
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۵/۲۰/۲۲۰۲                ولید پوپل 

 

 
 آتش بس ملی و ختم جنگ

 
 

صلح مفهوم دوستی و هماهنگی اجتماعی در غیاب خصومت و خشونت ها ملی است. دستیابی به چنین "مشکل داخلی  
منافع رقیب به ظاهر آشتی ناپذیر کمک کند و راه را برای صلح آمیز" برای خود و دیگران می تواند به حل و فصل  

 نسل آینده در فضا برادری تحت یک پوشش به یک اندیشه مشترک به خاطر آباد شدن ملت ضمینه سازی نماید 
ادامه خشونت جنگ بی انفاقی استفاده از نیروی فیزیکی و مجالس خصوصی به شمول مظاهره ها سیاسی آسیب 

 در بین یک ملت جاگزین می نماید که نسسل ها آینده آن را خواهد پرداخت  اعظیم و ناتمام را
استفاده از نیروی فیزیکی یا آوردن قدرت اجنبی باالی مخالفین سیاسی آن هم علیه مردم خود، ویا گروپ دیگر، یا 

 . علیه یک گروه در یک جامعه غریب مانند افغانستان منجر به نابوت شدن تمام ملت ها می گردد
اتش بس و صلح" برای توصیف توقف درگیری خشونتآمیز وختم جنگ استفاده میشود. صلح میتواند به معنای حالت 
سکوت و ممکن تا زیاد وقت یک نوع خاموشی سیاسی را در بین جامعه بیاورد چون آرامش ضمینه داخل شدن  

ا توصیف کند که با احترام، عدالت و ذهنیت ها جدید را می نماید ، صلح همچنین میتواند رابطه بین هر مردمی ر
 حسن نیت مشخص کنار همدیگر مانند انسان ها سایر جهان زندگی نماید ،

ملت افغانستان همه شان مسلمان هستند بزرگترین مشکالت را تحت عقاید مذهبی حل می نمایند زیاد تر وقت دیده  
ویا راه سیاسی اجتماعی را برای گروه دیگر باز   شده که بعد از جنگ تباهی مردم به دور هم آمده آشتی نموده اند

ماه اگست صورت گرفت چون در بین همه مردم چی دوایر نظامی ویا ملکی    2021نموده است این عمل در سال  
اشخاص مذهبی ویا مو سفیدان افغانی وجود داشت وهنوز هم موجود اند ایشان توانستند پیام صلح را در بین مردم  

 ود که مجموع مردم افغانستان در قناعت عمومی ختم جنگ و صلح کنار همدیگر بیایند توضیع دهند همان ب
 2021در ماه اگست 

با جمله دیپلومات ها خارجی  امریکا تصمیم خروج کامل شان را  قوایی برجسته نظام  ناتو و  نمایندگان فرماندهی 
 حکومت کابل گرفتند وهمکاران شان از میدان هوایی کابل بی قید و شرط با طالبان و 

در عین حال مجموع تحریک طالبان و قوایی مسلح کابل به طور آگاهانه و فکر مشترک محرمانه به آتش بس ملی  
 خود را سوق دادند چراکه مجموع خانواده ها افغانستان برگشت فرزندان خود را از جبهه ها داغ و خونین داشتند

 دن صلح دیگر نخواستند جنگ را ادامه بدهند قوای مسلح وقت به منظور گسترش آتش بس و آم
به همان خاطر چی طالبان و چی نظامی ها حکومت اشرف غنی با همدیگر جنگ را خاتمه دادند و مجموع افراد  
نظامی نظر به اعتبار و باور که باالی طالبان از طریق ارتباط ها محلی داشتند اسلحه ومهمات خود را تسلیم ایشان  

 زل شخصی خود روان شدند نموده به طرف منا
هدف مجموع تفنگ داران فقط ختم جنگ و پایان یافتن خون ریزی بی انفاقی تباهی بود ورنه هر دو طرف هم اسلحه  
داشتند و هم افغان ها خون گرم بودند می توانستند تا سال ها سال با همدیگر جنگ کنند یعنی با داشتن مفکوره اسالمی 

را خاتمه بدهند و دیگر نخواستند بعد از این نسل ها بعدی تفنگ را به سوی همدیگر و افغانی ملی توانستند جنگ  
 نشانه گیرند 

این آتش بس نشان دهنده نهایت مردانگی بزرگی شهامت مسلمانی و افغانیت هر دو طرف را ثابت نمود که در تاریخ 
 ابل همدیگر از گذشت بخششافغانستان بی سابقه بود باور کسی نمی آمد که با این قدر امکانات در مق

