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 ۰۸/۱۱/۲۰۱۶         لیعد یموس محمد
 

 فین، راه برای پایان جنګالبا مخصلح 
 

 یدولت برا نیمخالف ینخست برا چهیدر یصلح با حزب اسالم
کلمه که همه  ،صلحبه پروسه صلح با حکومت است.  وستنیپ

الخصوص مسلمانان آنرا مقدس ومحترم  یعل یجوامع بشر
 یآن سع نیتام یبرا نهایاز ا کی چیه یاما به شکل واقع دانندیم

کردن  یمردم افغانستان به عمل یحد یوتالش نکرده اند مگر به چ
 ضرورت دارند روشن است.  یامر اله نیا
 

ها دست  یبا جنگ و ناامن نسویکشور که از مدت ها بد افغانستان
اواخر  نیدر ا زین یضعف اقتصاد گرید یاز سو کندیپنجه نرم م

کشور را به فرار از وطن ومشکالت گوناگون روبرو  نیجوانان ا
جنگ  ها و ینا بسامان نیا نینموده که همه مردم افغانستان عامل

عنوان  شیخو کینزد یها هیخانمان سوزرا همسا یلیتحم یها
نان در آوردن صلح با افغانها همکار وهمگام آکه اگر  ندیزااف یکرده م

مرفع وخود کفا  یکشور مترق کیشوند دور نخواهد بود که افغانستان 
 گردد. 

 

هستند  یاسالم یدر افغانستان نقش دارند همه کشور ها داریصلح پا نیکه در مسله تام یوکسان هیهمسا یها کشور
امر خدواند)ج( وضرورت  نیکردن ا یوعمل نیچرا در تام نهایاما ا باشد،یم یلهامر ا زیدو مخالف ن انیآوردن صلح م

 یرینامعلوم افغانستان نظر به مکاره گ ندهیها را به آ یبرخ کهنموده بل چینه تنهاهمه را گ کنندیمبرم افغانها تالش نم
 ها، مواجه کرده است.  هیهمسا نیدورغ یوکوشش ها

 

رهبران حکومت،فرار جوانان  یوعده ها قیمشکالت، عدم تطب تیوموجود  یکار آمدن حکومت وحدت مل یبا رو 
 یدربخش ها یحکومت وحدت مل یعمل یها را قلم داد کرد، اما نکات مثبت و تالش ها ینا امن شیاز کشور وافزا

تا  رساندیم ییما را به خود کفاکه   دهکمک کنن یتوجه کشور ها ،جلبییربنایز یساختار ها یصلح،اعمار وبازساز
 کرد.  ادیها نموده  هیبا همسا ینسبتآ خوب وبرابر ندهیبه آ نیافغانها را خوشب یحد

 

افغانها  یجنگ در افغانستان مهمتر ومقدم تر برا ریدرگ یدادن به صلح با طرف ها تیالو شتریاز همه کار ها ب اما
 شرفتیپ یکه گام اول برا یرکن مهم واساس نیکردن ا یعمل یتوانسته است برا یتا حد یاست که حکومت وحدت مل

را دروازه وقلمرو نخست  یصلح با حزب اسالم توانیرا برداشته که از آن جمله م یعمل یقدم ها باشدیکشور م کی
 مخالف درپروسه صلح با دولت عنوان کرد.  یگروه ها ریسا وستنیبخاطر اماده ساختن و پ

 

 یها هیهمسا یرا برا ادیز شیارتشاویحکمت نیگلبد یبه رهبر یو حزب اسالم یحکومت وحدت مل انیم صلح
 نینموده است وا جادیدوگانه داشته ا استیدر تعهداتش در بخش صلح س شهیافغانستان باالخصوص پاکستان که هم

 یقو یمارا ضربه ها زین یاقتصاد یاکشورنه تنها مانع بزرگ در برابر پروسه صلح افغانها بوده بلکه در بخش ه
 زده است.  ریوجبران نا پذ

 

با  میمان پاکستان بنگر کینزد هیاواخر به همسا نیا در اگر (رسدیکج به منزل نم )بار ییدر نظرداشت به معقوله  با
 یوبرداشتن گام ها یساز نهیبا زم یتوانست با عزم راسخ واراده قو یهمه اهداف شوم شان حکومت وحدت مل نیا
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گفتن  کینه تنها لب یکار عمل نیبزند که ا رزبومم نیمشت محکم به دهان دشمنان ا یبا حزب اسالم صلح یبرا یعمل
دست به  یجنگ برا ریدرگ یگروه ها ریسا یج خوب برایمس کی گرید یبلکه از سو ،)صلح( بوده یبه امر اله

 نیها بوده که در حال حاضر مال رسول از جمله رهبران مخالف یاز همه بدبخت یافغانستان آرام وعار کیدست دادن 
خود  نیبه گروه طالبان است در رابطه به صلح با حکومت افغانستان چراغ سبز داده است که ا طمسلح دولت که مربو

 . باشدیافغانها م ینشان دهنده صلح دوست
 

 نیتام یشانرا کنار گذاشته وبرا انیم یت درونجنجال ها واختالفا یاست اگر رهبران حکومت وحدت مل یادهانی قابل
وقاچاق مواد  ،کشتیساختن فساد ادار شکنیجنگند، ر یم گانگانیکه با اشاره ب یافغانها یکپارچگی،یمیصلح دا

 .خواهد شد ستادهیا یمترق یها ورکه افغانستان دوباره در قطار کش ستیدور ن ندینما یمخدر سع
 

 پایان
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