
إخوتي وأخواتي األعزّاء في املسيح، اإلخوة واألخوات األعزاء من مختلف األديان، 

سات املـهّمة عـلى الـساحـة الـدولـيّة فـي مـا يـتعّلق بـسحب  لـقد اسـتمعنا فـي األيّـام األخـيرة إلـى تـصريـحات مـختلف املـؤسّـ
وجــودهــا الــعسكري مــن أفــغانســتان. ال نــنوي الــتعبير عــن تــقييم هــنا حــول مــالءمــة االخــتيار الــذي تــّم اتّــخاذه فــي وقــتها 
والـنتائـج الـتي حـّققها حـضور تـحالـف الـعديـد مـن الـجيوش األجـنبية ملـّدة عشـريـن عـامًـا. بـداًل مـن ذلـك يـهّمنا مـصير سـّكان 
ذلـك الـبلد املـدعـو إلعـطاء الـحياة ملـسار جـديـد خـاّص بـتاريـخه. ال يـمكننا إخـفاء املـخاطـر الـتي تـمثّلها نـوايـا االنـتقام الـتي 
نـضجت عـلى مـّر الـسنني، ونـعرب عـن قـلقنا بـشأن حـمايـة الـفئات األضـعف مـن املـجتمع األفـغانـي. حـياة املـرأة وكـذلـك حـقّ 
تــعليم عــادل لــألطــفال، واملــشاركــة الحــرّة فــي الــشؤون الــعامّــة وضــمان حــّريــة الــديــن هــي التحــّديــات الــكبرى الــتي نــطلب 

حماية لها من اهلل. 

يزي الـكثير مـن مـمثّلي  مـنذ 27 تشـريـن األّول/ أكـتوبـر 1986 حـني أراد الـقّديـس يـوحـنّا بـولـس الـثانـي أن يجـمع فـي أسّـ
ل إلـى اهلل لـتحقيق االنـسجام واملـصالـحة، فـهمنا أّن السـالم ال يـتحّقق بـوقـار  الـديـانـات املـختلفة ليتّحـد الجـميع فـي الـتوسّـ

التصريحات بل باألحرى بقبول هبة اهلل وااللتزام بالسماح لتلك البذرة بالنمو في حياة الجميع وفي رجاء الشعوب. 

لـذلـك فـليرافـق اهلل الـعمليّة الجـديـدة لـحياة الـسّكان فـي أفـغانسـتان، مـثيراً الـنوايـا الـحسنة فـي الجـميع. هـذه هـي الـصالة 
الــتي أطــلب إلــيكم املــشاركــة فــيها فــي 27 مــن الشهــر الــجاري فــي كــّل مــنزل وفــي كــّل جــماعــة، بجــميع الــلغات والــتقالــيد 

الدينيّة في العالم.

فليعِطكم الرّب السالم،

 + دومينيكو سورينتينو، أسقف 
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