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           واروپا مورد پیام شغنانیهای مقیم کانادانظری در
 

 منوربیکٔٔروشنٔٔنوشتهٔ 
 شهرٔمونتریألٔکانادأ

 ۵۱ٔ/۵۱ٔٔ/۱۱۵۵مورخٔٔ

 

 ٔدرختٔدوستیٔبنشانٔکهٔکامٔدلٔبهٔبارٔآرد

 نهالٔدشمنیٔبرکنٔکهٔرنجٔبیشمارٔآردٔٔ                                

ٔؤروش نکررانٔان،گ جمع یٔازٔبررآئیٔم ردٔهگازٔٔصادقانهٔریغٔوبهٔتأئیدٔؤپشتیبانیٔٔبیدٔٔٔٔٔٔ

پدی د ٔه امٔمنک ورٔٔجه تٔزدودندررٔفهمیٔگیٔوهمدیگیررنٔشغنانٔدرٔرابطهٔبأٔانگٔفرهیخته

رٔگ به  ٔدییٔ،ٔبرترمٔجوئیٔؤبیٔباورمٔنسبتٔچونٔخودٔخواهی،ٔجا ٔطلبیٔ،ٔشخصیتٔشرن

ت ٔک  هٔت أاکن  ونٔی ررهامٔزی  أنب ارمٔرأم  ردمٔبی  ار ٔؤس  نیس تیٔژمووغی ر ٔما اهرٔمنک  یٔه

سٔمینمأٔرد ٔهامٔخویشٔاحساگبرٔرأینٔاندو ٔآنگدرینٔراستأمتحملٔشد ٔؤبارٔسنٔمأٔکشید ٔ 

ب هٔٔدرٔرا ٔخواستهٔهأمٔبیٔمکه ومٔشانٔتأسرحدٔنثارٔجانٔفرزندانٔرافٔراگٔیندٔؤقیمتٔهام

ٔن  تٔوب  أدیأانگ  ش  مأبررٔان  هٔ امی  دواری ٔٔای  نٔاق  دامٔجس  ورانهٔومدبرٔپرداخت  هٔان  د ٔٔرانگ  ینک  دٔد

بس امانیٔه امٔموج ودٔخواهدٔبودٔبرامٔنأٔنمینقطه ٔفرجأروشنکررانٔمتکررٔوخردمندٔبهٔٔیقین

زٔزمین  هٔس  أؤمٔمحیط  یروش  نٔور  ارمٔازکش  مرشٔه  أرأامی  دوارٔب  هٔی  کٔآین  د ٔ ٔم  أک  هٔهم  هٔ 

،ٔسیاس  ی،ٔاقتص  ادمٔدرٔرا ٔح  لٔمعض  الجٔموج  ودٔاجتم  اریٔقالن  هفض  امٔب  ازٔتب  ادلٔافراررا

،ٔاس  تٔرفهمیٔمضمرگهم  دش  غنانٔک  هٔهم  هٔرازٔآنٔدرٔکوچ  کٔیٔمرب  وطٔب  هٔمح  ی گ  وفرهن

 رهنمونٔٔخواهدٔنمود 

 

ن د ٔؤمامم الٔازٔمه رؤمحب تٔبرادران هٔازٔآنٔر د ٔگیل ٔتأازصمی ٔقل  ٔآدروهله ٔنخستٔمأٔٔٔ

بن أٔگرفتهٔبأنهأدنٔس نگواقعیٔدیارمٔکهٔدرینٔراستأابترارٔرملٔرأبدستٔفرزندانٔدلسوزؤ

رایانهٔرأگامٔجسورانهٔوخردگشغنانیٔهأچهٔدرٔشغنانٔوچهٔدرٔخارجٔٔهٔ وحدجٔرملٔؤنارهم

مسلمأًٔ،دبأهمتٔبلندٔبرداشتهٔواقدامٔبهٔچنینٔرملٔخیرٔاندیشانهٔنمود ٔونشستیٔرأانجامٔداد ٔان

ق  درٔٔاوش  انٔرأبدی  د ٔ ٔهری  کٔازٔف  دأک  ارمٔذرمٔوگ  ؤواق  دٔب  ینٔم  أای  نٔخ  ودٔم  ردمٔح  نٔپس  ندٔ

متضمنٔررصهٔهامٔٔگنخواهندٔکردٔچهٔاینٔحرکتٔتاریخیٔوسترفراموشٔٔرگریستهٔوهرٔگن

 مادمٔومعنومٔدرحالٔوآیند ًٔمردمٔمأخواهدٔبودٔ ٔمختلفٔحیاجٔپربار

 

م وردٔٔازطرفٔق درتهامٔمختل فٔمأدرطولٔتاریخٔنهٔتنهأ!ٔمردمٔبالٔکشید ٔ رریرانٔهمدیار ٔٔٔ

