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و اندیشه  تحلیل  را بعد از  منطــق و استدالل صلح  ، سلم ،حسن تفــاهم ، و تدبیر نیک، تعقل  ما 

دایمی   عــزیز و خیر و سعادت مردم افغانستان  دایمی   و سعادت خیر  راې ب جانبه  و همه  زیاد  

.مردمان جهان برگزیده ایم  دایمیسعادت  منطقه و خیر و  مردمان  

که   دایمی مردمی  است خیر و سعادت  و ضامن  متکفل   تاریخی حساس  شعار ما در این مقطع 

     برای صلح  و آرامش ، خیر و سعادت  و  آبادی میخواهد  تشنجات  لجوجانه  رفع  و زمینه بهتر 

.ردد گوفانی مهیا گو  ش  

مخالفین  ان  و گانگعالیق  مروت را در بر داشته  و میخواهد با  بی  شعار ما با  دوستان ؛ تقویه

شرافت  و کرامت  و اصول  مبادی  ،  این  شعار و ظوابط نیز از در مسالمت  به اساس مفاهیم   

.انسانی  را بر قرار سازد   

 

                                    !!  یتی است گو  شعار ما خواهان عدالت اجتماعی در سراسر  جهان 

به تباه کاران اعالن مینماید که دست های نا پاک خویش را تماس  به آن  وسایل  کشنده و تباه کننده  

محوه و نابود خواهد   کره زمین  نسل بشر را از سطح ، ردد گبردارند  که  موجب  تباهی  بشریت می

.،  تباه  و نابود خواهند  شد  سوزنده آن و مظلوم  یک سان در آتش کرد و ظالم   

 

وضاحت  خاطر نشان  ساخته ایم   را بلند و پشنهاد کرده ایم  و به«  الخیر  صلح» ما بار ها آواز 

هستیم  و « ، قتل و قتال  نگظلم ، ستم ، استبداد ، تبعیض ، خشونت ، ج» : که ما مخالف هرنوع  

بشریت  خدمت  با سزای  را  کرده ،  رسالت   میقینآ  میخواهیم که  برای خیر و سعادت انسان و عال

.       خویش را بوجه احسن انجام دهیم دین ایمانی و وجدانی  و  

 

. نمایند ویند  و از آن  تعبیر درست  میگمن باور دارم  که به شعار ما  عناصر صالح  لبیک  می

،  شعار ما را  بخاطر منافع  خویشان آنها ؛  گاین است که  قدرتمندان  وابست درر؛ جای  تاسف گم

                                                .                  و مورد تاخت و تاز قرار میدهندکرده  تعبیر غلط 
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ساخته و فریب میدهند  تا  مان گواقعی ، بد  وستان یک عد ه ساده  لوحان را  بنام  د حتی اذهان 

ن او ضاع ، عوامل  بدبختی ساخت  و با متشنج  گهدارندفتنه و فساد را شعله ور ن  به اثر آن آتش

پس چاره اساسی  چیست و چه باید کرد ؟                                      !!!   را مهیا میسازند بشریت 

           

 صلح  ، سلم ،حسن تفــاهم ، تدبیر نیک ،  تعقل  و»  : چاره  اساسی  حقانیت  شعار ما به نظر ما 

است ، که مطابق آن باید  مخلصانه و با  نیت پاک ، فکر و عمل خود را عیار «   و استدالل  منطــق

: سازند و از تباهی دست بکشند ، بخاطر اینکه   

 

ــ آخر جهان  به حقایق  اسرار شوم  پشت پرده ، دسترسی خواهند یافت ؛  دوست  و دشمن ، 

 محکوم  ، دادگاه حقدر   ستمگرانخود را خوبتر تشخیص  خواهد کرد  و سرانجام  تباه کاران  و 

.میشوند   

و تعقل تقویه ، حسن تفاهم  جامه عمل  را  در بر کرده  صلح  و سلم  بر قرار   ــ آخر حسن تدبیر

.ردد گمیوفان گآباد و ش گیتیو این  پرابلم ها  و مشکالت حل و فصل و استدالل  و از راه منطق    

رفته و حرکت  دسته جمعی  به گرا منطق  و استدالل دهشت و ، خشونت  ویی گــ آخر جای زور 

. میان میاید  

روبه افزایش   ــ آخر قدرت مردمی باالی تمام  کره زمین تسلط پیدا میکند ، که به آثر آن  تولیدات

.و در توزیع آن عدالت اجتماعی  به میان میاید   

مبدل   و برابری برادری   به  و آقایی و باداری  ــ  آخر  بیکاری از روی کره  زمین رخت میبندد

.میشود   

برای   و شیاطین  ظالمین ردد  و آنچه  که گبا  طل  و نا حق غالب و فایق  میــ آخر حق  باالی  

ردد  که  خود در آتش آن  می سوزند ، گمهیا میسازند ؛  موجب آن میطرح  و ناه گتباهی مردم  بی

.محوه  و نابود  می شوند   

: قران کریم میفرماید   

   بَاِطَل َكاَن َزُهوقًاَوقُْل َجاء اْلَحقُّ َوَزهََق اْلبَاِطُل إِنَّ الْ 

«  15مبارکه   ، آیه اإلسراء: ۷۱سوره  »  

.و آمد حق و نابود شد با طل ؛ ضرور با طل ، نابود شدنی است گو ب  

 

مینمایم   دعوتو صالح   از همه انسانان خیرخواه ! است  حق بر باطل  وزی بنآ ؛ شعار ما ،  پیر

     .دهند   خویش را انجام  و وجدانی  مجاهد ت کرده ، دین ایمانی ؛خیر و سلم  راه  این  درتا 

 

:مینمایم  خطا کاران  توصیهو   ستمگاران  همچنان به  

نمایند  و خود  را   پشیمانی و  ،  ندامت میگردد  باعث  تباهی  بشریت که   صالح نا  از اعمال  تا

.عنصر صالح  جامعه  بسازند   

 و من هللا التوفیق

 

دکتور سعید افغانی                                                                                                

        ــ  افغانستانکابل 
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