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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۰۷/۰۴/۲۰۱۸                                                                 هللا محمد

                                      یخوشبخت
 
 

 حضرت محمد )ص(:" یک عمل خوب، عملی است که در روی دیگران یک خنده  و خوشی   ایجاد کند"      
 طالبان با آوردن صلح و امنیت در افغانستان خوشی و خنده در روی ملت افغانستان ایجادمی کنند.       

  
خوشبختی یک احساسی است که انسان رنج نبرد و در صلح و صفا زندگی کند" این جمله را دیروز  در یک "

 پروگرام تلویزیون که از کشور بوتان همسایه نیپال بخش می شد از زبان یک بودایی شنیدم.
 

تماع ما را ترسیم گوینده یک شخص نسبتاٌ جوان بود اما چیزی را که گفت  در عمق خود   پخته و ضرورت اشد اج
می کرد. بلی تقریباٌ چهل سال در رنج و کشمکش های مختلف جامعهء ما گرفتار بوده  که قبل از  ان چهل سال در 
خوشبختی که ان مرد بودایی از ان یاد نمود،  زندگی کرده بودیم. خوب به خاطر دارم که سطح زندگی اقتصادی 

ل به اصطالح بد نبود و خوب هم نبود الکن  بنده در فامیل، کوچه، اکثریت طبقه وسطی جامعه ما در همان چهل سا
مکتب و در مجموع در اجتماع احساس می کردم که یک نوع خوشبختی عمومی وجود داشت. البه بودند مردمان 

و که به دالیل مختلفهء زندگی فامیلی این خوشبختی   را شاید احساس نمی کردند اما  به یقین که در ان فضای صلح 
 صفا   بدون اینکه ان وقت ارزش انرا بدانند  زندگی می کردند.

 
انسان زمانی که یک چیزی را نداشته باشد می خواهد انرا داشته باشد و چیزی را که دارد ممکن ارزش انرا نداند 

در کشور ما اما زمانیکه انرا از دست داد متوجه ارزش ان می گردد.   من متیقن هستم که این بار به توکل خدا که 
صلح امد تا قیامت باید ارزش انرا بدانیم و افغانستان را مرکز توریسم و سیاحت جهانی بسازیم  که ملیارد ها دالر 

                                         تنها از این ناحیه بتواند رفاع   اجتماعی ما را تضمین کند.                                                                     
 

اپیگور فیلسوف زمان انتیک و یا قدیم که وی هم زیر همین اسمان که من و خودت امروز در ان زندگی می کنیم، 
زندگی می کرد و کدام تفاوتی وجود نداشت در ارتباط خوشبختی می گوید که:" هر گاه می خواهی یک انسان را 

لبی وی را بر آورده بساز". بلی طالبان و دولت افغانستان باید جامعه خوشبخت بسازی، اگر بتوانی آرزوی ق
افغانستان را خوشبخت بسازند و این ارزوی فرد فرد این ملت را که امنیت و صلح در کشور حکمفرمایی کند، بر 

در یکی از  آورده بسازند. این است مردی و جوانمردی نه اینکه همدیگر را به هر نامی و نشانی از بین ببرند. من
نوشته هایم نوشته ام که انشتاین گفته است تشخیص درست  یک پرابلم همزمان حل پرابلم هم است یعنی ما باید اول 
بدانم که علت اینکه در کشور ما صلح نمی اید چی است. امریکا صلح نمی خواهد یا پاکستان و یا خود دولت و یا 

 همیشه سر خواهد زد. طالبان و چرا؟ تا که ریشه معلوم نگردد ساقه
 

من با محترم عبدالبا ری جهانی موافق هستم  که باید آن گیالس آب برای افغانستان توسط خود افغانان داده شود تا 
از این حالت نزاع و اختناق رها گردد، کس دیگر این کار را نمی کند. اینکه به فرموده شما حکومت اشرف غنی 

نهاد انرا می کنند برایم قابل تعجب هم است هم نیست. است ان به خاطر اینکه خود مانع صلح است با وجودیکه  پش
چطور این حکومت باالی مردمی در این مدت چهل سال اینقدر رنج و تلفات مختلفه را متحمل شده اند بی رحمانه 

