تایؼ لطثی عـك ۰  تْػ اًؼاعتَ ؿاٍ تَ هیؼًؼهیـف ّغلواى صْؿ تا ىؼى
: فیـا تْػ اهـیکا تنْػ فهاى   هیؼاػ پل افغاًنتاى ػؿّیتٌام ؿا ػؿّیتٌام رٌګ  

 ُـچَ فهاى تاکؾىت ػؿافغاًنتاى اه ًظاهی صضْؿ تاتؼاّم ىْؿّی اتضاػ ـ ۸
  ۰ هیګـفت لـاؿ رِاًی راهؼَء فياؿ تضت اىغالګـ کيْؿ تضیج تیيتـ

   راًی  هالی تلفات ُـؿّف ػؿافغاًنتاى ىْؿّی ًظاهی صضْؿ تؼاّم ـ ۶
 اهـیکا تـای کَ تْػ چیقی ُواى يّای ػؿتـػاىت اًِا تـای میامی ّاعاللی

  ۰ تْػ هطلْب کوال
  ګاى متاؿٍ رٌګ مٌګ فیـ ّاهـیکا ىْؿّی ػؿؿّاتظ هِن تنیاؿ ّاًکياف ـ ۳

 ّاهٌیت افتاػ ػمة تنلیضاتی ػؿهناتمَ ىْؿّیِا ۰ تْػ ىْؿّیِا ػمت ګـفتي لـاؿ
  ۰ ګـػیؼ تِؼیؼ هنتمیوآ اه
 صوالت ػؿتـاتـ عْػ مْؿاط اف هؼىتـا تا کَ هیؼیؼًؼ تاف تاچيواى ىْؿّیِا  تلی

 اف فعن ُقاؿ» متـاتیژی ػؿهماتل ًّویتْاًؼ ګـػیؼٍ پؾیـ امیة ّهتضؼیٌو اهـیکا



 

 

 الًَ اف تـاهؼى تا اتضاػىْؿّی هاؿ الؼول ػکل   کٌؼ ػفاع افعْػ« ُـطـف
 تْرَ تا ۰ تْػ ُؼف ّتی کْؿ ًّاهؼلْم هتؼؼػ کاًًِْای ضـتات ػؿتـاتـ عْػ

 ػلیَ افرٌګ اى ّهٌطمْی رِاًی ّىـکای اهـیکا ضؼٍهت ایاالت ًیات تَ
 ایي ًتیزَ ػؿافغاًنتاى صضْؿ ّهْحـیت   ُا هزثْؿیت تَ تْرَ ّتا اتضاػىْؿّی

 تْػ ؿّمِا ًفغ تَ ُّن افغاًِا ًفغ تَ ُن افغاًنتاى اىغال تَ ػاػى عاتوَ کَ تْػ
:  ایٌکَ ػلیل تَ  
 ػؿتلک کَ تْػًؼ ػؿیافتَ ػؿافغاًنتاى یکؼَُ تَ لـیة رٌګ ػؿًتیزَء ؿّمِا ـ

  ۰ امت عْػ الًَ تَ تـګيت ًزات ؿاٍ یګاًَ کَ اًؼ ګیـاهؼٍ
 التصاػی ػؿػـصَء تٌِا ًَ تیيتـ تاتلفات صضْؿ اػاهَء کَ هیؼاًنتٌؼ ؿّمِا ـ

 ػیګـ التصاػی ّؿىکنتګی ػؿًتیزَ ؿّمِا   امت ُوـاٍ ًیق ّاعاللی میامی کَ
  ۰ ًوایؼ صول ؿا رٌګ َماالً هلیاؿػی ػٍ هصـف تاؿ ًثْػًؼ لاػؿ

 رٌګ کٌٌؼٍ ًااهیؼ ػؿګْػال  ؿّمِا صضْؿ ػؿًتیزَء کَ افغاًنتاى راًة ّتـای
 ًیاف افغاًِا ػؿتیي ّاىتی صلش تَ اى اف اهؼى تیـّى تـای تْػ ګـػیؼٍ پـتاب
 هی تْمل میامی ُای ؿاٍ تَ تْػ ًّاګقیـ ًثْػ هوکي رٌګ تْمیلَ کَ ػاىت
  ۰ تْػ اى مـؿاٍ تَ هاًغ ګتـیيتقؿ ؿّمِا ًظاهی صضْؿ کَ رنت

