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 از دست داد!!!  دینبا یمتیق چیرا  به ه  یصلح کنون
 

 دیسراغ دار  ایطالبان بودند. آ   روزیافغانستان تا د  یاسالم  ی، کنفرانس بن و جمهور  یمل  یناتو ، پنتاگون ، اردو  لیبد
 اند .!؟  های ک زیمسالمت آم  قیطالبان از طر فیکه امروز الترنات

 دالر. . .  ونیمل کی است به ارزش   یغرب سوال ستانیپرسش به گفته ژورنال نیا
د باشند و  آنها در تضا  با   یادیز  لیبنا بر دال  دیبدست آورده است که شا  یاکنون صلح را در وجود کس  نیهم  افغانها

به آن     یکوچک   یلیخ  ی ایمن و توست که از زوا  یو قوم  یاسیس  ی ها  قه یکه نعمت صلح وال تر از صل  دیدانیم  ایاما آ
 ؟ میکنینگاه م 

جهان سراغ   یگریکدام نقطه  د  ایکشور و    ن یرا در ا  یکس  ایکه آ  میتر بپرس  یجد  یاز خود صادقانه و کم  کباری  دییایب
  یمعما از فضا  کیکشور را مانند    نیکوچه به کوچه ا   ارهیو ط   ګدلخراش توپ و تفن  یصدا  توانستیکه م  دیداشت
 ؟  ندیکشور برچ نیو آسمان ا نیزم

 و روشن است کــه نــه.   ح یواض یلیپاسخ صادقانه خ 
وصا و آنهم خص میکرد را نداشت هیمعما تشب کیآنرا به  ستیکه با ی به همچون صلح سراسر یدیام چیه روزیتا د ما

 پروراندند . یجنگ خانه بخانه و اقوام ساکن افغانستان را در سر م  کیکه توقع  انیتوطه گرانه اجنب دیاز د
 ستیبا  یلیدارند و هر بد یلیآن بد  ی برا  نکهیوجود دارد و مهمتر از همه ا  ایدر هر کشور دن  ی ها اجتماع  یتینا رضا 

 جامعه باشد . کیمنتقدان  یها یتیبهتر از مضمون نارضا
نعمت بزرگ    کیمعما  بعد از چهل سال به عنوان    کی بدانند که بالخره صلح را مانند    دیرنج برده از جنگ با   یافغانها

 بدست آوردند .   یمل
آرامش و فارغ از جنگ    یکشور است. حفظ فضا  نیاتباع ا  یبرا  نینو  یصلح نکته آغاز زنده گ  نیا  گریبه عبارت د

 از دست داد .   گانیرا دیاست که آن را نبا ینعمت خوب تمام جوامع بشر
 نینو   یصلح و اعمار زنده گ  نهی تا زم  میاجازه ده   دی است و نبا  شرفتیثبات و پ  دیکشور نو  کیو آرامش در    صلح

 از دست افغانها خارج شود . گری د کباری
 ی مدت زمان  یبرا  یاست ـ و حت   نیسرزم  نیا  شرفتیو پ   یترق  یبسو  یبعد  یاگامه  ییصلح ضامن راه گشا  نیتام   حفظ
 شده است .  نیتام هایصلح در وجود ک  نیهم نخواهد داشت که ا یباک

  چه یخود در  نیو انسانها مجال فکر کردن سالم را بدست آرند ا  ابدیتفنگ خموش گردد و صلح استحکام    ی صدا  یزمان
جامعه ، رشد     کی، رشد اقتصاد    شی، رفاه و آسا  ی و تعال  یبه ترق  دنیو مذاکره  و رس  الوگید  یبرا  ییباز کشا

 . آوردیو جوان و اطفال را به ارمغان م ریپ فمرد وزن ، اقوام و اقشار مختل یحقوق مدن  یو تساو یدموکراس
، حق بر باطل و رشد    یک یبر جهل و تار  ییروشنا  یی نها   یروزیکننده پ  نیو تضم  یدست آورد صلح را که بان  بنآ

کوچک   ینمود و نگذاشت بخاطر خواسته ها  تیحراست و حما  ستیباشد با  کهی ا  متیبر فقر است را به هر ق   یاقتصاد
  ی لیخ متیاست ـ را به ق زینا چ یلیخ کشور یصلح سرتاسر نیتام ی ها  یتناسب ارزشمندو موقت که ارزش آن به 

