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کندز -افغانستان
عدوت زدایی و ترویج فرهنگ هدگدی ر یگییرن نیسگتار کگاتن ا گر کگم دت اامهگم مگا گم ن
ضروتت احساس می شود کم اید تدامی گروه هگا و انگاه هگا گم ن یرداوتگم و ن تا مگوتد
توام ادن وویش قرات دهند .اگر ما ووا تم اشام کم یگ اامهگم مرفگم و گدوت از د د گم
هان اا ی ،فرهن ی ،ااتداعی و  ....داشگتم اشگام ایگد ن تا مگدنگر گرفتگم ،گران از ماگان
کگرده و گم فرگر مرفگم گودن اامهگم وگویش اشگام  ،نگم دت فرگر
رداشتر ایر د د گم هگا تگ
اوت ف زایی و تهصب فرینگی .عگوام ی کگم اعگو گروز اوت فگات و از هگم یاشگادن مگرد مگا
ماشود( اوت فات اا ی ،تن نگرن ها ،وود وواهی ها ،اا ر هگان اشگتهاه  ،ترااگا دادن
منافا شیصی ر منافا عامم تو ط هضی از گروه هان ود اگو ،وگود گتاهن هگا و ا انگم
یر تی ها) تا اید کنات زده و دت تا تان اوت ف زدایی ت شام.
هگدف مگگا ایگگد اوگگت ف زدایگگی اشگد نگگم اوگگت ف زایگگی ،اوگگت ف زدایگی ماتوانگگد اامهگگم مگگاتا گگم
طرف مدنار ازن ،ترقی و تفاهار ااتداعی ،ترامگ و یاشگرفر اقتصگادن گود دهگد .اگگر
ما وود وواهی و تهصب زایگی تا یاشگم کنگام ،قگادت نیگواهام گود کگم دت عررگم ترقگی و تفگاه
ااتداعی گا ر داتیم و ایر وود اعو د نامی و عقب ماندگی ااتدگاعی ما گردد ،کگم دت ایگر
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مگگدت متف گ انم نیهگگم گگگان و یاشگ امان مگگا قگگادت گگم ا گگوگارن از ن نشگگده انگگد و نگگم هگگم دت ایگگر
تا تا کات چندانی انجا داده انگد .دلاگ ن هگم واضگا ا گر و ن اینرگم قگادت گم کنگات گیاشگتر
یاش فرض هایی کم دت ذهر شان واگود داتد نشگده انگد .هتگگان و یاشگ امان مگا گم اگان نقگد
منطقی و الم ،د ر م عقده گشایی ماهنند و ران ثهوت وویشتر وگویش گگاهی چنگان اراهگم
ماروند کم مسار م ترکستان منتهی ماشود .ایر اعدگا هتگگان مگا گم واگر و فگ ه اامهگم
ما ندی اشد .ما از طهقگم مرگرو اامهگم وگود گ یگم ان نگداتیم گ از کسگانی گ یگم داتیگم کگم
وود تا گاه مسای اا ی ،ااتداعی و فرهن ی مادانند و اعو ایجاد اوت فات دتونی اامهگم
می گردند کم عواقب ایر اعدا شان اهران نایییر ا ر .اواما متهگددن کگم قگه ماننگد اامهگم
مگگا از مواودیگگر اوت فگگات و تهصگگهات تنگگج مگگی ردنگگد امگگروز کتدگگان حقگگای ت گ تگگاتییی و
اانهگگداتن از دولگگر هگگان مسگگتهدد و حرگگا نگگالم دت ایگگر اوامگگا اگگر ت قگگی ماشگگود .ایگگر اوامگگا
ندوده اند تا تدا موانا و چگالش هگان گهت اامهگم شگانرا گر مهنگان مگووتر از گیشگتم
ت
تفا ندایند .یس چم ووب ا ر کم ما ناه از گیشتم مرد و اامهم وود ینگد و عهگرت گرفتگم ،
هدگگدی ر تا گگم دیگگده ناگگ ن ریسگگتم ،هدگگدی ر یگگییرن تا تگگرویج داده و اعگگو از گگار گگردن
اوت فات دتونی شویم.
ما اید م رگ ر یگ فگرد متههگد  ،فرهنگ هدگدی ر یگییرن تا دت گار اوانگان و ینگده گازان
اامهم ما تشد داده ،نگریات منطقی یردی ر تا یییرا اشام و ا تر دادن م حقای اهر عهگوت
از موانگگا و اوت فگگاتی کگگم ایجگگاد شگگده و تقویگگر یافتگگم دت توشگگنایی حقگگای تگگاتییی و گگا ی گ
فرهن از وود گیتن ،هددلی و هدگدی ر یگییرن مسگای تا گم شگر ا ا گی و تیشگم یگی حگ
ندایام .
ندایام تا منافا واحدن تا ران اامهم وود تهریف ندوده کم تدامی انگاه هگا
و هدچنان ت
و گروه ها تا دت ر گرفتم و اعو روز اوت فات ن ردد .
ما اوانان ا عهرت گارن از نتایج ت اوت ف زایی و تهصب فرینی کم نسگ گیشگتم مگا طهگم
ت نتایج اوت فات و تهصهات تا چشاده و نس ما ناه از چشادن طهگم ت گ ن گی هگره ندانگده
ا ر د ر م انهانادن انهشی ترر نا انهش ترو تایی زده ایم تا ماان نس نویر عگدودت
زدایگگی ندگگوده و فرهن گ هدگگدی ر یگگییرن تا تگگرویج ندگگایام .نگگا رایر گگران تدگگا ترگگو ط هگگان
فراووان مادهام کم دت ایر تا تا ا ما هداات و هدرات شوند.
