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 قاتالن ملت به صلح معتقد نیستند
 

اسالمی افغانستان همواره رخداد های جاری در کشور بوده که دولت جمهوری از دیر زمانی شاهد هموطنان ما           

 درمین صلح وامنیت و رسیدن به هدف بزرگ اسالمی و انسانی که  همانا عبارت از ختم جنگ و برادر کشی أآرزوی ت

، کمیسیون تحکیم صلح را به رهبری ابتدامیباشد در سرلوحه کاری خود دارد و بخاطر نیل به این آرمان بزرگ وطن 

صلح پیوستند و  به پروسه  از این طریق از هموطنان فریب خورده ما  و تعدادی  ایجادجناب حضرت صبغت هللا مجددی 

ن قربانی جبران نا پذیر را شکیل که در پیشبرد رسالت آاز مدت بیش از یک سال میشود که شورای عالی صلح را ت

طرف همسایه های نا مهربان راه اندازی گردیده  آنهم از و گردید، شهید راه صلح که استاد برهان الدین ربانی،  متحمل

اری که ج ، بعد از یک وقفه در کار شورای عالی صلح در هفته  الی صلح را به بن بست مواجه نمودکار شورای ع بود و

غرض مذاکره با جانب دولت جمهوری  رئیس آن تعین و عالوتأ  هیئات جزب اسالمی حکمتیار به ریاست غیرت بهیر

و همچنان  حسادت شعله ور گردید آتش ما  نا مهربان  به جان همسایه های آزمند ووارد کابل گردید  اسالمی افغانستان 

که در جمع زندانیان فراری شخصی که  زندانیان  از زندان بنورسوایی خود را در مورد فرار دست کم چهارصد تن 

، تحلیل گران قلم رسانه ها از نظر و ضعف خود را نیز شامل بود، میخواست جنرال پرویز مشرف را ترور نماید

خود برای  از اکادمی هایانتحاری ، دستگاه استخباراتی آن با اعزام چند تن به دور نگهدارد، آگاهان امور نظامی سیاسی

 .پرداخت بیگناه ما در شهر کابل و بعضی والیات  کشتن مردم مظلوم و

اینکه هدف از طرح ریزی این عملیات چه بود مثل همیشه واضح و مبرهن است، که آی اس آی فقط می خواهند         

و طفلی را یتیم بسازند، فرقی  در افغانستان خون بریزانند، قتل کنند، انسان بی گناهی را به مرمی ببندند، زنی را بیوه

نمی کند که قربانی آنها از کدام گروه و جنس اند و چه موقف و موقعیت را در جامعه دارند. صرف می خواهند با این 

را ناتوان، از ورود سرمایه و  آن اعمال خویش افغانستان را در  منظر جهانیان نا امن جلوه داده و نیروهای امنیتی

منظور هم ین سرزمین جلوگیری و نگذارند افغانستان به یک کشور آباد و مترقی تبدیل گردد، به همین سرمایه گزار به ا

انتحاری ها را در افغانستان فرستادند تا خون بریزانند و به عقیده خود شان از این خونریزی و خون ریختاندن لذت 

ببرند، چون اینگونه آموزش دیده اند، معلمین شان به آنها آموختانده اند که بیرحم و شقی باشند، اما در برابر اینگونه افراد 

منیتی کشور با سرعت چشمگیر، برق آسا و غیر قابل تصور توانستند این جانیان را مهار شقی و جنایتکار، نیروهای ا

که با مهارت و تجربه ای که حاصل نموده اند نموده و از پای در آورند اما نیروهای نو پای امنیتی کشور ما موفق شدند 

سالمت نجات  زنده و از خود گذری ند باپارلمان به گرو گان گرفته بود که در ساحه   حدود سی وپنج تن افراد ملکی را

آنهم در مقابل کسانی که فقط به مرگ می اندیشیدند و  ، با تحمل کمترین خسارات و تلفات این حمله را مهار نمایند،داده

 ،شخاص بی گناه را با حمله انتحاریجوم آورده بودند تا افراد و اه کابل استاربه خاطر راه یافتن به بهشت خدا به هوتل 

 گردند.  به قتل برسانند و خودشان راهی بهشت!

همه میدانیم که مبارزه در برابر این گونه افراد کاریست بس دشوار، اما نیروهای امنیتی کشور با تجهیزات اندکی        

نیروهای  که در اختیار داشتند موفقانه این کار را انجام دادند طوریکه قوماندان عمومی آیساف و ناتو از این عملکرد

 امنیتی کشور تقدیر نمود.

و خروج تدریجی نیروهای خارجی از شود سپرده مسؤولیت به نیروهای امنیتی کشوردر نظر است اکنون که        

کشور کاست و بر مردم این عملکرد نیروهای امنیتی کشور تا حدودی از نگرانی  روی دست گرفته می شود افغانستان

ی امنیتی افزود، این نیرو ها با جان فشانی های خود، مردم را امیدوار ساخت که در اعتماد ما و مردم نسبت بر نیروها

صورت خروج نیروهای خارجی از کشور، نیروهای داخلی قادر اند که از وجب وجب سرزمین خویش و منافع ملی اش 

ستان را به النه و کاشانه امن دفاع نموده و نگذارند که تروریستان دوباره بر کشور سایه شوم خویش را گسترانده و افغان

 خویش تبدیل نمایند.

جهانی با در نظرداشت این حقایق، از لحاظ مادی و معنوی این نیروها را مورد  از جانب دیگر می طلبد که جامعه  

 ر ارگانهای امنیتی، یاری رسانندئملی و سا دویحمایت همه جانبه خویش قرار داده افغانستان را در نیرومند سازی ار

مال  چنان ثابت گردید که نیرو های امنیتی کشور با جانبازی هاو فدا کاری ها دسایس دشمنان مارا خنثی و از جان وهم

 .یاور باشیم ما حراست مینمایند الزم است در این عرصه با نهاد های امنیتی خویش همکاری نزدیک داشته یار و
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