خلیلی به اصطالح پالن دیگران را تحمیل می کنند. زیرا شما دلیل اینکه چرا حکومت افغانستان با نصب گیالنی و 
اشخاص کامالٌ نا مناسب را به حیث مدیران و رییسان کمیته صلح گماشته است که قادر به آوردن صلح نیستند، ذکر 
ننموده اید. هر چیز از خود یک دلیل دارد. آیا این پروگرام ادامه جنگ و نیامدن صلح در افغانستان و منطقه از 

یکا مخیفیانه توسط  حکومت افغانستان  تطبیق می گردد که در همین طرف مرکز استراتیژی سیاست خارجی  امر
 ارتباط بنده در نوشته خود به موضوع اشارت هم به این ترتیب نموده ام  که با افکار شما مطابقت دارد:
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" از طرف دیگر طالبان می توانند در صورتیکه دولت افغانستان از دل و جان خواهان صلح باشند این چانس 
ی را غرض دلسوزی به مردم خود یعنی همهء افغان ها  استفاده نموده با دولت داخل مذاکره کردند." به تاریخ

اساس فرموده شما و من که قبالٌ در مقاله قبلی خود ذکری از ان نموده ام دولت و حکومت افغانستان وظیفه بازی 
 دادن مردم را چنانچه در گذشته نموده اند، به پیش می برد.

ظیفه مردم است چنانچه بنده باز هم در مقالهء قبلی خود یک جمله نلسن ماندیال را که جایزه نوبل صلح را حاال و
گرفته است نوشته ام که این کتله های مردم هستند که تاریخ می سازند و عین موضوع را هم شما در تبصره تان 

                                                                                                               عنوانی بنده و آغای حسیب هللا نوشته اید.                     
 

حاال به نظر من  و با اساس نوشته خودتان وظیفه ارشد سران طالبان  میباشد که به پشنهاد ارگ جواب منطقی و 
امریکا هستند،  پیشنهاد استعفای رییسان کمیته صلح افغانستان  درست گفته عوض اینکه خواهان مذاکرات مستقیم با

ٌ مکانیزم  را یکی از شرایط مذاکرات خود با دولت نموده و دلیل انرا هم به مردم افغانستان اعالن بدارند. ضمنا
ده تا اینکه به چی ترتیب  به فرموده شما منورین جوان و مجرب و با تجربه  افغانستان را داخل صحنه صلح نمو

ٌ خواهان صلح هستند. یعنی اینکه کتله های مردم  افغانستان در  بدین ترتیب ملت افغانستان بدانند که طالبان واقعا
سرتا سر جهان و خود افغانستان باالی دولت خود و جامعه بین المللی یک صدا فشار منظم را پا بر جا نگاه دارند 

                                تا در این عرصه مهم کار صورت گرفته بتواند.
طالبان که در زمان حکومت شان امنیت و صلح  در افغانستان حکمفرما بود صرف نظر از بعضی مسایل دیگر که 
کنون با تجربه تر شده اند این چانس تاریخی آوردن صلح را در افغانستان و منطقه نباید از این به بعد سست تلقی 

    ا برای افغانستان به ارمغان بیاورند.                                                                                          نموده و ان کوزه اب صلح ر
 

مسلم که طالبان هم ارتباطات قوی خود را با کشور های مختلفه دارند اما مهم این است ما سر نخ را پیدا کنم و از 
ح کنیم به فرموده انشتاین مشکل اینکه  که مانع صلح است پیدا گردد تا صلح بیاید. آیا این انجا شروع به اوردن صل

خود امریکا است؟،و یا پاکستان است؟، حکومت افغانستان  است؟ کی است؟ هر سه شان است. سر خط را باید پیدا 
                                                                                                   کرد فعالٌ این مشکل اساسی است.      چند نفر این سر خط را می دانند.       

         هنر ما  سر خط پیدا کردن است.                                                                                                 
 
 

وا کرده است بال                                                                                           بسکه جوش رنگ در افاق   
 خار خشک امروز می بالد رگ گل در بغل                                                                                           
 

                                                                         بیدل                  
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