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هٍوظِام غغیغ !
پِذً ٌیغام ( )۷۲ؼپتاٌتع ٌكادف اؼت ةا پاُغدهٍیَ ؼاىعهز ؿهادة دنتور ُذیب اهلل  ٬ؼاةق رئیػ دٍهور
افغاُؽتام ه رئیػ آ زغب هظَ ه ةعادرش ؿهیط ازٍط زو
پاُغدن ؼاك از ؿهادة ٌـــعدو ٌیګظرد نـــــــه هِوز هً اُطیـه ها ه دیطګان هاو ؼیاؼى اش در ٌســـــور ةسث
ها  ٬ګفتګوها هران زو ها ةعاو غتور از ةسعام در نـور كعار دارد  .پاُغدن ؼاىى نه در ٌلیاس نـور

ةا

دؼتآهرد هاو نً ه از دؼت دادُهاو زیاد ٌـضف ٌیګعدد.
اغضاو پعافتضار زغب هظَ
هكتى ةه پاُغدن ؼاك ګظؿته ُظع ٌى اُطازیً  ،چهعن درصـام ه كاٌت ةعافعاؿتۀ اُطیـه هر ِ ؼعةيِط ه ؼیاؼت
ٌطار ؿذاغى چوم ؿهیط دهنتور ُذیب اهلل  ،رهتع ةى ةطیو ه ةِیاد گظار زغب هظَ را ةٍحاةه ؼعٌـق پع
افتضارو ةه صاظع ٌى آهریً نه ةا دالیؾ اُطیـه هاو قير صواهاُه صویؾ ،ةا غغل ٌتیَ ه غظیٍؾ دهت
اصعاج ىـهع ةیگاُه از نـور ه اُذال پیعهز ٌِط رؼاىت «ُذاة ٌيى»  ،ةا ظالیۀ ظفعٌِط زٍاؼه «دفاع
ٌؽتلالُه» از هظَ  ،ةا ةه صاک ٌاىیطم پوز ؿیاظیِى نه آرٌام ؿیعاُى تتطیو افغاُؽتام ةه نِفطراؼیوم
پانؽتام را ُـضوار ٌیٍِودُط ،ةا ٌعداُه ایؽتادُؾ در ةعاةع توظیه تذغیه افغاُؽتام ةه ؿٍاك ه دِوب ،ةا
گظؿت ٌِسكع ةه فعد تاریضى اش از كطرة ه در ُهایت ةا زٍاؼه ؿهادتؾ  ،چوم اؼتورن او ةع تارََََََک تاریش
ٌیهَ ٌــــا ،ةه زُطگى دـــــاهداُه رؼیطن ه قــــطر ُـیَ كيب هــــــاو ٌــــــــعدل افغـــــــاُؽتام گـــــعدیطن اؼت .
ؿهیط دهنتور ُذیب اهلل كافيه ؼاالر هغارام ؿهیطو ؼعافعازو اؼت نه ؿعافتٍِطاُه ه ةا تتارز تلوو ةیِظیع ه

