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

 
    ۰۲/۰۴/۲۰۱۸                      هللا                                        حسیب 

ضرور است؟ یفغاناال نیب  ینیچرا صلح آفر  

 صلح و امنیت اولین پیش شرط قانویت، عدالت اجتماعی و رفاه میباشد!

ً دوصد کشور در مردمش بدون این ُکرهٔ خاکی، ما هیچ کشوری را سراغ نداریم که در آنجا  روی امروز با موجودیت تقریبا

و تطبیق دقیق قانون شده، از ورای عدالت اجتماعی به رفاه و سعادت  موجودیت صلح و امنیت، رهیاب پروسه های قانونیت

 رسیده باشد !

در  ویتوسعه طلبی های  سابق و یومسلحانهٔ شوروحشیانه و  حمالت  در افغانستان عزیز ما  که با هٔ اخیرهجنگ های چهار د

آرام و قرار را از مردم شریف و غیور ما ربوده  شروع به آغازیدن گرفت و تا به امروز نیز ادامه دارد، چنان خاک افغانستان 

چنان به جنگ خو گرفته اند و یک تعدادی نیز چنان جنگزده شده اند، که مردم ما  ازیک تعدادی  متأسفانهاست، که حتی امروز 

 حتی اصطالح صلح نیز برایشان یک اصطالح نا آشنا و یا یک اصطالح عجیب و غریبی جلوه می کند.

 أمین امنیت در یک اجتماع است، کهو ت صلحریخ کشورهای جهان به ما نشان میدهد که این موجودیت أریخ بشر، تدر حالیکه تا

در اجتماع میشود، اما متأسفانه هنوز که هنوز است یک تعدادی از جنگزده ترین های ما  یو ترق شرفتیضامن سعادت، پ

جن از بسم " فاصلهٔ که فاصله می گیرند، همسان، به اصطالح ُکردکی ما،افغانها، از صلح بین االفغانی چنان ترس دارند، چنان 

  ." اتخاذ می نمایدهللا

ما مَوِلدیت و تولیدات  و کار با  ،و رفاۀ مردم عزیز ما  یگزندحیات و   چنانچه تمامی آگاهان جامعۀ ما بر این اصل واقف اند، 

ممکن می باشد. یعنی موجودیت  یک صلح پایه دار و تأمین امنیت نا وصلح  در عین  زمان بدون  موجودیت ووابسته  بوده 

 گی ها ئی عمیقی را دارا می باشد:وابست امنیت با رفاه مردم

 سالم خود نیاز و داتیو تول تیمَوِلدبه کار و ، برای رفع احتیاجات روزمرۀ خود، کردن یگزند یبرازیرا واضعیست که مردم ما 

. یعنی عدم شبردیبه پ گی راو رفع احتیاجات زند یگزند توان ی، نمنباشد داتیو تول تیو مَوِلد کار گاه  هر دارد، زیرا ضرورت

اوج  و بدبختی را یکاریب ،و فقرساخته لطمه دار  را، رفاه انسان را یزنده گ انیجر سالم داتیو تول تیکار و مَوِلدموجودیت 

پرداخت، در صورتی که صلح و امنیت نباشد. یعنی امنیت  سالم داتیو تول تیمَوِلد کار ومیدهد. از جانب دیگر چگونه میتوان به 

 فزیکی برای یک انسان، امنیت روانی و امنیت اقتصادی را رهگشائی می کند.

قدم  ، دریگزند رهیابی به رفاه و سعادت در و  سالم خود داتیو تول تیمَوِلد و کار به بخاطر ادامه دادنمردم عزیز ما یعنی: 

 دارد. ازین تیبه صلح و امن اول

کار و تالش  مردم تا در آن جامعه بتوانند ، امنیت وجود داشته باشدجامعه صلح وجود داشته باشد کیدر  دینخست با  یعنی: 

ا کنند، بن نیتام و بالخره رفاه و آسایش نسبی خود را خود را زندگی شتیمع  سالم خود داتیو تول تیو مَوِلد کار لهیو بوس ندینما

 قانونیت، تطبیق قوانین و بالخره زمینه برای تأمین عدالت اجتماعی یبرا نهیاگر نباشد زم و امنیت صلح به اظهارات باالئی

