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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
  ۲۰۱۶ جون۰۱         افغانستان براى وآزادى صلح كمیسیون

 
 بسم هللا الّرحمن الّرحیم

 توافق مسوده پیرامون افغانستان براى وآزادى صلح كمیسیون اعالمیهء

 افغانستان اسالمی حزب و حکومت میان صلح نامه
                                                                               

 
حزب و   نامه صلح بین حکومت  کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان از نهایی شدن توافق

حزب اسالمی افغانستان در خواست می کند   اسالمی افغانستان استقبال می کند و از رهبری محترم
 تا این مسوده را در اسرع وقت امضا نمایند

صلح آرزوی دیرینه فرد فرد افغان است، صلح خیر است و صلح جهاد است، رفاه است ، وحدت .
 ن برای مردم افغانستان استیکپارچگی است، و باالخره صلح آینده روش است و 

بدین ملحوظ کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان از همه وطنداران صلح دوست و خیرخواه 
در کشور طبق مسولیت دینی و تاریخی خویش از   خواهشمند است تا جهت استقرار صلح پایدار

نموده و به آن عده  توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسالمی افغانستان پشتبانی خود را ابراز
عناصر ضد صلح فرصت و مجال آنرا ندهند تا در راه صلح موانع ایجاد کنند. زیرا این عده 
عناصر برای منافع شخصی ، سمتی، قومی و سیاسی خود سخت در تالش اند، تا جلو تحقق این 

 پروسه صلح را سبوتاژ کنندٔ  آرمان مقدس مردم افغانستان را بیگیرند و 
صلح و آزادی برای افغانستان از حکومت و تحریک طالبان تقاضا میکند تا جهت ختم کمیسیون 

راه مذاکره ومفاهمه را در پیش گیرند. کمیسون صلح و آزادی برای  دایمی جنگ و استقرار صلح 
و آرزومند است   افغانستان توافق نامه صلح بین حکومت و حزب اسالمی را به فال نیک گرفته

 پایدار در سراسر کشور جنگ زده ما استقرار یابد هرچه زودتر صلح
و آزادی برای افغانستان پیام انجنیر صاحب حکمتیار را به تحریک طالبان   همچنین کمیسون صلح

در راستای تامین صلح وختم دایمی جنگ در کشور مفید می پندارد و آنرا حاوی دعوت به صلح و 
 سلم می شمارد

کشور به امید صلح پایدار در سراسر  

                                             آمین                                          

  

 والسالم    

  داکتر نجیب حمید ریس کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان  
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