ٔبلر هٔب رحر ٔتق دیرٔم وردٔٔ،رفت هٔان دگحی اجٔق رارٔٔررص هٔه امٔمه  ٔارمگس ازرحمیٔؤنأبی

ک هٔهم ه ٔم أٔرفتهٔان دگدٔمذهبیٔوزبانیٔنیرقرارٔارٔبدٔمعیشتیٔؤحتیٔاستبداگروزٔ،قهرٔطبیعت
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ٔمردمٔؤرمالٔمخربٔکهٔتبهٔباورٔمنٔاینٔامرٔتصادفیٔٔنیسهستی  ٔسامانیٔاینٔنأبٔشاهدٔزند ٔ 

قاچ ا ٔٔه امٔمختل فٔب هٔاس تعمالٔؤگؤان أ ٔرأب هٔنیرن ٔبخصوصٔجوانانٔم أار  ٔازٔوک ور

ؤٔن أب ودٔ،کهٔجوان انٔماس تٔ،مأرااجتماریٔٔغشتهٔومبتالٔساختهٔؤنیرومٔمحرکهٔ موادٔمخدرآ

م یٔٔازٔایش انٔب دونٔتش ویشٔؤاسیرساختهٔؤخودٔبهٔبهر ٔبردارمٔهامٔهمهٔجانبهٔبأپ رٔف راخ

  پردازند

 

انتقامٔج وئیٔؤدرچا ٔسازمٔتکرقهٔهاواقعیتٔنمیدان ٔکهٔهم ؤنیروهامٔاهریمنیٔٔبدورٔازٔٔٔٔٔ

فرس ود ٔٔنٔهم انٔش عاربأبر اربردٔدستٔداشتهٔؤهأبینٔمردمٔبخصوصٔبینٔروشنٔفررانٔما

ٔنٔؤم ردمٔٔبی  ار  ٔم أاس تکاد ٔ ازصداقتٔواحساساجٔجوان أ)تکرقهٔباندازوحرومتٔکن(ٔلیسگان

یٔمکه ومٔٔدرٔروی أروئ یٔب مٔمیانٔتهیٔوسونمود ٔوبأنشانٔدادنٔیکٔهدفٔتاریکٔؤورد ٔها

مس  تعدٔترین،دلس  وزترینٔیران  هٔومحیالن  هٔبهت  رینٔ،گفتن هٔانٔٔه  ٔق  رارداد ٔوب  أاس  تکاد ٔازٔش  یو 

ص حبتٔه امٔدوس تانٔدانش مندٔٔرفتن دٔک هگانٔم ارأازم أگ وش هٔگرگوخوبٔت رینٔفرزن دانٔوج

ن وررلیٔدوس ت،ٔاس تادٔٔاس تادٔ،استادٔشاهکٔ،استادرینٔرلیشا ٔ،نیرومندٔونخبهٔمأنذرمٔمحمد

ردهم ائیٔای رادٔنم ود ٔو ب تٔنواروی دیوئیٔگرانٔکهٔدرگاستادصوفیٔشا ٔودیٔ،نارمحمدٔاساس

 ردید ٔمصدا ٔبرسطوربامست گ

 

ٔ،کررانٔخویشٔرابدانن دبدٔبختیٔهامٔخویشٔروشنٔمردمٔحنٔدارندٔکهٔمسوولٔهمهٔ ٔرٔچهگٔٔٔٔٔ

روش نکررانٔوحلق هٔه امٔسیاس یٔک هٔدرش غنانٔٔمنٔای نٔدرس تٔنیس تٔزی رأهم هٔ ٔولیٔبهٔرقید ٔ 

پیش  رفتٔٔجانب  دارانٔن  هٔتنه  اآنه  أٔنٔب  هٔرقیای  دٔسیاس  یٔش  انٔب  ود ٔوهم  هٔ وج  ودٔداش  تهٔان  دٔم  وم

مل تٔنجی  ٔٔبلر هٔب هٔمن افدٔکاف هٔ ٔب ود ٔان د،ٔم ردمٔبین وأوبی  ار ًٔش غنانٔبهٔنکدٔوتحومجٔمثبتٔ

بخص وصٔٔبود ٔاند ٔاینرهٔدشمنانٔب یٔآزرمٔم ردمٔافغانس تانٔؤنیرٔدرٔکارٔؤفعالیتٔافغانستان

وحتیٔفریریٔم أٔا ٔکوچکٔمأشغنانٔبهٔچهٔوسایلیٔبمناورنأبودمٔهستیٔمادمٔومعنومگزاد

 متوصلٔمیشوندٔامریستٔکهٔایجابٔتعمنٔؤمرثٔبیشترٔرأمینماید 

 

