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 30/4312/      03             حد زادها الواحدعبد داکتر
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 د افغانستان لپاره د سولی او آزادی کمیسیون
Die Kommission für Frieden und Freiheit in Afghanistan 

 کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان
 

 متعهد به منافع علیای کشور  و هوشیارمداران  ، سیاستهای صلح دوست خطاب به حرکت
 

دانند با  تضاد با اهداف مادی خود می اسالم حقیقی را در های آزاده و دشمنان انسانیت که افغان
افغانی را در  جامعۀمتنوع توانسته اند  های مختلف و انسانی با نقاب های غیر مانور مهارت و

 .دهند انتقام قرار معرض نابودی و
 

 پسند انسانی مانند قوانین حقوق بشر، دیموکراسی و دل كلمات طریق که از شود دیده می امروز
 كلماتسازندگان این  شود و فاجعۀ انسانی کشانیده می طرف نابودی وه ها ب انتخابات کشور

 ، خانه جنگی وطرف اغتشاشه سایۀ این مفاهیم ب در تأسفانه جامعۀ ما نیزکه م کنند، نظاره می
 .داده شده است نابودی قرار

 

مانده  مقدار باقی بود ما که یک هست و برای داشته ها و خیلی حساس کشور اوضاع ناگوار و
ه ب مهلكباشد خیلی  می شکوفایی عدالت و ،ارادیت، صلح، برادری مایۀ امید برای خود است و

 .رسد نظر می
 

برای همه حرکت های  حیث یک حرکت صلح جوه آزادی برای افغانستان ب صلح و کمیسیون
 های صلح جو و حرکت دهید که اگر را می این طوفان ویران گر آگاهیاجتماعی  سیاسی و

تفاهم خود هم  جام وبا انس صاحب وزن را حال نتوانسته اند یک کتلۀ عظیم و خواه که تا آزادی
گزاری خود داخل صحنه نشوند، با نظاره  حل مسایل ملی با تأثیر برای صلح و وآهنگ بسازند، 
 .سازند های اجتماعی مساعد می ساختار انکشاف منفی در و فرصت را برای رشدگری اوضاع 

 

یک  در را نام انتخابات جامعۀ ماه اوضاع شکنندۀ نظام حاکم با این پروسۀ حیاتی ولی مسموم ب
 ،مواجهه ساخته است خطر بیشتر شد در خواهد خانۀ افغان منفجر بم ساخته شدۀ دیگران که در

را  معنوی کشور داشته های مادی و سازد، و می تر را برای استفادۀ دیگران مساعد ها که افغان
 .  ساخت خواهد آن شکل بگیرد روبرو گیری در انواع مظالم که انتقام با فاجعۀ انسانی و

 

 : زاده عبدالواحد احد داکتر
 آزادی برای افغانستان سیون صلح ویرئیس کم
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