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 یدطرح  پیشنها

 چراغ  زندگانی

  ل محمدگحقداد نوشته 

 کانادا -مانتریال
 ۰۹۳۱اول جدی 

    

 !درود به همه همدیاران 

ی ماا ور  گکه به ابتکاار دوساع یزیازر سارور ارکاان جایحه جدیادی را در نااری   ناد شغنان سیمای    

وپیشنهادانیکه در نرمیم کمبودیهاای مذهبی وانتقادات  ناریخی، سیاسی، ی،گین فرهنا  خوانش مضام، ه د

مطالعاه ا   مان شخااا   ر فهمی وایتماد بهترقریب ساخته اساع گما را به یکدی و هر یک ما خیلی موثراند

 لذت میبردر   جورت میگیرد،همه بحث های یلمی ایکه نوسط وطندارانم 

 

 یلماایبه اشاترا  و به ابتکار اهل خبره ووساطع استاد نوریلی که کلمه وحدت وجلح آخرین اقدامیکه  

مارا نیاز ا  حالاع  ،ذاران سامبول وحادت واقعای پنداشاته میشاوندگاان شاغنانی کاه بنیانگامتنیذین وفرهیخته 

سکوت بیرون آورد و بیابرانه وبی اختیار خواستم نا خواستهای درونی خویش را در خاور خاماه دهام یاا 

 انجار بدهم ما اسع، ی مردر گنوانم به نیع همبست و حددر که کاریرا

 

 خاص مساالکی،اشاا ؛شااغنانی کااه هویااع ملاای مااا را نکمیاال ونم یاال میکنااددرنرنیااب و ننماایم الیبااای  بااان   

ئااه نمودنااد کااه ا  جانااب ایااات ار شاامند یلماای را اررنم ن یرجااهآ بااان شناسااان وجاااحبنمران  محققااین،

اهمیاع داده نشاد و الیباا ی هماه  حماات نحقیقای ایان یزیازان  باهدی ا  دسع اندر کاران ایان یرجاه نعدا

اماا در ایجااد  ناقص باه مناوال گذشاته باا وجاود کمباودی هاای روشان هناو  هام برماردر ماا نحمیال میشاود 

فقااط حاار  دل را بااا  بااان مایااه نااداور حیااات آبرومندانااه ماسااع ایجااا  مینمایااد نااا کااه و باارادری وحاادت 

 مان یکی ساخته در نحکیم این امر حیانی مرد و  ن وبخاوص ناو جوانانیکاه  جادقانه وا  ایما  قلبهای

ذاریم که منا فع مردمی وار شاهای ملای و گیریم ونگسهم فعال ویملی ب ،ذارندگی قدر میگدریرجه  نده 

 یرد گمذهبی مان مورد دسع برد نجاران سیاسی قرار 

 

محتارر  پا  رارا میداشاع،بهتر و ماذهبی ماان ار شهای ملایبه روهی وحزبی نسبع گمنافع اهمیع ر گا  

نویسنده )بدخشان در نااری    مرادیجاحب نمرقای آ قاضی قوت نیرو ومحترر دکتور امان هللا پامیری ا 

 قرار دادند  با شدید نرین لهن مورد انتقاد بلکه بریک  اورا ؟ دفاع نکردند ،که همیکر سیاسی شان بود

 

 !رانمایهگوطنداران یزیز و   

ماا   نیساع ناه غلط باه پنادار نویسانده ایان ساطورکاریاقا هر ونعقیب راگجستجوی بدبخع ساختن یکدی در

ماا  زین شدیم که امرو  وطن من و نسع گنیره بختان ا  ظلم ایرا  به مغاره کوهای پامیر متواری وپناه 

اداماه  همناا هناو را متحمال شاده کاه  ی  یاادیظلم و ستم حکومع داران در طول  مانه ها بسی رنجها  ا
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ایان هماان ظلام و بای یادالتی اساع کاه و  خرین نقطه کره خاکی امر نااادفی نیساعآپنا آورن ما به   دندار

  رددگبرما نحمیل میا  نأثیر شور نیا  و شقا   ر در قرن بیسع و یکم ویار نکنالوژیگبار دی

  

دیگار کاارد باه اساتخوان ماردر ماا رسایده    هم  بان وهمکیش افترا  ب  اسعان برادر پ  همدیاریزیز،

 دیدیم      باال نر ا  نحمل و طاقع مان یذا  آنرا 

 

ن ایتمااد و ایماان آ وبه رپذیرمیوحدت را ا  دل و جان  جلح وکه قا فله  یکی ا  فر ندان آن دیاراینجانب 

اولااین   کاارد منخااواهوطاان یقااب مانااده ار دریاا   دریاان راسااتا ا  هاایک نااوع کمااک اخاقاای بااه مااردر و دارر،

 رارا  حساا  باانکی بناارهمانا ایجااد یاک  اقدامیکه بخاطرحمایع ا  کاروان وحدت مردمی انجار داده ار،

باه دساتگیری شاما ا  طریا  آن بارای انجاار بهتار فعالیاع میباشد ناا بتاوانیم   Light for Lifeیا) انیگ ند

  های اجتمایی و فرهنگی و دستگیری به نیا مندان مان کاری انجار داده باشیم 

 

کماک باه  نا پیشنهاد برادرانه مینمایم  وشه دنیا هستندگنمار برادران شغنانی که در هر  بهمن در قدر اول   

 دربااین مااا شااغنانیها اسااعدانسااته و معقولااه ایکااه  خااودوجاادانی  وظییااه ایمااانی وهمچااون  هموطنااان شااانرا

اخااا  اسااماییلی وجاامیمیع در پرنااو  راسرمشاا  نماار ویماال خااود ساااخته  )شااغنی بااه باارادر ماارد اسااع 

  درین راه خیر با ما همکار باشند  شغنانی بودن

 

 

 انیگچراغ زند کیحساب بانهدف از ایجاد 

 

 TD Canada Trust) نی دی کانادا نرسع بانکردانی گررا   ند حسا  بانکی   

یری فعاال ودلسااو انه همااه هموطنااان در گباه امیااد سااهم بااانکی حسااا   ردیادگنوساط اینجانااب حقاادادبا     

اه گاا اد انگاامجمااوع باشاانده و اجتمااایی اقتاااادی ت شاارایطی شااروع بااه فعالیااع نمااوده اسااع کااه مشااکا

  ده اسع به های مستقیم قرار داضرشغنان  یردرکورک مان 

 

 : ندا رباروشنی  کمیار ذاشته گنامیکه به این حسا  بانکی  در مورددر مرحله نخسع ال ر میدانم نا    

 ر ینده های نه رنادان دوآدر  قهای روشننوید بخش اف یداسعن پآانی قسمیکه ا  نار گررا   ند

کااه هاار یااک ا  رساایده میتااوانیم مااا وقتاای بااه ایاان آرمااان مقااد    کااه ماان باادان معتقاادر میباشااد 

پرباار با ما شریک و ا  مسایی یری بی دری  ودلسو انه شان درین امر گهمدیاران ما با سهم 

 سا ند مستیید  اشان مار

 

 محااالین مریضااان  متعلمااین،بخاااوص  نیا مناادان ان،گنویااد بخااش درماناادانی گراارا   نااد

 حال و آینده اسع  مترقبه جعب االیاج، یتیمان وپیامدهای غیر پیشبینی شده وغیر

 

  متعلا  باه بماردر ونباوده ساا مان سیاسای و  قاورفارد ، حسا  بانکی با  شاده ملکیاع شخاای

   شغنان میباشد  
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 ونیا منادان و  نعیاین انادا ه اماداد کاار و مسااولیع ایضاای کمیتاه یص ضرورنهای مبارر خنش

هادایع میباشاد کاه ا  جاناب شاورای انساجار شاغنانی هاای مقایم کاناادا برگزیاده  ندگانی ررا  

بااا شااورای مرکاازی کاماال میشااوند ، نمااار نااامیم گیااری هااا در  مینااه هااای مختلاا  در نیاااهم 

   پذیرد  انسجار شغنان جورت می

 

وافاراد خیرانادیش  اروپاا ا،کاامری کاناادا،در در رابطه با مطالب فو  امیدواریم نمار هموطناان یزیازر     

اخیار ایان جایحه درج شاده به نمبار حساابیکه دریکباره ویا ماهانه های پولی خود را  کمک شورهاکدیگر 

در نیاک نیاع استقبال ا ین به کاروان کمکهای خویش را  هر ره  ود نرنوفی  یابیم نا  سرا یرنمایند اسع

ماورد اساتیاده  کاه ضاامن پیرو یهاای ماان در یرجاهای مختلا  میباشاد، هاا ی نمار شغنانیگهمبستجهع 

   قراردهیم

 

 منتمر نمریات نکمیلی فرد فرد شما یزیزان درین  مینه میباشیم    

 

 .می باشدکانادایی دالر۰۵وبعداًماهانه کانادایی دالر ۰۵حق االشتراک برای یکمرتبه 

  Account Name: Light for Life 

TD Canada Trust 

Account Number: 6418003 

Branch Number: 4484 

Account Holder: Gul Mohammad, Haqdad 

 هدار جان وسامتی شما گنخداوند 

 با یرض حرمع                                              

 حقداد                                                                     


