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 !!؟؟، یا جنگسرزمین صلح

واقع شده  (ص)اسالم سال تولد پیامبر یا در و قولی قبله ، ببعثت قبل از، اصحاب فیلتاریخ گواه است که واقعۀ  

آراسته با  و مجهز، عظیمبا سپاه  ،حبشه ورامپرات «نجاشی» سرداران سپاه   ، یکی از«ابرهه»هنگامی که  .است

 رسیدن به حومۀ ، باکشید لشکر ،هکعبخانۀ یعنی  ؛کانون حج ابراهیمی و مرکزعزم تخریب به های جنگنده فیل

لمطلب، عبدا صد شتر زمره دو رکه د ،درک را صادرمکه مردم  یدارائ غارت و چپاول امر ،همه قبل از ،مکه

تخریب مکه،  استشاره در وعبدالمطلب  با ابرهه دیدار در. بغارت برده شد نیز ،کعبه متولی خانۀبزرگ یا 

همان  .صاحبی دارد نگهبان وخود گفت، مکه تخریب کعبه  در را مطالبه کرد وی شترانش رهائتنها عبدالمطلب، 

منهزم شان  تباه و وپاشید  اصحاب فیل فرو لشکر های کشنده برسنگخود  نام ابابیل با منقاره رندگانی ببود که پ

خدای توانا کسی  ن جزکه مکه نگهبانی دارد و آن نگهبا ،بودن هویدا آز حتی پیش ا وهمان تاریخ  از .گردانید

بعثت  بعد از .ده استرا تایید کر ءاین ادعا وشده همین مناسبت نازل ه اصحاب فیل ب سورۀ چنانچه نیست، دیگر

 زیارت آن رکن پنجم دین گردید و مکه بیت الحرام و ،دین مبین اسالماشاعۀ  و (ص)حضرت محمد ،خاتم النبیین

 حفظ صلح و .امیده شدعالم بشریت ن سان وهمبستگی بین ان برابری و برادری و سرزمین صلح وعربستان 

 یا ، با کشتن وحالت احرام ج وسک حامنادای جریان  ست که حتی در مدینه تا حدی حتمی مکه و آرامش در

که با  ، چه رسد به آنمیشودواجب قربانی  حاجی دم و بر، بدن از پشه چون شبش و چیزینا حشرۀ کردن دور

، آن خطهزمامداران آل سعود،  آرامش و حرمین شریفین مهد صلح و رو ازین .ازدراه انده جدال ب کسی جنگ و

 مسلمین درهمه فریضۀ  ن،آ دفاع از، اماکن مفدس صورت تعرض بر درآن  غیر ، درباشندصلح مینگهبانان 

 .کنند ن حفاظتآ از ،خون خودتا با ریختن  ،جهان است سراسر

ه راه انداخته ب سالمیاممالک  امور مداخله در بسیاری موارد، ردآرامش  همان مهد صلح و متاسفانه از امروز

به شیوه های خونین ادامه  که تا امروز ،افغانستان نارامی در ایجاد در ،طالبان القاعده وجمله تمویل  ، ازدشومی

عدم  دولتکه،  این قابل توجه .یمنمملکت اسالمی  بر اخیر تهاجم نظامیبرخالف قوانین بین المللی، یا  ودارد 

عربستان  برای دفاع از وکرده شتیبانی پ مازین تهاجتواند، نمیکرده حل  راکه مشکل خود  افغانستان هم اتحاد
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دم ق که تا کنون یکحرمین ، متولیان دارند قدم اول آرزو ، درد افغانستاندتمنمردم عقی .است نشان داده آمادگی

ه آماد صلح برای مذاکرۀ این گروه وحشی را گرفته و کارطالبان  د برنفوذ خو ازپیش نکرده اند،  راه خیر هم در

 .دسازنب

 

 ویرانی دفع جنگ و ست و نارامی که رفع رنج و      میدانی تو ما نیاز  !من بی نیاز دای ــــــــــــــــــخ

 زندانیبا غصه   شوم «خاموش بنشینم رـــــــوگ»      «گویم زبان سوزد اگردل،  ست اندر مرا دردی»

 بنیاد مسلمانی ، زـــدای منــــخ  ،چه سازست این      شود باالهاجم میآهنگ ت  ح،ــــــــــــــــــصل مهد ز

 دردی تو درمانی  هره ب آسانی،  مشکل تو هره ب      ، درد ما تو درمان کنمــــبه این دردی که ما داری

 ن ارزانیـگشایشها ک "صبری که ما داریمبه این "      کن ما صبوران را  رینــــق  ،رحمت زیر سایۀه ب

 م انسانیــــــــــــفه به این تاریک اندیشی برون از      ال بیداد جهانحوارانـــــــــــــــچنگ جهان افتاده در

 آسانی آرامی و است و حــــــــــــــامید ما همه صل      می آریم پاک تو خانۀ بر که رو ،باری رـــــــهه ب

 اران نفسانیـــــــــــــــــــ، ستمگبلعند عالم راکه می      ست رحمی کنگرفتار نخواهاچنگ خود درجهان 

 پیمای قرآنینه ره ند ودیث اــــــــــــــــــنه پابند ح      سته رمه افتاد میان   انیــــــــگرگ و  دیوی دد و

 میدانی خود تو هم ـــــــــــف  به ، دانمقیقت را نمیح      دکوبن، طبل جنگ میحـــــــصل شهر به مهد دین و

 «ماند مسلمانی کجابرخیزد  کعبه  از کفر  وـــچ»      الم شاعر داناـــــــــــــــــــک مرا یاد است مضمون

 گویدمی رارـــــتکدل  ین گفته را با سوزا «اسیر»

 حیرانی و می آرد پریشانی به ـــــکع از که جنگ 

 

 

 

 (، فرانکفورتع ۵۱1۲ اپریل 1۵ «اسیر»  نسیم .م)

      

 