برادری افغانیت مسلمانی کار بگیرند با وصف که در گذشته علیه انسان ها بسیار ظلم صورت گرفته بود که قابل 
 بخشش نبود 
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مردم مظلوم غریب افغانستان از دو جناح به خاطر این حرکت شان بی نهایت خرسند گردیدند چون از یک طرف  
اهی هر دو گروه مردم را کامال “ نابود می ساخت ، جای مسرت است که خداوند  گرسنگی و از سوی دیگر جنگ تب

ج مجموع مردم افغانستان را دور از جنگ خون ریزی در اتفاق اتحاد همبستگی صلح آرامش قرار داد ، با این نوع 
اجنبی را برای همیش خامو آرمان شوم بعضی کشور ها  بردباری در برابر همدیگر  ، گذشت و  ش ساخت  اتفاق 

 کسانیکه می خواستند افغان ها همدیگر خود را به قتل برسانند
مردان زنان هر دو جانب چی قوایی مسلح اشرف غنی و چی لشکر طالبان که فرزندان این کشور هستند به ثبوت  

ه رساندند که ایمان شان بلند تر از هر نوع ارزش ها به دست آورده ظاهری است ، گرچه تعداد هنوز هم است ک
ادامه جنگ و خون ریزی را نظر به صلح ترجیع می دهند خودشان در خانه ها گرم نرم با اطفال شان در زندگی  
غربی به سر می برند ولی به خاطر تعصب زبانی قومی خود جنگ نفرت بی اتفاقی انتقاد ها شیطانی را زیاد تر  

 دامن می زنند
 حرکت ملی را اجرا نمودند تمام قومندان ها و کسانیکه در رهبری قرار داشتند

از   را  آینده  ها  نسل  و  دادند  انجام  آمدن صلح  و  ختم جنگ  به خاطر  افغانستان  تاریخ  در  را  خدمت  بزرگترین  و 
 سرگردانی آواره گی نجات دادند 

 این قربانی ها که به خاطر امنیت کشور و ختم جنگ انجام یافت در تاریخ از ایشان به افتخار یاد خواهد شد 
عداد فرصت طلب ها سیاسی با نشان دادن حساسیت قومی زبانی سمتی تنظبمی این حرکت صلح آوردن را  گرچه ت

 طوری دیگر جلوه دادند و شعار مظاهره را باالی مردمان غیر آگاهانه تحمیل نمودند
فلمی شان نمی  اما خوشبخاته مردم افغانستان چهره ها همه شان را خوب می شناسند و دیگر تحت تاثیر مصاحبه ها  

 روند
برای مردم با وجدان با عزت افغانستان آزادی ، صلح ، ختم جنگ ، همبستگی برادری بلند تر از همه خواست هاشان 

 بود
و یک بار دیگر برای همه جهانیان به ثبوت رساندند که افغان ها همیشه با هم بکجا هستند در این کشور کسیکه که 

یرت بی حرمت نبوده و همیشه در برابر صحبت ها بزرگان مو سفیدان وخیر  هویت افغانی دارد هیچ وقت بی غ
 کشور سر تسلیم دارند

با وجودیکه تعداد از تحلیل گران در محور تفکر شخصی قومی زبانی والیتی خود همیشه در حرکت اند مانند اسب 
فی کامال“ اشتباه می نمایند صحبت گادی که تنها روبرو خود را می بینند همواره تبصره منفی دارند با صحبت ها من

ها بدون موخذ گویا قوایی نظامی اشرف غنی از ترس تسلیم شدند ویا در برابر کدام نوع معامله پولی تسلیم شدند در  
حالیکه تمام تحلیل ها و صحبت ها در بحث ها تلویزیونی شان از دفتر جفنگ گو یان سرچشمه گرفته و به دریا ها 

 می گردد فقط وقت خود و دیگران را تلف می نمایند روانی به سرعت محو 
این جفنگ گو ها اگر مشکل اساسی افغان ها را درک می کردند که ختم جنگ و خون ریزی این ملت بود هیچ گاه  

 مصاحبه ها بی مفهوم را به جهت نامعلوم نمی بردند و مردم را نیز گمراه نمی کنند 
ن را به رخ ملت به طور دروغ نباید انتشار بدهند ، افسوس که تعداد  مقصر کشیدن قوایی مسلح وقت و بزرگان شا

زیاد از سخن چی ها موضوع جنگ و عواقب آینده آن را درست درک کرده نمی توانند که جنگ چی بدبختی را به 
 میان می آورد هنوز هم باالی خر سیاسی خود چپه سوار اند 

ن ها است شهامت همه مردم یکسان است هیچ افغان در مقابل ظلم  سخن چی ها نمی دانند که اینجا سرزمین همه افغا
زور تسلیم نمی شوند ، هیچ افغان طاقت دیدن ظلم خون ریزی دیگر افغان را ندارد در صورت که افغان باشند چون  

 سال ها سال در نهایت غریبی بیچاره گی دوش به دوش هم زندگی کردند
گ دعوا می شود ولی به خاطر مادر و پدر همه برادران و خواهران دوباره  اگر دقت گردد در بین برادران همیشه جن

