نظری درمورد پیام شغنانیهای مقیم کانادا واروپا
نوشتهٔٔٔمنوربیکٔٔروشن
ٔشهرٔمونتریألٔکانادا

ٔمورخٔ۱۱۵۵ٔ/ٔ۵۱/ٔ۵۱

درختٔدوستیٔبنشانٔکهٔکامٔدلٔبهٔبارٔآردٔ
ٔٔنهالٔدشمنیٔبرکنٔکهٔرنجٔبیشمارٔآرد
ٔٔٔٔٔٔبهٔتأئیدٔؤپشتیبانیٔٔبیدریغٔؤصادقانهٔازٔگردٔهم آئیٔجمع یٔازٔبررگ انٔ،روش نکررانٔؤ
فرهیختهٔگانٔٔشغنانٔدرٔرابطهٔبأیررنگیٔوهمدیگرٔفهمیٔدرجه تٔزدودنٔپدی د ٔه امٔمنک ورٔ
چونٔخودٔخواهیٔ،جا ٔطلبیٔٔ،شخصیتٔشرنیٔٔ،برترمٔجوئیٔؤبیٔباورمٔنسبتٔبه ٔدیگ رٔ
وغی ر ٔما اهرٔمنک یٔهژمونیس تیٔک هٔت أاکن ونٔی ررهامٔزی أنب ارمٔرأم ردمٔبی ار ٔؤس ت ٔ
کشیدٔٔمأٔدرینٔراستأمتحملٔشد ٔؤبارٔسنگینٔاندو ٔآنٔرأبرگرد ٔهامٔخویشٔاحسأسٔمینمأ
یندٔؤقیمتٔهامٔگرافٔرأتأسرحدٔنثارٔجانٔفرزندانٔشانٔدرٔرا ٔخواستهٔهأمٔبیٔمکه ومٔب هٔ
نک دٔدیگ رانٔٔپرداخت هٔان د ٔامی دواری ٔٔای نٔاق دامٔجس ورانهٔومدبران هٔٔش مأبررگ انٔب أدیان تٔؤ
روشنکررانٔمتکررٔوخردمندٔبهٔٔیقینٔنقطهٔفرجامینٔخواهدٔبودٔبرامٔنأبس امانیٔه امٔموج ودٔ
ک هٔهم هٔٔم أرأامی دوارٔب هٔی کٔآین د ٔٔروش نٔور ارمٔازکش مرشٔه امٔمحیط یٔؤزمین هٔس ازٔ
فض امٔب ازٔتب ادلٔافرارراقالن هٔدرٔرا ٔح لٔمعض الجٔموج ودٔاجتم اریٔ،سیاس یٔ،اقتص ادمٔ
وفرهنگ یٔمرب وطٔب هٔمح ی ٔکوچ کٔش غنانٔک هٔهم هٔرازٔآنٔدرهم دگرفهمیٔمضمراس تٔٔ،
رهنمونٔٔخواهدٔنمود
ٔٔٔٔدروهلهٔنخستٔمایل ٔتأازصمی ٔقل ٔآگن د ٔؤمامم الٔازٔمه رؤمحب تٔبرادران هٔازٔآنٔر د ٔ
فرزندانٔدلسوزؤواقعیٔدیارمٔکهٔدرینٔراستأابترارٔرملٔرأبدستٔگرفتهٔبأنهأدنٔس نگٔبن أ
وحدجٔرملٔؤنارهمهٔٔشغنانیٔهأچهٔدرٔشغنانٔوچهٔدرٔخارجٔگامٔجسورانهٔوخردگرایانهٔرأ
بأهمتٔبلندٔبرداشتهٔواقدامٔبهٔچنینٔرملٔخیرٔاندیشانهٔنمود ٔونشستیٔرأانجامٔداد ٔاندٔ،مسلمأً
م ردمٔح نٔپس ندٔؤواق دٔب ینٔم أای نٔخ ودٔگ ذرمٔؤف دأک ارمٔهری کٔازٔاوش انٔرأبدی د ٔٔق درٔ
نگریستهٔوهرٔگرٔفراموشٔنخواهندٔکردٔچهٔاینٔحرکتٔتاریخیٔوسترگٔمتضمنٔررصهٔهامٔ
مختلفٔحیاجٔپربارٔمادمٔومعنومٔدرحالٔوآیند ًٔمردمٔمأخواهدٔبودٔ
ٔٔٔ رریرانٔهمدیار!ٔمردمٔبالٔکشید ٔٔمأدرطولٔتاریخٔنهٔتنهأازطرفٔق درتهامٔمختل فٔم وردٔ
بیٔرحمیٔؤناس ازگارمٔررص هٔه امٔمه ٔحی اجٔق رارٔگرفت هٔان دٔ،بلر هٔب رحر ٔتق دیرٔم وردٔٔ