ٔ،مٔدرهرکجائیٔکهٔهستندسال ٔاندیشٔدیارٔبویژ ٔروشنٔفررانٔبادردٔؤمنٔبهٔهمهٔمردمٔؤٔٔٔٔٔ

ردٔهمآئیٔجمار تٔخان هٔگهامٔخارجٔازکشورمحتویاجٔوفیصلهٔهامٔبأتائیدٔکاملٔپیامٔشغنانیٔ

دی رٔپ امٔمب ارزاجٔسیاس یٔٔبلن دٔؤگفرهن ٔپیشنهادٔمینمای ٔک هٔب أاس تقاللٔفر رمٔؤ(گ)څنور

بدستٔه ٔداد ٔبهٔپیشٔبروند ٔٔذرمٔدستگبأخودٔٔصادقانهٔورفهمیٔگباررایتٔرمینٔحسٔهمد

اتک  ا ٔؤٔم  اندٔرون  دٔاتح  اد،رگرو ٔؤه  ی ٔفردمخ  لٔوفتن  هٔگ  کام  لٔدارمٔک  هٔم  نٔبع  دٔه  ی ٔٔیق  ین

ٔگازهم هٔکس انیٔک هٔدری نٔهم ایشٔب ررٔذارگس دمٔمأشد ٔنمیتوان دٔم نٔشخص أًس ابرادرمٔمر

ملحوظاتیٔنتوانستهٔٔنیرهٔتأکنونٔبنأبردوستأازٔحضورٔبه ٔرسانید ٔاندٔؤرفتهٔوگحیاتیٔسه ٔ

امٔشوندٔتأباشدٔازبرکتٔنویدٔٔحی أجٔگآرزومندمٔتأبهٔاینٔجنبشٔحیاتیٔهمٔ،اندٔاشتراکٔنمایند
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رفضامٔسال ٔب رادرمٔوص میمیتٔدرب ینٔم ردمٔمال ومٔگباردیٔبرادرانهٔیگبخشٔاتحادؤهمبست

نهأئیرهٔبرامٔآٔذارمٔنامٔنیکٔٔشانرأدرٔزمر ٔ گتأبأاینٔخدمتٔ،ٔرددگایجادٔٔمأوتشنهٔبهٔصلح

  بتٔتاریخٔآیند ٔنمایندٔ ٔ،امٔبرداشتهٔاندگنجاجٔواقعیٔهستیٔمادمٔومعنومٔشغنانٔ

 پیشرشٔهموطنان ٔمینمأی ٔ ٔامٔبدینٔمنأسبتٔسرود ٔٔکهٔاینکٔقطعهٔشعرمٔرأٔٔٔ

ٔ

 حکم عقلٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ

 ازٔدیأرمٔٔمیرسدٔشورٔنوأمٔبأهمی

 بشنکت ٔصدامٔهمدمیٔصدٔهرارانٔشرر

 پیراهنٔیوسفٔرسیدآخرشدٔؤٔرانتاا

 بومٔیوسفٔآیدٔازهرجأمهٔؤپیراهنی

 کشترارفررمأحأصلٔندادسالهأشد

 حاصلٔنهٔشدٔازدرز ٔوازخرمنیٔدانهٔ 

 نهٔنانٔارزنستٔیارانٔٔمأازازلٔروزمٔ

 تأبریٔقأندٔشوی ٔبأآشٔونانٔبأقلی

 اینٔهمهٔآممٔازبیٔاتکأقیٔدید ٔای 

 رهنمأؤرهبرمزانٔنداری ٔیکٔوکیلٔو

 نسلٔمأبارمالمتٔرأبدوشٔخودٔکشند

 درنردٔمردمٔسرخمیٔهأتأبریٔباکشمرش

 توانٔرفتنٔمنرلٔکجاستٔطکلٔنوپأرا

 چونٔدویدنٔمشرلٔاستٔدرٔرا ٔپرپیی ٔوخمیٔ

 رح ٔبایدٔکردٔبرآنٔمادرمٔدرغ ٔاسیر

ٔاوبرقل ٔریششٔمرهمیٔفرزندٔتأنهد

 قدمٔرأاستوارٔهرٔماندٔمردٔمیبایدٔکه

 زدایدٔمأتمیٔازدلٔسدٔسازدٔسیلٔغ ،ٔ

 اؤبنیادٔاینٔجسارجٔحر ٔرقلستٔوخرد

 خیردازرقلٔوخردٔارمالٔنیکٔآٔدمی

 امٔرریرانٔمأزتصمی ٔشمأشادی ٔشاد

 یگسأزندٔٔباشمأیاری ٔدراینٔررصهٔ 

 ومٔشماگروشنٔازصد ٔوصکأباشدٔدرأ

 ٔٔخودٔیردلیٔٔٔآرزودارمٔٔبرامٔمرٔدٔم

 بأررضٔحرمتٔ                     ٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔٔ


