حزب سياسی
برای آموزش ملت در آمادگی برای اتحاد كره
دھم مارس دوھزار و سه

در مراسم يادبود روز تاجگذاری خدا كه سيزدھم ژانويه امسال در مركز آموزش روحی چانگ پيانگ برگزار شد،
والدين راستين با اعالن نام "حزب خانواده برای اتحاد و صلح جھانی" از تمامی اعضاء و سفيران صلح خواسته شد تا
با تاسيس اين حزب تعاليم الزم و ضروری زندگی را به تمامی اقشار مردمی در سراسر كره برسانند .حزب خانواده يا
كجانگ دنگ در ھمراھی با نھضت عشق پاك ،نھضت خانوادهی راستين و نھضت آموزش ايدئولوژيكی ملی " طی
مراسمی در روز دھم مارس سال دوھزار و سه با شركت دوھزار و پانصد نفر برای تعيين كميتهی مركزی حزب آغاز
به كار كرد .برنامهی كار كجانگ دنگ )حزب خانواده( گسترش برنامهھای آموزشی عشق پاك به نوجوانان و
بزرگساالن در سطح كشور خواھد بود .حزب برنامهی آموزشی خود را در ھر محله و شھر و در تمامی سطوح جامعه
از جمله در حوزهی سياسی گسترش خواھد داد .اولويت به توسعهی سازمانھای ملی برای ريشه كنی برنامهھا و
شبكهھای غيراخالقی در اينترنت داده خواھد شد.
حزب مخصوصا ً آموزشھای ايدئولوژيكی برای تمامی شھروندان را در سطح وسيعی در جھت اتحاد دو كره ارائه
خواھد داد .رئيس برنامهی مقدماتی و بازگشائی حزب ،آقای بونگ ته كيم در طی سخنان خود توضيح داد" :كجانگ
دنگ حزبی برای آمادگی و ارائهی برنامهھای الزم در جھت اتحاد دو كره میباشد .عبارت چينی )دنگ( به معنای
حزب سياسی نيست بلكه به معنای خانه است كه به نقش مھم آن در خدمت به خانواده اشاره میكند ،درست مثل عمارت
يك آموزشگاه محلی".
جناب آقای چانگ ھوان كواك بعنوان رياست برگزيدهی حزب اعالم كرد" :ھدف ما بوجود آوردن يك حزب سياسی
ديگر نيست و به ھمين خاطر ما قصد نداريم برای انتخابات سال آينده نماينده بفرستيم .اما حزب ما به سياستمدارانی كه
در اعتقادات ما سھيم شوند ،آموزش داده و از آنھا حمايت خواھيم كرد .حزب كانديداھای نمايندگی خود را برای
انتخابات سال  ٢٠٠۶آماده خواھد كرد".
آقای كواك بطور خالصه برای مطبوعات تشريح كرد" :شما نبايد نھضت ھماھنگ و حزب خانواده را با يكديگر يكسان
فرض كنيد .به ھمان ميزان كه در سطح جامعه كره رھبران بسياری وجود دارند ،اعضای بسياری ھم در نھضت
ھماھنگ برای خدمت به حزب وجود دارند ".او بر آرزوی حزب دست گذاشته و تاكيد كرد كه حزب به روی تمامی
اقشار مردمی حتی مخالفان اعتقادات مذھبی باز میباشد .او اضافه كرد كه اميدش اين است كه با يافتن راه ھماھنگی و
اتحاد متمركز بر ايدئولوژی پيشرو و غلبه بر جنبهھای منفی انسانگرائی و جامعهی غير روحانی به تمامی
ناسازگاريھای ايدئولوژيكی بين جناح راست و چپ پايان بدھد.
حزب خانواده كميتهی بازگشائی خود را در ماه ژانويه امسال مرتب كرده و گردھمائی برای گشايش سی و سه دفتر
حزب را در نقاط مختلف كره برگزار كرد .حزب بزودی اعضای دفتر مركزی و كميتهی مركزی حزب را به كميتهی
انتخابات ملی كره معرفی خواھد كرد.
چانگ ھوان كواك روز شنبه ھشتم مارس دوھزار و سه در مراسم خوش آمد گويی به بازگشت پيروزمندانهی والدين
راستين به كره ،در تشريح ايدهآل پدر راستين در ارتباط با حزب خانواده برای اتحاد و صلح جھانی گفتند:
"اكنون ما در عھدی قرار گرفتهايم كه ديگر مرزی بين مذھب و سياست وجود ندارد .اگر ما جامعه را با بدن انسان
مقايسه كنيم ،سياست بايد نقش اداره كنندهی پنج عضو درونی و رودهھا را عھدهدار شود و مذھب بايد نقش ادارهی
سيستم اعصاب را بعھده بگيرد .مذھب نبايد در امور سياسی دخالت بيجا داشته باشد بلكه بايد به تقويت سيستم اعصاب

بپردازد .برای تحقق اين ھدف ،خدای راستين بايد آشكارا وجود داشته و حزب خانواده بايد به ھمگان در مورد خدای
راستين آموزش بدھد".
"قصد و نيت ما نه سياستھای دنيوی بلكه سياستھای بھشتی خواھند بود .در سيستم سياسی ما حزب حاكم و حزب
مخالف نه در مقابله و درگيری با يكديگر بلكه در ھمكاری و مساعدت برادرانه خواھند بود .مذھب بايد به مردم
آموزش داده و وظيفهی حفظ سالمتی سيستم اعصاب را بعھده داشته باشد".
"شما بايد با اعتماد بنفس كامل به ترويج عدالت بھشتی بپردازيد .سعی نكنيد كه درگير انجام امور سياسی شويد .اگر به
ديگران كمك و ياری برسانيد ،مردم بطور طبيعی از شما پيروی خواھند كرد .شما بايد اساس خانواده را بدرستی بنا
نھاده ،نوجوانان را راھنمائی كرده و به آنھا كمك كنيد تا جامعهای پاك و صالح بسازند".
"حزب خانواده برای اتحاد و صلح جھانی ھمانطور كه از اسمش برمیآيد ،يك حزب سياسی برای تحقق اتحاد و صلح
میباشد .شما بايد چگونگی تحقق اتحاد و صلح را به مردم آموزش بدھيد".
"نام حزب ما اشاره به خانهای است كه پدر در آن ساكن است".
"ما بايد الگوئی در اين كشور بوجود آوريم كه گشايشگر راه دنيا باشد".
پدر راستين طی سخنان خود در ھمين روز فرمودند:
"عيسی میبايست در سن سی و سه سالگی مشيت الھی را به اتمام میرساند ،اما قبل از رسيدن به اين سن بقتل رسيد.
به ھمين دليل ،راستگراھا و چپ گراھا ،مسيحيت و اسالم پا به عرصهی وجود گذاشتند - .چند روز قبل از اين ايشان
طی سخنان خود در كنفرانس صلح برای خاورميانه فرمودند كه "اگر در دوھزار سال پيش مردم اسرائيل مسئوليت خود
را به انجام رسانده بودند به كشتارھای دسته جمعی ،به مذاھب مسيحيت و يا اسالم نيازی نبود-".
"نسب پاك! عشق پاك! شما بايد متمركز بر نسب پاك فرزندان خلف ،ميھن پرستانی وفادار ،مقدسين و دختران و پسران
الھی بشويد".
"والدين راستين برای ارائهی بركت به فرزندانشان پا به عرصهی وجود نھادهاند .مراسم تاجگذاری پادشاه خانوادهھای
بركت گرفته برای اتحاد و صلح والدين جھانی و والدين بھشت و زمين ،مراسمی برای تولد خانوادهھای بركت گرفته
میباشد .تمامی خانوادهھای بركت گرفته بطور ھم زمان و در مكانی مشابه از طريق بركت تولد دوباره يافتهاند".
ھمانطور كه پيمان خانواده با عبارت "خانوادهی ما در مقام مالك چان ايل گوگ" آغاز میشود ،ما بايد مالك ملت و
مالك چان ايل گوگ بشويم ،جائيكه در آن برادران و خواھران متحد شداند ،جائيكه در آن دنيای جسم و دنيای روح متحد
ھستند و جائيكه در آن روح و جسم )انسانھا( متحد شدهاند".
"قبل از دريافت بركت ،ھمسر و فرزندان شما به خدا تعلق دارند .تنھا از طريق دريافت بركت است كه شما میتوانيد
تمامی آنھا را به ارث برده و ادعا كنيد".
"اكنون زمانی است كه تمامی اعضای خانوادهی آدم میتوانند نمايندهی آن خانواده باشند .حتی اگر يك خانواده باقی
مانده باشد ،زمان آن فرا رسيده است كه خواست خدا از طريق آن خانواده به واقعيت درآيد .زمان برابری و مساوات
فرا رسيده است .زمان آن فرارسيده است كه يك مقدس میتواند با يك جنايتكار نامزد شده و بركت بگيرد".
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