ةاهر صطؿه ُاپظیع زیؽتِط  ،در ران آرٌاُهاو اُؽاُى زغب ةى هعاس رزٌیطُط ه كهعٌاُاُه دال ؿهادة
ُوؿیطُط .
ٌا اغضاو زغب هظَ  ٬ةهتعیَ ةغرګطاؿت از زٍاؼه ؿهادة رهتع ؼیاؼى ه فهعو صویؾ را در تػلیب پیګیع
ه ةالاُسعاف ران هو ٌیطاُیً ه ةاهر داریً نه ةازګـت ه زضور ٌتـهو زغب هظَ ةه غعقه ؼیاؼت نـور
یهى از هؼایو ٌعٍیَ تطاهل ایَ ران اؼت نه ةا اٌضاو توافلِاٌه ٌیام زغب ٌيى هظَ ه تـهیالة ٌوكت
اُؽذال اغضاو زغب هظَ دهت تاؼیػ نٍؽیوم ٌـتعک ةعاو تطارک هتطهیع ٌذٍع غاىى زغب هظَ ګال
ةغرګ غٍيى را در ران یلیِى ؿطم ایَ زضور دهةارن ةعداؿت ٬زٌیِه تسلق فعاګیع یافته اؼت.
ةیائیط زٍاؼه ؿهادة رهتع ؼیاؼى ه فهعو صویؾ را ةا اؿتعاک هعچه هؼیػتع ه ٌوجعتع در نار تطارک ه
تطهیع ٌذٍع غاىى زغب ٌستوب ٌام ګعاٌى ةطاریً .
هٍوظِام اردٍِط !
یم ُګان ګظرا ةه پاُغدن ؼاك ګظؿته ُـام ٌیطهط نه ٌا در ُتیذه دطو ُګعفتَ تفاهً ةیَ االفغاُى نه ةیاُګع
صعوط اقيى چهعن ؼیاؼت ٌيى دانتع ُذیب اهلل اؼت ه هِوز هً در اردسیت كعار دارد چه چیغ ها را از دؼت
دادن ایً نه نٍتعیَ ُتائیخ آُعا در ُاتواُى ناٌو ُظاٌى نـور صود ٌـاهطن ٌیٍِایً .
ٌاُه از ٌوضع ظػِه زدم ه یا تـضیف « ٌالٌت هؼالٌت » ةيهه ةه غِوام تذعةه نه ةایط از آم درس غتعة ګعفته
ةتواُیً ُګان ةه غلب را ه یادآهرو ةعصى ةى اغتِایى ها در ةعاةع زلایق توضیر ؿطن را ضعهرو ٌیطاُیً .
ګاٌهاو غيط ه دِایت ؼازٌاُیافته فعهپاؿاُیطم غٍطو ُیعهٌِطتعیَ اردهو ٌِعله نه ٌتػيق ةٍعدل
افغاُؽتام ةود ایَ هضیػت را ةع ٌا تسٍیو ٍُودن اؼت نه ٍُیتواُیً در ةعاةع رانت ةارام پانؽتام زتى غهػ
اىػٍو ُـام دهیً.
ایِم ةازو نعدم ةا صواؼت ةغرګ ٌعدل افغاُؽتام ( قير )  ٬نـور را تا ىته پعتګان نـاُیطن اؼت  .آُچه اٌعهز
ةِال قير ٌؽٍى ګعدیطن چیغو ةیؾ از چِه زدم در ٌػاٌيه ةع ؼع تلؽیً كطرة در ٌیام ُیعههاو ُیؽت نـــــه
قير  ٬دٌونعاؼى  ٬تعكى  ٬پیـعفت  ٬اُهـاف هتاٌیَ ؼهً فػاك داٌػه ٌطُى در ٌطیعیت نـور ٬زلوق فعدو
ه زضور آةعهٌِط افغاُؽتام را در دواٌع ٌيو هطف ضعةه كعار دادن اُط ٌ .ا دهام را ه ٌعدل افغاُؽتام را ةه
ةعرؼى ٌذطد ؼیاؼتهاو ٌععهزه ؿهیط دانتع ُذیب اهلل دریَ غعقه دغوة ٌیٍِایً .ران غتور از ةسعام از
ٌیام ظعح هاو دانتع ُذیب اهلل در ٌورد قير ٌیګظرد.

نؽى ةضواهط یا ُضواهط  ٬ؿضكیت ٌػِوو ؿهیط دانتع ُذیب اهلل ه قست ه دكت ؼیاؼتهاو ٌععهزه ؿام تا
رؼیطم ةه قير ٬اؼتلعار ؼیاؼى ٬اُهـاف ه پیـعفت نـور در ٌلال ؼٍتطهِطن ةاكى ٌیٍاُط.
هٍه ةا هً در ران ُذاة نـور از ةسعام .