قهرٔطبیعتٔ،روزگارٔبدٔمعیشتیٔؤحتیٔاستبدادٔمذهبیٔوزبانیٔنیرقرارٔگرفتهٔان دٔک هٔهم هٔم أ
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شاهدٔزندٔٔاینٔنأبسامانیٔهستی ٔبهٔباورٔمنٔاینٔامرٔتصادفیٔٔنیستٔکهٔرمالٔمخربٔمردمٔؤ
بخصوصٔجوانانٔم أار ٔازٔوک ورٔؤان أ ٔرأب هٔنیرن گٔه امٔمختل فٔب هٔاس تعمالٔؤقاچ ا ٔ
موادٔمخدرآغشتهٔومبتالٔساختهٔؤنیرومٔمحرکهٔٔاجتماریٔمأرأ،کهٔجوان انٔماس تٔ،ن أب ودٔؤ
اسیرساختهٔؤخودٔبهٔبهر ٔبردارمٔهامٔهمهٔجانبهٔبأپ رٔف راخٔؤب دونٔتش ویشٔازٔایش انٔم یٔ
پردازند
ٔٔٔٔٔبدورٔازٔواقعیتٔنمیدان ٔکهٔهم ؤنیروهامٔاهریمنیٔدرچا ٔسازمٔتکرقهٔهأوانتقامٔج وئیٔ
هأبینٔمردمٔبخصوصٔبینٔروشنٔفررانٔمأدستٔداشتهٔؤبأبر اربردنٔهم انٔش عارٔفرس ود ٔ
انگلیسٔ(تکرقهٔباندازوحرومتٔکن)ٔازصداقتٔواحساساجٔجوان انٔؤم ردمٔٔبی ار ٔم أاس تکادٔٔ
سونمود ٔوبأنشانٔدادنٔیکٔهدفٔتاریکٔؤورد ٔهامٔمیانٔتهیٔوب یٔمکه ومٔٔدرٔروی أروئ یٔ
ه ٔق رارداد ٔوب أاس تکاد ٔازٔش یو ٔٔفتن هٔانگیران هٔومحیالن هٔبهت رینٔ،مس تعدٔترین،دلس وزترینٔ
وخوبٔت رینٔفرزن دانٔوجگرگوش هٔگ انٔم ارأازم أگرفتن دٔک هٔص حبتٔه امٔدوس تانٔدانش مندٔ
ونخبهٔمأنذرمٔمحمدٔنیرومندٔ،استادرینٔرلیشا ٔ،استادٔشاهکٔ،اس تادٔن وررلیٔدوس تٔ،اس تادٔ
نارمحمدٔاساسٔ،استادصوفیٔشا ٔودیگرانٔکهٔدرگردهم ائیٔای رادٔنم ود ٔو ب تٔنواروی دیوئیٔ
گردید ٔمصدا ٔبرسطوربامست
ٔٔٔٔٔگرٔچهٔمردمٔحنٔدارندٔکهٔمسوولٔهمهٔٔبدٔبختیٔهامٔخویشٔروشنکررانٔخویشٔرابدانن دٔ،
ولیٔبهٔرقید ٔٔمنٔای نٔدرس تٔنیس تٔزی رأهم هٔٔروش نکررانٔوحلق هٔه امٔسیاس یٔک هٔدرش غنانٔ
وج ودٔداش تهٔان دٔم ومنٔب هٔرقیای دٔسیاس یٔش انٔب ود ٔوهم هٔٔآنه أن هٔتنه أجانب دارانٔپیش رفتٔ
وتحومجٔمثبتٔٔبهٔنکدٔم ردمٔبین وأوبی ار ًٔش غنانٔب ود ٔان دٔ،بلر هٔب هٔمن افدٔکاف هٔٔمل تٔنجی ٔ
افغانستانٔنیرٔدرٔکارٔؤفعالیتٔبود ٔاند ٔاینرهٔدشمنانٔب یٔآزرمٔم ردمٔافغانس تانٔؤبخص وصٔ
زادگا ٔکوچکٔمأشغنانٔبهٔچهٔوسایلیٔبمناورنأبودمٔهستیٔمادمٔومعنومٔوحتیٔفریریٔم أ
متوصلٔمیشوندٔامریستٔکهٔایجابٔتعمنٔؤمرثٔبیشترٔرأمینماید
ٔٔٔٔٔٔمنٔبهٔهمهٔمردمٔؤبویژ ٔروشنٔفررانٔبادردٔؤسال ٔاندیشٔدیارمٔدرهرکجائیٔکهٔهستندٔ،
