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 در صلح خیر نهفته است
 

در حیات و زندگی انسانها با اهمیت تلقی گردیده و انسانها می توانند در پرتو صلح  ، زیبا و گرانبهامقدسکلمهٔ صلح 
 با ارزش در کمال امن، آسایش و آرامش و دور از گزند حوادث و رخداد مهکلزیست باهمی داشته و از نعمت این 

 های نامیمون جنگ به حیات روزمرهَ شان ادامه دهند.
 

ار مردم بی گناه، یتیم شدن و بی اوالد شدن والدین، از دست دادن اعضای جنگ های چهار دهه اخیر، کشتنتیجه 
بدن، بی خانه مانی و آواره گی، محرومیت و مظلومیت، فقر و بیکاری، برادرکشی، افزایش تعصبات زبانی، مذهبی، 

مرز و بوم  سمتی، گروهی و خالصه آنچه که دیدن و شنیدن آن از تحمل انسان دور است؛ ملت مسلمان و غیور این
و تفرقه مردم چیز دیگر  آن را با گوشت و پوست لمس کرده اند و جز غم و اندوه ملت، خرابی و عقب مانی کشور

به دست نیاورده اند و همه می دانیم مداخالت بی دریغ کشورهای منطقه توانست مردم ما را از هم بپاشاند، سبب 
ن اقشار مختلف کشور بستری نماید که بجا ماندن پدیده ناگوار اختالفات و جنگ های خونین و خانمانسوز را در میا

جنگ حدود سه میلیون مردم زجر کشیده این خطه را شهید، زخمی، معیوب، معلول و روانه دیار هجرت به کشورهای 
 خارجی نمود.

 

که در صلح خیر نهفته است، با وصف همه ناهنجاری ها دولت اسالمی افغانستان به اساس آیه قرآن عظیم الشان 
تالش های وافر را بخرچ داد و از مجراهای مختلف کوشید که طالبان را وادار سازد تا به طرح صلح لبیک بگویند. 
نمایندگان کشورهای منطقه و جهان را در کابل فراخواند و خواستار کمک از پاکستان و دیگر کشورهای متخاصم 

فغانستان و اندونیزیا را تدویر نمود. علمای سه کشور جنگ جاری در افغانستان را شد. بعداً نشست علمای پاکستان، ا
ها شدند. اما هیچ راهی نتوانست سبب قطع جنگ و طالبان را متقاعد به  محکوم کردند و خواستار ختم فوری نبرد

د عالمان دین در سازش و گفتگو سازد. در آخرین مورد، حکومت افغانستان صدها عالم دین را به کابل فراخوان
نشستی در تاالر لویه جرگه جنگ جاری را ناروا و حرام خوانده و بر توقف فوری خشونت ها پافشاری نمودند. آنها 
حمالت انتحاری و کشتن غیرنظامیان را مردود دانسته و از طرف های درگیر خواستند که به آتش بس تن دهند اما 

مای دین، عندالموقع با انجام حمله انتحاری تعدادی از علمای کرام را گروه های مخالف مسلح در پاسخ به صدای عل
به شهادت رسانیدند، بازهم آتش بس یکطرفه از جانب رئیس جمهورکشور به گرامیداشت بیست و هفتم ماه مبارک 
 رمضان الی اخیر روزهای عید سعیدفطر اعالم گردید، رهبری طالبان نیز صرف سه روز عید سعید فطر را آتش

بس اعالم کردند. در سه روز عید رمضان از جنگ دست برداشتند، حکومت و مردم از این اقدام طالبان استقبال 
کردند و آن را قدمی مهم در راستای دستیابی به صلح و ثبات در کشور عنوان نمودند. بنابرین رهبری حکومت 

ان به این آتش بس پاسخ مثبت نداده و به تحرکات وحدت ملی ده روز دیگر را نیز آتش بس اعالم نموده اما گروه طالب
 نظامی و حمالت خود در بعضی نقاط کشور دست زدند.

 

را قربانی خواست های آنها  اجانب را خورده به اشاره آنها مردم و ملت خودآنچه که قابل نقد است چرا طالبان فریب 
تباهی کشور خود می گردند، این گروه ها چطور بخود اجازه جنایات و خیانت می نمایند و باعث ویرانی، بربادی و 

را در حق مردم بی گناه و مسلمان می دهند، چرا وحشت و دهشت را به اسالم نسبت داده و زیبای ها را تلفیق سازیم؟ 
ه گیریم؟ خالصه تا چچرا کشتار مردم بی گناه و قتل های فجیعانه و ضد اسالمی و انسانی را با افتخار به دوش ب

وقت کلمه زیبای طالب را با وحشت و دهشت گره زده، نه تنها باعث تنفر کفار بلکه مسلمانان را به گونه های متعدد 
 از اسالم جدا و دشمنان اسالم از آن نفع ببرند؟
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ما ن برادر مسلمان شبناًء هر آنچه که گفته شد، هموطن عزیز به هر نام و نشانی که هستی نگذارید، بیشتر از این خو
بریزد، منافع شخصی، گروهی، زبانی، سمتی و مذهبی را با منافع ملی و علیای کشور یکجا نموده و مژده صلح و 

وده یک کشور با وقار زندگی نم مذاکره را به ملت تشنه به صلح یکجا بلند کنید و منحیث یک ملت واحد، با غرور در
 دورت نجات داده و بطرف پیشرفت و ترقی سوق دهیم.کشور و وطن خویش را از تمامی بغض و ک

 بااحترام
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