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بسم هللا الرحمن الرحیم!

فراخوان
ان هللا الیغار ما قو حتی یغاروما ان سهم"هدانا وداونگد حگا قگومی تا تغاگر ندگی دهگد تگا نرگم
نان حا وود تا تغار ندهند"
وداوند (ج)حا قو شغنان تا چم کم ،حا هگا قگومی تا نگداده ا گر تغاگر از از م گر اینرگم
وود ن قو نااوتده اشد دت وود تغارن ،زمان تغاار حا ما فگرا ت گاده ا گر  ،مگا از نسگ
ترولام و ران ایجاد ترو دیر یا تار گر زده ایگم ،رووا گتم ایگم تگا ماگان نسگ نگویر ن گرت
زدایگگی ندگگوده و احسگگاس هدگگدی رن یگگییرن و تهگگاون گگاهدی تا دت واگگود نهگگا تقویگگم ندگگایام ،
اامهم ما ناازمند اتراد و هددی ر یییرن ا ر تا ن رت یراگنی و تهصب زایی .
توشن ران و ترگو گتایان گگران اتج گا ایگر مگوج ترگو گتا تاوندیگد تگا گران ایجگاد ترگو
ندایام ،متاقنم کم م د ر شدا زیها ن گران ترگو دیگر یگا تقگم وواهگد
دیریا دت تهاون اهدت
ووتد و نس ینده شدا تا دت ایر تا تا تدجاد وواهد کرد.
اایاد م تهصب و ن رتی کم نس گیشتم ن تا و و گران نسگ مگا گم اتا گیاشگتم ا گر نگم
ویام ،اایاد دت تا تان ن رت زدایی ا هم هدرات شویم و ش اف هایی تا کگم ماگان مگا ایجگاد
کرده اند یاگم و مگرز هگان تا کگم ماگان مگا کشگاده انگد یگ گهنام ،د گر ن گاد یراگنگان تا کوتگاه
اوتم  ،متا هر از تهصب زایان و ن گاد یگرا گنگان تا واتدگم داده و گاهم گرادت شگویم .گران
و ت اهم زدایی مای م ر ی مسالم مهم اندکی تاچم.
ما وود تا نس ترو وت دانستم و ران ترو تایی تار گر زده ایگم ،منتقگد عدگو هتگگان
وود ناستام ،عده ان از کاتکرد هان شان تا کم اکنون هضی ها ا لرر تنگد گم گاد انتقگاد مگی
گارند ما نرا دت اا و مران دت ر و منا گب شگدرده و نگرا ترسگار مگی کنگام ،و گاوت منگد گم
ایر هستام کم شاید هضی از کگات هگاتا شگرایط و اوضگاعی کگم دت ن گیشگتم مگان مگی زیسگتند
ایجاب کرده اشد .
چنانی کم هضی از کات کرد هان نس گیشتم وود تا ترسار می کنام دت مقا االن هضگی
از کات کگرد هگان شگان نقگد مگی کنگام ،و ایگر تا حگ وگود ماگدانم چگون نسگ گیشگتم دت قهگا مگا
مسگگولار داشگگر و مگگا دت قهگگا نسگ ینگگده مگگان مسگگولار داتیگگم .الهتگگم دت نقگگد هگگان وگگود ارگگو
او قی نقد تا مراعات وواهام کرد .
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هضا کم انتقادات مان تا م لرر تند تر اان می کنام ،ایر انتقادات متواگم عدگو و یگا اکتریگر
نس گیشتم مان ندی اشند ،رم اق ار هایی تا نشانم می گاریم ،ما گاالن کگات کگرد هگان نسگ
گیشتم مان وت می ندایام و م شر منص انم و واقا انانم کات کردهان نا شگان تا ترسگار
و کاتکرد هان زشر شان تا نقد می کنام .
عده ان از هتگان مان وادمار واقهی و وار وواهان اامهم مان ودند کم شگان و احتگرا شگان
نهد ما مر ون ا ر و هداشم ن ها تا ا ر کات کگرد هگان شگان وگواهام گتایاد دت مقا گ عگده
ان از هتگانی تا داتیم کم نم تنهگا کگات هگان شگان دت تا گتان واگر و فگ ه اامهگم نهودنگد گ
ران اهدف و مقارد ناچاهن م ااب ا انم گان ب تییتند و ران ایگر کگات ن گرت زایگی و
تهصب فرینی کرده اند ،کاتکرد هگان شگان تا نسگ نگویر گا لرگر تنگد گم گاد انتقگاد ما اگرد و
اوان تا از عواقب متا هر کوت کوتانم شان گاه ماسازد.
تاهن تا ر اهار ترو تایان نم کو ند  ،گم هتگگان وگود
اماد وات هتگان ما مهر هت
احترا داتیم ،کات هان نا شان تا می تایم و تا هداشم مدنون و مدیون شان وواهام ود.
از تدا توشر فرران و زیها اندیشان دیات م عنوان گرادت کوچگ شگان تقاضگا مگی ندگایم کگم
گگا ایگگر کگگاتوان ترگگو گگتایی یاوندنگگد و دت تا گگتان ن گگرت زدایگگی و تگگرویج فرهن گ هدگگدی ر
یییرن ماتا یاتن دهند.
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