 ًظاهی لْتِای کـػى تیـّى» :  لثیل اف صـفِای ّاصْال اّضاع ػؿچٌیي
:  ایٌکَ ّیا «۰هامت ّاًمالب ها صقب  ها هـػم ًاتْػی هؼٌی تَ اتضاػىْؿّی  

  ۰ ؟!امت هؼمْل ایا« ۰کـػ رفا ها ّصقب افغاًنتاى تاهـػم ګـتاچف» 
 ؿا افغاًنتاى   ګؾاىت اصتـام ها کيْؿ تماللام تَ کَ ؿا ګـتاچف   امت ػزیة 

« رفاکاؿ» ًوْػ هضکْم ها کيْؿ تَ ؿا کيْؿه ّتزاّف ػاًنت افغاًِا هال
 ىاًـا همؼك مـفهیي اف ػفاع تْاى افغاًِا عْػ ػؿىـایطیکَ ػؿمت اًِن ًاهیؼى

 تٌِګام کوک» ػؿغیاب ىک ّتؼّى ػاىتٌؼ ًاهمؼك هْرْػات اًْاع ػؿتـاتـ
  ۰؟! امت هؼمْل ایا ػاىت ّرْػ اػّهنتملاف« اتضاػىْؿّی

 اتضاػىْؿّی تاؿُثـی هللا ًزیة ػکتْؿ ىِیؼ مـکـػګی تَ افغاًی راًة تْافك
 فـفاًَ ؿُثـ ایي کوک افیکطـف اګـ ىاى ًظاهی ًیـُّای عـّد تومصؼ ّلت

 افمْی تْػ ګیـ ّپا ػمت تضـاى ىـیاًِای ّاًنؼاػ هلی ّفاق  رِاًی صلش تَ
 ّعًْیي هؼاصـ تاؿیظ ۰ هیګـفت تْىَ اى ػّمتی ّامتمالل افىزاػت ػیګـ

 ًزیة ىِیؼ هؼتـاًَء فػاهت تضت ؿا ّطي اف هنتمالًَ ػفاع صوامَء ها کيْؿ
 ػّمت افاػی هـػم اؿاػٍ تَ ّتاّؿ اتکا تا کَ کـػ ًغْاُؼ فـاهْه ُـګق هللا

   هْاصالتی ُای ؿاٍ اًنؼاػ  ىِـُا هضاصـٍ   هؼاعالت اًْاع ػؿتـاتـ افغاًنتاى
 ؿژین ىکٌٌؼګی لتؼلی ګْیا ػپلْهاتیک اکقهـ ماعتي هنؼّػ   تثلیغاتی رٌګ
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 ػفػاى ای تْمیلَ هـػم ًاى غاؿت   ُا پـاګٌی ؿاکت  هنلش هغالفیي ػؿتـاتـ
 تا ّػؿًتیزَ ًوْػ ىکنتِا ًٌګ مپـ ؿا عْیو ّمیٌَ اینتاػ هـػاًَ تؼمت چـاؽ

 ػثْؿ ػاىت تـلة فاتضاًَ تثنن ػؿصالیکَ تاؿیظ افػؿّافٍ ّمـعـّیی مـافـافی
   ۰ ًوْػ

 تاّؿ ؿا ای ػؼٍ ایٌکَ ّاى تؼُن رْاب افلثل الیاصتو مْال یک تَ هیغْاُن
 صاکویت ممْط اه ًتیزَ ّلت اتضاػىْؿّی ًظاهی ًیـُّای عـّد کَ تـایٌنت

 ػمت افیي اػػاُای صضت تاّؿ ایي ّػؿػمة تْػ افغاًنتاى روِْؿی ػّلتی
   ها هـػم ًاتْػی هؼٌی تَ افافغاًنتاى ىْؿّی ًظاهی ًیـُّای کـػى تیـّى»کَ

  ۰ هیيْػ لـاؿػاػٍ ُؼف« هامت مالبّاً ها صقب
 ّػىوٌاى ػّمتاى   اى میامی هتضؼیي ّ ّطي صقب اػضای   هـػم   تاؿیظ

 ػؿغیاب افغاًنتاى روِْؿی صاکویت کَ اًؼ ای ّفًؼٍ ػیٌی ىاُؼاى افغاًنتاى
 هناّیاًَ تطْؿ کَ ًوْػًؼ ػفاع ىاى کيْؿ اف ىزاػاًَ چٌاى ىْؿّی مـتافاى

