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

 
    ۱۰/۰۴/۲۰۱۸               حسیب هللا                                               

 خواهش آتش بس و صلح از دولت افغانستان و طالبان

عدم  مانیعبارتست از پ خواست و خواهش مردم عزیز ما قسمی که همه بلخصوص در همین اوآخر مشاهده می کنیم،
 ز!یمسالمت آم یستیهمز مانیپ با یکدیگر ، عبارت است از دنیبه نجنگ مانیپ عبارت است از ،بر یکدیگر تعرض

یعنی خواست و خواهش اصلی و واقعی مردم عزیز ما صلح است، پس دلیل چیست که طالبان و دولت افغانستان تا به 
 بر آوارده ساخته نتوانسته اند؟امروز این خواست اصلی و اساسی مردم عزیز ما را 

و اهمیت بسزائی برخوردار می  یمعن خرابی که داریم از بغرنج و افغانستان عزیز ما  امروز در شرایط صلح در
 یحال نیدر ع و مسؤولیت فعلی همهٔ ما آوردن یک عدالت اجتماعی در افغانستان است،  فهیوظباشد، در عین حالی که 

و  فهیکه وظ یحال نیدر ع پروسهٔ دقیق قانونیت و تطبیق قانون است،   کیهمهٔ ما آوردن  یفعل تیو مسؤول فهیکه وظ
که  یحال نی، در عکشاندن جامعه و مردم عزیز ما به سوی سعادت، رفاه و خوشبختی است،  همهٔ ما یفعل تیمسؤول

مفسدین اداری و قانونشکنان به پای میز محاکم سالم، شفاف و قانونیست، بلی  همهٔ ما کشاندن  یفعل تیو مسؤول فهیوظ
ها نه تنار بمباردمان ها و انفجار ها و انتح در همچو یک حالت و وضعیت اساس و بغرنج جنگ ها، زدن و کشتن ها،

 بلکه اوالد وطن را با خود می ربایند. توجه و اذهان ما را به خود می ربائند،
در عین حالی که در چنین حالت و وضعیت دزد به دزدی خود ادامه میدهد، مفسد اداری به فساد خود ادامه می دهد و  

پوسیده تر و لرزان تر می سازد. قانونیت و عدالت اجتماعی را نیز عدم موجودیت یک امنیت درست، پایه های 
 واضعیست که از همچو آب ِگل آلودی، که ها و چه کسانی ماهی های مراد شان را به دست می آورند.

بلخصوص در همچو یک حالت و وضعیتی که در باال از آن اندکی تشریح صورت گرفت، جنگ های بین االفغانی، 
ه کسانی که از صدق دل و یا هم از روی احساسات، َدم از عدالت اجتماعی و َدم از یک جامعهٔ سالم جنگ بین آن عد

 و نیمفسد ابیآب به آس به جز از ،ریختن می زنند، چه مفادی خواهد داشت، به جز از آب به آسیاب مفسدین اداری
  و بالخره  به جز ازآب ریختن بیشتر به آسیاب درهم و برهمسازی های بیشتر افغانستان ؟ قانونشکنان ریختن

وجود نداشته آیا ما در طول تاریخ بشر جامعهٔ را، مملکتی را و یا اجتماعی را سراغ داریم که در آنجا صلح و امنیت 
 جواب در اینجا منفیست!باشد، و با آن هم اعضای آن به رفاه و سعادت دسترسی پیدا نموده باشند؟ 

پس کیستند آنانی که یا از روی جهالت و یا هم از روی توطیه و غرض، که آن هم یک نوع دیگری از جهالت است، 
 طبال جنگ گردیده اند، و صدای صلح را آشکارا و یا هم نهانی با تفنگ می کوبند؟

ولت افغانستان برآمده، پاسخ مثبت شان را به آواز امروز در قدم اول باید طالبان به آواز دعوت به صلح که از جانب د
کنند، تا مردم بفهمند که طالبان هم به صلح ارزشی قایل اند. در حالی که آواز صلح خواهی جناب محترم بلند ارائه 

دکتور اشرف غنی را ما بار بار شنیده ایم، چرا تا به حال حتی یکبار هم آواز صلح خواهی جناب محترم  مولوی 
 هبت هللا خان را نشنیده ایم: صاحب

که طالبان و دولت افغانستان امروز در مقابل هم قرار  ییجنگ نکردن است، از آن جا یصلح  در قدم اول به معن
از ضرر  ریبه غ یاالفغان نیب یکه جنگ ها یتوانند و از آن جائ یقرار داد صلح را هنوز بسته نم کیگرفته اند و 

قرار داد آتش بس با هم ببندند. آتش بس  کیافغانستان  لتقرار داد صلح طلبان و دو کیتا بستن  دیندارند، با یسود
که دولت و  ی. تا زمانردیگ یعبارت از قرارداد ترک جنگ در مّدت محدود است، آتش بس، در زمان جنگ انجام م

قرار داد  کیاما بستن  ست،ین یز کافاوربند هرگ ایبا آنکه آتش بس و  رسند،یطالبان به مذاکرات و صلح و مدارا م
 د.آمدن صلح و ختم جنگ مثمر تمام خواهد ش یبرا زیبس ن تشآ

 
 .شود یآغاز م یصلح درون کیاز   یئچون هر آباد یو دائم داریپا یصلح

 
 ما در این ظلمت سرا نور نهان گم کرده ایم

 ُگم کرده ایم صلح جهانزخم ها بر دل ببین 
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 بر نخاست از لب طالبان هیچ  صلح خواهی
 کرده ایم   لبان ُگم  یا اینکه گوش کر گریده 

 
 بس که مدهوش طلب های دروغین دلیم

 ز جان گم کرده ایمرا روح می نالد که ما وی
 

 دشت اطرافیم خدایا کو سراب بادیه
 اشتر بار جنونیم کاروان گم کرده ایم

 
 شارعی از دور آهنگد خیال ما یقین

 سرودی که زیان گم کرده ایم صلح بخشا این 
 

 با احترام
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