 به منزل آمده با هم یکجا می شوند دیگران را اجازه وقت فرصت می دهند تا فضا تغیر نماید در صورت
جودیکه که در بین خانه باالی دسترخوان پدر مادر بزرگ شده باشند قدر خانواده و یکجا زندگی کردن را می دانند باو

 هزاران درد دل دارند ولی حق مادر وطن باالی شان فرض است
کسانیکه این نوع اشتباهات و جمالت بی اتفاقی را به میان می آورند همه شان خایبن ها ملی و تفرقه اندازان مملکت 

 ما هستند می خواهند همیشه جنگ باشد و جوانان خون همدیگر را بریزانند
ه اسالمی افغانی انسانی را نمی داشتند تا سال ها سال جنگ ادامه می یافت کسیانیکه  در صورتیکه دو طرف مفکور

در قبال قوایی مسلح وقت اشرف غنی و یا پر زدن در کاله طالبان از اندازه بیشتر مرتکب می شوند به مردم کشور  
 و به دین ایمان خود ظلم می نمایند

ردد این همان آغاز صلحی است که به سختی به دست آمده پس این پیروزی آرمش صلح مربوط همه افغان ها می گ
از چهل سال جنگ باید جشن گرفته شود همدیگر را باید در آغوش گرفت به مناطق دور دست افغانستان سفر نمود 

 وبا مردم خود آشنا شویم
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غانستان نموده این صلح و آرمش را خداوند ج به کمک تحریک طالبان وقوایی مسلح حکومت قبلی نصیب مردم اف
 است چون هر دو طرف به آتش بس ملی گام گذاشتند ودین اسالم افغانیت برادری را قانون اساسی قرار دادند 

واضع است که قرار دادی ها سیاسی ، قراردادی ها اکمالت اسلحه ، قرار دادی ها عساکر خیالی ، قرار دادی ها تیل  
طر متوقف شدن منفعت ها شخصی شان دهن باز کرده مردم را مواد خوراکی و صد ها قراردادی ها دیگر به خا

 تحریک به آشوب گری می نمایند مردم دیگر فریب قرار دادی ها منفعت جو را نمی خورند
امروز هدف حکومت طالبان آوردن نظام اسالمی مانند کشور ها عربی است تا کشور را مانند دوبی ویا امارات 

خواهندافغانستان مرکز رفت آمد تجارت منطقوی گردد و خطوط هوایی زمینی آسیا عربی مبدل نمایند ، طالبان می  
 مرکزی را از طریق افغانستان در بین هم پیوند دهد

در ضمن مردم تمام جهان از غرب تا شرق مانند کشور دوبی به طور آزادانه اینجا در گشت گذار و سرمایه گذرای  
زرگترین بانک جهانی مورد تایید و نهایت امانت کار در افغانستان و خرید فروش باشند، ممکن روزی برسد که ب

 ایجاد گردد تا بزرگترین سرمایه گذاران جهان اینجا پول خود را امانت بگذارند 
پالن ها وقت شاهی و سردار داود خان را نیز روی دست دارند ممکن در والیت هلمند میدان هوایی بین المللی مانند 

ا غربی و عربی اعمار نمایند چون هوا هلمند همیشه آفتابی غیر بارانی است آسمان همیشه  دوبی به کمک کشور ه
نیلوگون آبی بدون شمال باد ها اعظیم دارد ، امثال این نوع پالن ها بزرگ عملی شدنی است در صورت همکاری  

 مجموع مردم افغانستان اعمار می گردد 
ایی از بین رفته بود به خصوص جرمنی زنان مادران اروپا همه شان  بعد از جنگ جهانی دوم تعداد زیاد مردان اروپ

شروع نمودند به اعمار نمودن کشور شان زنان از بین مخروبه ها خشت ها سالم را جمع می کردند وتعمیر دیگر را 
 آباد می نمودند 

یا امریکا فرار نکردند بعد از ختم جنگ جهانی دوم مردم روسیه و اروپا کشور خود را ترک نکردند ویا به طرف آس
 در وطن خود بودند کشور خود را آباد نمودند

در صورت که صلح آرامی امنیت باشد تعداد زیاد توریست ها خارجی جهت گشت گذار به افغانستان می اید در قدم  
جهت   نخست مردم ما باید از کشور خود تابلو قشنگ زیبا بسازند تا مردم جهان با صد شوق ذوق به طرف کشور ما

 .تفریح سیاحت بیایید
 امروز آتش بس صورت گرفت و جنگ ختم گردید حال وقت کشور سازی و گسترش اتفاق همبستگی است 

 . کوتاه نوشتم ولی مفهوم خیلی طوالنی بزرگ را دارد به امید افغانستان زیبا قشنگ با اتفاق
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