 تـهضامثات ّػؿًتیزَ ګـفتٌؼ لـاؿ ّتؼزة تضنیي ػهْؿ ّػىوي ػّمت راًة اف
 تطالى ػؿىت عظ ىْؿّی ًظاهیاى ػؿًثْػ صاکویت مـیغ تـممْط هثٌی اًِا

 کَ عْمت ىِـ تـ تنلظ تٌِا هنتمالًَ ػفاع مال مَ ػؿطی ػّلت ۰ کيیؼ
 ُای ؿّیاؿّی ّػؿمایـ ػػا افػمت هیيؼ ػیؼٍ افػؿّى عیاًت ُای ؿګَ ػؿاًِن
 ګی چیـٍ ۰۰۰ّ ىِـ هیؼاى   کٌؼف   کٌؼُاؿ   فاتل  لغواى  اتاػ ػؿرالل هٌظن

 ګفتَ افتغاؿ تا ګؾاىت ًوایو تَ ًثـػ ػؿهیؼاًِای عْػؿاتـافـاطیْى ّفتـػمتی
 فياؿ تضت  ُن ًظاهی پْمتَء یک هنتمالًَ ػفاع ػّؿٍ توام ػؿطی کَ هیتْاًین
   ؿّمیَ یػّفع کاًًِْای تاایٌکَ ًيؼ ػاػٍ ممْط افـاطیْى ای تْمیلَ ًظاهی
 کـػى تاف لْهاًؼٍء صاکویت ػؿّى ُای ًّفْؽی ؿیقؿفِا تَ ّپاکنتاى ایـاى
 ًظام ممْط تْػ ًؼاػٍ ؿا عٌزـ تَ افػمة فػى ّضـتَ افػؿّى ؿا للؼَ ػؿّافٍ

 ًاګقیـی اففـط ػؿپاکنتاى هزاُؼیي مـعْؿػٍء ؿُثـاى ۰ ًګـػیؼ هضمك
 هْلت ىْؿای ّتـکیة ًؼتْػ ًينتَ هیق ػّؿ تَ هتضؼ هلل ًوایٌؼٍ تا ًّاچاؿی
 تی اف ػؿػالن ایياى تَ افکاتل کَ کَ هیٌوْػًؼ تـؿمی ؿا هتضؼ هلل پیيٌِاػی
 کَ ۸۳۷۸ صول ۶۲/۶۷ ػؿىة ػؿمت   ؿمیؼ ؿژین ممْط اطالع تاّؿی

 کاتل ّاؿػ تیطـف ىْؿای اػضای تایؼ ۸۳۷۸ صول ۶۸ یؼٌی اى ػؿفـػای
 ؿاٍ تَ اى تؼمیة ّتَ َعایٌاً اییتالف ۰هیګـفتٌؼ تؼمت ؿا ّلؼؿت هیګـػیؼ

 ػلیَ کْػتاٍ صلش تَ رٌګ اف ػثْؿ ُای لضضَ تـیي ػؿصناك کْػتاٍ اًؼافی
 ّعیاًت رـم اى ػاهلیيتٌِا ًَ  هتامفاًَ کَ ۰تْػ ّهـػم صلش   تیطـف ىْؿای

۰ اًؼ ًیق کاغؾی لِـهاًاى کَ ًګـفتٌؼ لـاؿ هْعؾٍ هْؿػ هلی  
:  اعـی صـف چٌؼ  



 

 

 افغاًنتاى مـتافاى  « ّطي» ؿاٍ ؿاُیاى   هللا ًزیة ىِیؼ فکـی ّاؿحیي
 افغاًنتاى هؼاصـ تاؿیظ صقب تـیي مـامـی ّطي صقب!  اى امتمالل ّهؼافؼیي

 عْؿػٍ ګـٍ اى ًام تَ هنتمالًَ ػفاع ّصوامَء اىغال عتن میامی اتتکاؿ کَ امت
 ُوْطي تَ عؼهت تـای اګاُاًَ الؼام افتغاؿّّمیلَ صقب ػؿیي ػضْیت   امت

 تیي ّتفاُن ػؿّصؼت تٌْع  « ُوګـایی» ػؿفو کَ صقب ایي   امت ػؿػول
 تـافـاىت ًاپؾیـی ّاىتی تـتماتل هثتٌی افکاؿ ګی چیـٍ ػؿاّد ؿا االفغاًی

 راهؼَء ّطـفؼاؿاى ّطي صقب ًْیي ًنل هلی ّظیفَء اى ًګِؼاىتي ػؿاُتقاف
 ۰ امت تْػى ُوْطي ّػؿعؼهت تْػى تاّطي هؼٌای تَ ّطي صقب ۰هؼًینت

 لـتاًیاى ًغنتیي هلی ّهصالضَء ّطي صقب   هللا ًزیة کَ تاىین اىتَػ تیاػ
 عْاؿ ؿا هـػم اًِا هغالفیي کَ ًياًؼاػ ّضاصت تَ تاؿیظ   تْػ افغاًنتاى ػىوٌاى
 اف تاکٌْى اًکَ ؿغن تَ ّطي صقب   ػاىتٌؼ ؿّا ّعیاًت تُْیي اًِا تَ ىوـػًؼ

 صضْؿ ّاهکاى تْاى ْىتاکٌ ػلیل ُویي تَ افُوَ ّلثل هیثـػ ؿًذ پـاګٌؼګی
 کاًًِْای افګقًؼ الْصف هغ کَ ًؼاؿم ىکی اها ًیاّؿػٍ تؼمت ؿا اه ػّتاؿٍ
 ػػْت تنْی صـکت ػؿُـلؼم اى تثؼات کَ تاىؼ تْػٍ هصّْى ػىوي افغاى

 اًزاییکَ اف اها امت هضنْك هاؿه ایي مپاُیاى تـای اى ػوْهی هزوغ ّتؼّیـ
 عْاُؼ تاهیي ّطي میامت ؼاىػؿهی فّػ یا ػیـ امت ضـّؿت یک صضْؿ ایي
  ۰ ىؼ

 ػؿّطي عطـ مـط چـاؽ تاؿػیګـ کَ اکٌْى!  ّطي صقب هضتـم اػضای
 تَ ًنثت هـػم اػتواػ کَ اهؼٍ طْؿی صاالت   امت ىؼى ؿّىي ػؿصال

 ّػؿیي یافتَ تٌقیل مطش ًافلتـیي تَ هنلش ّغیـ هنلش اپْفینیْى   ػّلتوؼاؿاى
 ُـګًَْ کَ اًؼ ګـػیؼٍ هثؼل التصاػی هافیای تَ رِاػ ّلْهاًؼاًاى ؿُثـاى هیاى

 هـػم   اًؼ ػاػٍ افػمت ؿا تکْیي ػؿصال عطـات تا ؿا هماّهت ای اًګیقٍ
 ؿا چیق ُوَ اًِا ّتاؿفتي هیپٌؼاؿًؼ عْػ ًاری ؿا عاؿریِا فمظ ػؿیٌصْؿت

 تقؿګتـیي میامی تااػتواػ ًیـّی یک فمؼاى ۰هیؼاًٌؼ ىؼى ّتـتاػ ؿفتي ػؿصال
 صقب اػضای ّافاًزولَ ؿّىٌفکـاى تؼّه اى تمصیـ کَ اینت ّعالی هؼضل

 تَ ػؿهاًؼٍ هـػم ّػؿلضظاتیکَ اًؼ فػٍ فاًْ اًفؼالی هْضغ ػؿ کَ امت ّطي
  ۰ اًؼ غایة اًِا ػاؿًؼ ًیاف اًِا

 مالِای هي تاّؿ تَ کَ تګؾاؿم ػؿهیاى ىوا تا ًیق ؿا عْػ تـػاىت ایي هیغْاُن
 اًـا اُویت ػؿاى فایو ػؿصال ؿعؼاػُای تؼلیل کَ مالِاینت ۶۰۸۲ تا ۶۰۸۶

 ایي تکویل اف لثل تْاًنتً ّطي صقب اګـ تـػ عْاُؼ تاال ػَُ چٌؼیي تَ تـاتـ
 ای هـػٍ تَ صقب ایي ػؿاًصْؿت ًوایؼ تاهیي ؿا عْیو هْحـ صضْؿ هؼیاػ

  ًثاىؼ هؼلْم ًیق اى لثـ کَ تْػ عْاُؼ ىثیَ
  تاػ راّیؼ هللا ًزیة ػکتْؿ ىِیؼ   ّطي اف هنتمالًَ ػفاع ؿُثـ عاطـٍء



Rahema ؿاٍ ها  اؿگاى ًيـاتی کوینیْى اًنزام اػضای صقب ّطي ػؿ عاؿد 

 9 صفحه راه ما

 

ػاىت پاك اًـا تایؼ هامت هلی ًزات ؿّف ػلْ ّىو تینت  
 
 

تلزین ــ کوال کثیـ  
 