بأتائیدٔکاملٔپیامٔشغنانیٔهامٔخارجٔازکشورمحتویاجٔوفیصلهٔهامٔگردٔهمآئیٔجمار تٔخان هٔ
(څنورگ)ٔپیشنهادٔمینمای ٔک هٔب أاس تقاللٔفر رمٔؤفرهن گٔبلن دٔؤدی رٔپ امٔمب ارزاجٔسیاس یٔ
باررایتٔرمینٔحسٔهمدگرفهمیٔصادقانهٔؤبأخودٔگذرمٔدستٔبدستٔه ٔداد ٔبهٔپیشٔبروند ٔ
یق ینٔکام لٔدارمٔک هٔم نٔبع دٔه ی ٔگ رو ٔؤه ی ٔفردمخ لٔوفتن هٔگرم اندٔرون دٔاتح ادٔ،اتک ا ٔؤ
برادرمٔمردمٔمأشد ٔنمیتوان دٔم نٔشخص أًس اس گذارٔازهم هٔکس انیٔک هٔدری نٔهم ایشٔب ررگٔ
حیاتیٔسه ٔگرفتهٔؤحضورٔبه ٔرسانید ٔاندٔؤازٔدوستانیرهٔتأکنونٔبنأبرٔملحوظاتیٔنتوانستهٔ
اندٔاشتراکٔنمایندٔ،آرزومندمٔتأبهٔاینٔجنبشٔحیاتیٔهمگامٔشوندٔتأباشدٔازبرکتٔنویدٔٔحی أجٔ
www.shughnan.com

monawar-big@hotmail.com

بخشٔاتحادؤهمبستگیٔبرادرانهٔباردیگرفضامٔسال ٔب رادرمٔوص میمیتٔدرب ینٔم ردمٔمال ومٔ
وتشنهٔبهٔصلحٔمأایجادٔگرددٔ،تأبأاینٔخدمتٔگذارمٔنامٔنیکٔٔشانرأدرٔزمرٔٔآنهأئیرهٔبرامٔ
نجاجٔواقعیٔهستیٔمادمٔومعنومٔشغنانٔگامٔبرداشتهٔاند ٔ،بتٔتاریخٔآیند ٔنمایندٔ
ٔٔٔٔاینکٔقطعهٔشعرمٔرأکهٔبدینٔمنأسبتٔسرود ٔامٔٔپیشرشٔهموطنان ٔمینمأی ٔ
ٔ
ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔحکم عقل
ازٔدیأرمٔٔمیرسدٔشورٔنوأمٔبأهمی
صدٔهرارانٔشررٔبشنکت ٔصدامٔهمدمی
انتاارٔآخرشدٔؤپیراهنٔیوسفٔرسید
بومٔیوسفٔآیدٔازهرجأمهٔؤپیراهنی
سالهأشدکشترارفررمأحأصلٔنداد
دانهٔٔحاصلٔنهٔشدٔازدرز ٔوازخرمنی
ازازلٔروزمٔٔمأیارانٔٔنهٔنانٔارزنست
تأبریٔقأندٔشوی ٔبأآشٔونانٔبأقلی
اینٔهمهٔآممٔازبیٔاتکأقیٔدید ٔای
زانٔنداری ٔیکٔوکیلٔورهنمأؤرهبرم
نسلٔمأبارمالمتٔرأبدوشٔخودٔکشند
تأبریٔباکشمرشٔهأدرنردٔمردمٔسرخمی
طکلٔنوپأرأتوانٔرفتنٔمنرلٔکجاست
ٔچونٔدویدنٔمشرلٔاستٔدرٔرا ٔپرپیی ٔوخمی
رح ٔبایدٔکردٔبرآنٔمادرمٔدرغ ٔاسیر
تأنهدٔفرزندٔاوبرقل ٔریششٔمرهمی ٔ
مردٔمیبایدٔکهٔماندٔهرٔقدمٔرأاستوار
سدٔسازدٔسیلٔغ ٔٔ،ازدلٔزدایدٔمأتمی
اینٔجسارجٔحر ٔرقلستٔوخردٔبنیادٔاو
خیردازرقلٔوخردٔارمالٔنیکٔآٔدمی
امٔرریرانٔمأزتصمی ٔشمأشادی ٔشاد
باشمأیاری ٔدراینٔررصهٔٔٔسأزندگی
روشنٔازصد ٔوصکأباشدٔدرأگومٔشما
آرزودارمٔٔبرامٔمرٔدٔمٔٔخودٔیردلیٔٔٔ
ٔبأررضٔحرمت
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