 ارزان از دست داد . 
مختلف زنده    یها را در عرصه ها  ییکایساله امر  ستیب  یکه دست آورد ها  مییتصور نما  نیبا خود چن  کباری  دییایب
 ؟ مییمنشانه حاکمان و جبر زمان حفظ نما کیدور از انظار تار زیصلح ام گریبه گونه د میتوان یم یاجتماع یگ

توصل به خشونت در   ریمحتاطانه و فرهنگ غ یها وهیباشد و آنهم به ش یبل دیمثبت  شا یها شهیاند دیما از د پاسخ
 صلح و حاکمان عصر ـ   ونیبرابر مرب

حفظ و آغاز   شیخو  ی خانواده گ  یفضا  ییآرا  یزنده گ  قیحقوق زن را از طر  یها  یموقتا ارزشمند  توانمی ما م  یبل
 .تواند یما از من و تو گرفته نم یخانواده گ  میجلو آنرا در حر یو خارج یطاقت داخل چیو ه مینما

وجود خواهد    ایدن  نیدر ا   ی کس  ایبلند نه بلکه خموشانه ـ آ  یبه صدا   دیبشنوم ـ شا  یقیدر خانه خود موس  خواهمیمن م 
 ؟   ردیمرا احاطه کرده است از من  بگ  یخانواده گ میرا که حر یداشت که جلو تکنالوژ

بلند پرورش و    یلیخ  ونهګبه    شیخو  یمصؤن خانواده گ  میسقف و حر  ریز  شیدخترم را در خانه خو  خواهمیم  من
 خواهد بود که مانع من شود ؟  یکس ایدر دن ایدهم آ تیو ترب  میتعل
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خود   یخانواده گ  میحر  توانمیمشکالت که در پیش رو دارم باز هم کماکان م  یجامعه با تمام  نیبه عنوان عضو هم  من
عصر ـ    یتوصل به تکنالوژ  ی اریبه    یخانواده گ  یمناسبات و روابط عال   قیرا به هر نوع که توان دارم  از طر

 یکس  چ یو من باور کامل دارم که ه  مینما  نیتام  هشرفتی همانند مناسبات جوامع پ   کسانیحقوق    یروابط تساو  ی دارا
 .تواندیمزاحمت نم   جادیا میدر آورده و برا شیمرا تحت تسلط خو یفضا خانواده گ

 نکهیهم ا  اینباشد     ایو عطر الود باشد    ییباشد ، بانکتا  شیر  یب  ایدار    شیام ر  یدستگاه ادار   ایپوهنتون    سیاگر ر  من
  توانمی استاد با فرهنگ در صنف م  کی اما من خود مانند    کنمینم  ییاعتنا  چیو تنبان با من مقابل شود به آن ه  رهنیبا پ

پوهنتون باشد    نیهم  سیر  نیکه فردا جاگز  میو پرورش نما  تیش چنان تربیخو  تیکشور را با فهم و علم  نیفرزندان ا
  ... 
  یتجربه گان سپردن خود کار علم  یرا توسط اعتصاب استادان پوهنتون بدست ب  یکانون علم  کی  میمن حر  دهیعق  به

 . ستین یو مل
 ایمه گران یخود و د یبرا توانستندیآنچه را که عبارت از صلح است و خود نم دیو اهل خرد نبا ی علم یها تیشخص

ذهن خود    ستیدست دهم و ما بااز    یمتیق چیصلح را به ه یفضا  دیارزان از دست داد ، ما نبا  یلیخ  متیسازند به ق
ناگوار خشونت   ی ها  امدیچهل سال گذشته پ  ی هرکدام ط  خودچون ما    مییاز فکردن در مورد آشوب شستشو نما  یرا حت

 . میا دهیچش شی و جنگ را با رگ و پوست خو
خانه   یآشوب و فتنه جنگ دوباره بر فضا  هیسا  میو نگذار  میینما   یدور  انیدر حال حاضر از آشوب و آشوبگرا   دییایب

  یصلح به دست آورد ها  یافگند ... تا باشد در فضا  هیسا    کباری ما    زیو خانواده و کوچه و پس کوچه کشور صلح آم
 . . . مییآ لیدور  آهسته آهسته و کماکان نا یفردا ها شتریب
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