  .ودمساعد نخواهد ب

ابراز می  و تأمین امنیت به گونه های متنوع و مختلفه درعین حالیکه جامعۀ ما، مردم ما، مملکت ما نیاز مبرم شانرا به صلح

هزاران هزارالتهابات  بدینطرف، چهل سال اخیر ما که اززخمی  در بین مردم و هدارند، پس کیستند آنانی که در کشور جنگ زد

بر طبل جنگ می ، هنوز هم  ش و خانه ویرانگر متحمل گردیده اندجسمی و روانی را از ناحیۀ موجودیت جنگ های انسان کُ 

 کوبند؟
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آن باشیم، که امریکا و روسیه و پاکستان و ایران و نمی دانم بنگله ح دست زیر االشه بنشینیم و فقط نظاره گرآیا ما باید به اصطال

 ه می کنند؟ئدیش و کجا و کجا برای صلح بین االفغانی ما چه پیشنهاداتی به ما ارا

 را نداریم؟ بین االفغانیمگر ما افغانها خود واقعاً توان یک صلح آفرینی 

عقل و احساس خود ، در صورتی در قدم اول اعتدال میداررا  بین االفغانی ینیصلح آفر کیواقعاً توان ما افغانها خود به نظر من 

 را پیدا کنیم!

به دست دارند، اگر  اعتدال عقل و احساس خود رایعنی هر گاه آنعده از ما افغانها که به صلح آفرینی عالقه دارند و در عین حال 

خواسته باشند، میتوانند خود، مصدر یک صلح دوامدار بین االفغانی شوند، در آن صورت ما حتی میتوانیم، بدون پاکستان و بنگله 

دیش و امریکا و روسیه و ایران و چین و کولولمبو، خود به حیث افغانهای صلح آفرین، به حیث انسانهای صلح دوست یک صلح 

  نمائیم! ءبه مردم عزیز خود اهدادوامدار را 

ه اند. زیرا برد یپ یگآرامش و آسود ،تی، امنصلح تیبه ارزش واهمامروز خوشبختانه مردم ما، آگاهان صادق جامعۀ ما 

های  یبارو بند یببا همه  ،های آن یتیامن یببا همه  ،های آن یبدبختهمه با  چهل سال اخیر جنگی،که  تجربیات و درس های را

مشکالت  که امروز به این نتیجه رسیده است مردم ما آن، به مردم عزیز ما داده است، یعدالت یببا همه قانونشکنی ها و ، آن

را  ما یانسان زندگی ادیصلح بنزیرا  .می شویمروبروما بدون موجودیت صلح و امنیت به انواع گوناگونی از مشکالت   یاجتماع

 .دهدیم لیتشک

 یترقالخره برای اپروسۀ قانونیت و تطبیق قوانین ، عدالت اجتماعی، رفاه  مردم ما و ب ،جامعه شرفتیپ کردن دایتحقق پ یبرا

 میباشد!صلح  هب ازین و سعادت مردم ما، در قدم اول یخوشبخت ،یخوش ،یآرامبرای  جامعه،

وجودیت صلح، در صورت عدم  موجودیت بدون شک و یقیناً ، قسمیکه ما در شانزده سال اخیر مشاهده نمودیم، در حالت عدم م

امنیت در کشور، در صورت عدم تطبیق دقیق قانون، در قدم اول مفسدین اجتماعی و مفسدین اداری از چنین حالتی سود برده اند 

 یسئو سود می برند. اما آیا جای خوشبختی نیست که ما امروز با وجود جمله مشکالتی که در افغانستان عزیز ما داریم، یک ر

 م طرفدار آمدن قانونیت و تطبیق قانون می باشند؟جمهور عالمی داریم که هم به اهمیت و ارزش های صلح و امنیت می داند و ه

یس جمهور عالم خود را حمایت و معاونت نمائیم، ئبه نظر این بنده باید تمامی افغانهای آگاه و صادق دست به دست هم داده یک ر

صلح و امنیت، همچنان به پروسه های قانونیت و تطبیق دقیق قانون رهیاب گردیم. آوردن صلح، تا بتوانیم هر چه زود تر به 

