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   سعيد افغانی–امين الدين سعيدی الحاج داکتر 
   ٢٠١٨ جون ١٨

 

 !بجنگ مردود، جھاد مطلو
شود  شعارھای مردم، نبض حوادث به صورت مشھود و مستند ديده می  نزديک از جريانات وۀين روزھا با مشاھد ادر

شود و محسوس است  ديده می : دملت افغان از جنگ خسته شده اند ولی از جھاد خسته نيستن و ملموس است که مردم و

  .وز تفاوت محسوس داشته و داردب دير طالکه طالب امروز با

   .درس نظر میه جوان ب ًالباس طالب امروز نسبت به طالب ديروز کمی نو وريش ھا کمی کوتاه وسربازان شان تقريب

 ضد خارجی ھا است، بايد هما ب ًطالب ھا در بيانه ھا ومصاحبه ھا اکثرا به يک نقطه تأکيد و اجماع می کردند که جھاد

تأکيد داشتند که نيروھای خارجی بايد از افغانستان خارج شوند و  .ت اشغال کشور ما بايد پايان يابديھا ودر نھايئامريکا

اشغال  تأکيد داشتند که اگرخارجيھا به. مشکل اساسی امروزما وجود خارجی ھادر کشور ماست دادند که ادامه می

اين ھيچ جای شک نيست که مردم ، در خويش ادامه دھند ، به زور آنھا را از کشور خويش خارج خواھيم ساخت

به ياد داشته باشيد که مردم مسلمان افغانستان از جھاد خسته  افغانستان از جنگ خسته شده اند وخواستار صلح اند، ولی

 ادامه ، تحقق اساسات دين مقدس اسالم وشريعت اسالمی به جھاد خويشاشغال وبی عدالتی ھا نشده اند ودر مقابل

  . خواھند داد

 صحبت ھا ومصاحبه ھای خويش تابع داری خويش را از رھبری و امروز با مشاھدات دقيق ھويدا بود که طالبان در

  . اندگفتند زعيم ما شيخ الحديث ھيبت هللا چنين و يا چنان ھدايت فرموده داشتند ومی ابرازمی امير خويش ھميشه

برای صلح تمايل  شود که طالبان سخت  میيک احساس با تمام وضاحت مالحظه در صحبت ھای طالبان يک نقطه و

  .رسيدند نظر میه مردم صميمی ومھربان ب دھند ودر احوال پرسی با نشان می

طالب . گاری می گرفتند مانند سابق توجه به لباس و ريش مردم نداشتند، با مردم وحتی با بی ريش ھا عکس يادطالبان  

  .نسبت به آن نفرت نشان نمی دادند و بود نراسھ تلويزيون در ۀامروز ديګر از کامره ودوربين کامر

ه در وقت نماز دوش شان ب ، حتیرسيد نظر میه بودند ، حس انتقام شان ضعيف ببان در مورد زنان اينبار حساس نطال

ند ، بلکه با شنيدن ترانه دعمل نياوره ممانعت ب ، ھيچشود واز موسيقی شنيده میآدر شھر که  .دسوی مسجد ھم زياد نبو

چنين تصوير از طالب امروز  . دسربازان وعوام الناس مصروف اتن ملی بودن  وموسيقی رزمی يکجا باھای مھينی

ما با تمام  .دبين الغيب عندهللا اما شرع ظاھر را می. دھد ذشته متمايز جلوه میگعرصه ھا نسبت به  ايشان را در تمام

 ، آشتی و برادری استدعا داريم تا ملت ما نيز به صلحاه ايزد متعال گنموده و از در احتياط از آغاز اين روند استقبال



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  . برسد

 به ملت گتفن موجود کشور ما عوض مراجعه به ی  احزاب و سازمانھا ملت مسلمان و تمامۀکه ھم یصلح و آشتي

يشه ذشت و برادری را پگاسالمی، صله و عاطفه،  مسلمان افغان، کتاب هللا و سنت رسول هللا مراجعه نموده ، در اخوت

   .کنند

مکن است و اين نام. باشند اين بدان معنا ھم نيست که ھمه يکسان و يک نسخه برای حل مسايل کشور و جامعه داشته

لمان از ای ھدايات عئی و فھم خويش در روشناأمطابق ر ذار ملت مسلمان در يک فضای آزادگب. چنين توقع خطاء است

  ..ندگانی نمايندز   ملت مسلمان در صلح و تفاھم باھمۀع اراد تابمهھ انتخاب و دين مقدس اسالم راه خير را

  و ما توفيقنا اال با

 

  


