
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، 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 ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۵/۰۴/۲۰۱۸                                                                 هللا محمد

 صلح                                     
 

 محمد )ص :"بین دیگران مصالحهء و صلح آوردن ارزشش باالتر است از تما م عبادت و روزهء انسان ها" 
  

خود شریک بسازم و نمی دانستم از کجا می خواستم به تقاضای بعضی دوستان افکارم را در مسایل مختلف با دوستان 
شروع کنم. بعد از مدتی فکر نمودن   به این نتیجه رسیدم که راجع به صلح که فعالٌ مردم ما اشد ضرورت به آن 

 دارند بنویسم.
 
باز هم  مراجع کردم که شخصیت های بزرگ سیاسی و علمی علوم مختلفه در ارتباط صلح چی گفته اند. از گاندی  

تا   کنیدی و انشتاین و غیره چندان گفتنی های شان به دلم نه چسپید و قریب بود که از نوشتن در این باره گرفته 
صرف نظر کنم که دفعتاٌ یک جملهء از نلسن ماندال را دیدم و باالی مفهوم ان کمی فکر کردم و از ان خوشم امد که 

 گفته است:                            
 و جنرال ها   تاریخ ساز نیستند   بلکه کتله های مردمی ."                                                            " گلولهء اسلحه 

 
آمدن صلح به معنی واقعی آن در افغانستان  و اقعاٌ نه تنها در سطح ملی، منطقوی بلکه حتی در سطح جهانی تاریخ  

 ساز است. 
در ارتباط صلح متحد شدن مردم را قدم اول در این راه دانسته اند و مردم هم آهسته  چنانجه محترم حسیب هللا خان

آهسته قسمیکه در اخبار خوانده می شود در سر تا سر کشور  صدای خود را بلند نموده اند و باید  این حرکت یک 
دم ولو برای مدت کوتا بیرون انسجام درست پیدا کند تا به صورت منظم و در وقفه های مختلف در تمام افغانستان مر

 شده و صدای صلح را به گوش مقامات دولتی افغانستان برسانند.  
                                                                                                                          

شد که دولت به صورت اساسی در زمینه با مقامات جامعهء بین  فشار آوردن باالی دولت باالخره منجر به آن خواهد
 المللی مخصوصاٌ امریکا یک راه حل برای آمدن صلح پیدا کنند.

 
از طرف دیگر طالبان می توانند در صورتیکه دولت افغانستان از دل و جان خواهان صلح باشند این چانس تاریخی را 

ها  استفاده نموده با دولت داخل مذاکره کردند. با متحد شدن طالبان غرض دلسوزی به مردم خود یعنی همهء افغان 
همرای دولت و آمدن صلح و امنیت در کشور از طریق مذاکرات بین المللی می توان آهسته آهسته نظر به خوبی 

شان را شراط، نفوذ سیاسی و نظامی بیگانگان را در افغانستان کم و بالخره از بین برد و بر عکس نفوذ اقتصادی 
 غرض تقویه اقتصاد ملی و بین المللی زیاد نمود.

 
طالبان به اهداف خود، در  یعنی هم نفع ملی و هم نفع و یا عالقمندی کشورهای ذیصالح در افغانستان را تضمین نمود.

ا دولت صورتیکه یک مذاکره کننده قوی در سطح ملی و بین المللی داشته باشند، به شکل عالیتر  با مذاکره مستقیم ب
 رسیده می توانند نسبت به خود امریکا. 

 
 به نظر من این بهترین استراتژی بین خود افغان ها و از این طریق جامعهء بین المللی  خواهد بود.  

هیچ چیز نا ممکن نیست به شرطیکه انسان انرا بخواهد. هر گاه طالبان باالی پشنهاد باالیی خوب فکر کنند این هم به 
هم مردم افغانستان و کشور های همسایه ما مخصوصاٌ پاکستان میباشد. مسلم که تطبیق یک مفکوره هم از نفع خودشان 

 خود درایت سیاسی و انسانی به کار دارد. 
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ما افغانها باور کنید زیاد قدرت داریم حیف است که چند نفر  بیگانه بعد از این ما را اینطور به بازی بگیرند و خود 
ارامش زندگی کنند و ما اینطور که است به خون جگر و در جنگ و بی امنیتی. باید متحد شویم و  در صلح امنیت و

اساسی   و درست متحد شویم نه به ریشخندی به خاطر مقام. لعنت به ان مقام که هر روز مردم انسان را دشنام دهد و 
ما یک فرهنگ بزر گ داریم نباید خود را این جنگ، فقر، بیکاری، فساد و غیره بد بختی ها  دامنگیر ما باشد.  اخر 

 .قدر کوچک بسازیم
  

 به اعتبار نگاهی در ین سرای سپنج
 که عالمی به نشاط است و عالمی در رنج

 
 یکی است شاه غنا دیگری پیاده فقیر
 چه مهرها که ندارد بساط این شطرنج

 
 نظر مبند دو روزی ازین خیال بساط

رنجغنیمت است تماشا به عالم نا   
 

 بهار جان طلبی از غبار جسم برا
 که دانه را بدل خاک نیست غیر از رنج

 
 ز دستگاه مه و آفتاب عبرت گیر

 که باغ سبز فلک دارد این دو تا نارنج
 
 

 بیدل
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