چیز  قانون قیدق قیو تطب تیقانون یپروسه ها چون افغانستان عزیز ما، همچنان ه ایتأمین امنیت سرتاسری در کشور جنگزد

 پروسه ها را از یک شخص ریس جمهور توقع نمائیم! ست که ما یک شبه بدان رهیاب گشته بتوانیم، و یا پیشبرد همۀ اینهای نی

 

میتوانیم  در وطن  برقرار باشد ، تیامنو صلح  این موضوع واضعیست، و چنانچه همه میدانیم، زمانیکه در افغانستان عزیز ما

 الیبا خوطن می توانند  و جوانان  های بعدی را نیز داشته باشیم.  آنزمان اطفال  و نوجوانان یخوشبخت وها   یآرام عزیز خود 

ً آرام تر و  باشد  و امنیت در افغانستان عزیز ما صلح زمانی کهخود ادامه بدهند و همچنان  میبه درس تعل تر راحت نسبتا

 . شوندروزانه خود مشغول  یها تیمصروف مٔولدیت و تولیدات وکار و  به میتوانند نسبتاً بهتر و آرامتر هموطنان عزیز ما

درهمان جا نیست و یا  تیصلح و امن هائی وطن ما که جاهمان دردر دست داریم که  ای هیئاصآیا ما کدام امروز اقالً کدام اح

هموطنان عزیز ما با کدام نوع از مشکالت و مشقات و  یبشر زندگی ها  کافی نیست، در آنجا  تیوطن ما که صلح و امن یهائ

 است؟مواجه  ات ناپسندغتشاشو ا ها و درهم و برهمی ها یسردرگم

وانیم با آن هم مشاهده اما میت ، میدارندر دست دقیق   هٔ یئاصاقالً کدام اح در این ساحه نیز حتی امروزبا آنکه ما متاسفانه  ما تا به 

در آنجا   ست،ین یکاف تیوطن ما که صلح و امن یدرهمان جا هائ ایو  ستین تیوطن ما که صلح و امن یدرهمان جا هائکنیم که 

 های که با عث رنج و عذاب هموطن ما میگرددند،  زیاد تر به مشاهده میرسد.  یبدبختو انواع زیادی از   یکاریبو  فقر   ها

ثیرات جنگ به وجود أبدون شک و یقیناً عدم صلح و حضور جنگ که ویرانی  مکاتب و مسدود شدن مکاتب را نیز به حیث ت

ثیرات أدر قدم اول یکی از خطرناک ترین ت .شان میرسانندبه اوج خود  نیز جامعه های دیگری را یعوامل بدبخت می آورد،
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حضور جنگ و عدم صلح در  .می دهداوج  و جهالت و افراطیت را یسواد یو ب ینادان ،آبادی ها مکاتب و غیره ویرانی ،جنگ

 را تولید می کند. ینینفرت و بدب یناً کهبدون شک و یقمهر و محبت  دوستی ها،  یجا میان مردم عزیز ما به

حالت  نیدر قدم اول در چن دیبا م،یدانیحرف ها را م نیو همه ا ستیبه اکثر مردم ما واضع یکه تذکرات باالئ یپس از آن جائ

 یبرقرار یوبرا میدست بدست هم بده ،یوطن یریپذ تیمسئول کیبا  کجایدست به دست هم داده، همه  ما آگاهان صادق وطن

کاری جامعهٔ خود  یها  یدوامدار بدبخت یکن ساز شهیتا در راه ر  مینما الشو آرامش مردم خود درکنار هم ت تیصلح و امن

 مثمری را انجام  داده باشیم.

 فغانی رسیدن به امنیت و قانونیت و عدالت اجتماعی و ترقی و رفاه ناممکن به نظر میرسد! زیرا بدون یک صلح دوامدار بین اال

 باید در پی صلح آفرینی افغانی برآیم! پس

ه می دارم که صلح آفرینی ئال عنوان بدون پاسخ دقیق نمانه باشد، در اینجا مختصراً پاسخ آن سؤال را اینطور اراؤبرای آنکه س

 گانی سوق می دهد! بین االفغانی ما ضرور است، زیرا یک صلح دوامدار مردم عزیز ما را به سمت کیفیت بهتر زند

 و من هللا توفیق

 با عرض احترام

 حسیب هللا
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