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یتحرک صلح افغان  
تحرک زیافغان سوله ا  

 .دارد ازین یاالفغان نیصلح ب یتحرک اجتماع کیصلح در افغانستان به  یبه راه ها دنیرس
 

در کنار هم برادروار  خیتار یافغانستان بوده، که در طول درازنا فیبزرگ افغان متشکل از همه اقوام شر ملت
افغان از  چیجمهور آگاه، عالم و صادق کشور، ه سیر یجناب محترم دکتور اشرف غن ۀاند. قرار فرمود ستهیز

در افغانستان  زیمسالمت آم ینیصلح آفر کی اهسان اند. در ر کینداشته و در مقابل قانون همه  یبرتر گریافغان د
و  شتریتر، ب قیدق یما به تالش ها زیما وجود دارد، مردم عز زیکه در مملکت عز دهٔ یعد یبا نظر داشت مشکالت

 د.دار ازیصلح ن ۀافغانان صادق و آگاه از پروس یها تیاستقرار صلح و حما نهءیدر زم یبهتر
 

 یجهان کولیصاحب، ستر شاعر او ل یآزاد یمحترم هللا محمد خان، نور اغلوښ تونویشخص یاو علم یمل محترم
 م.کو یاندړسالمونه او احترامونه و زیسوله اصاحب ته خپل  ریکب سیق رینیصاحب او محترم انج

 
 ً ً یقیله شکه او  ی، ب واقعا بحث  هښ رډې وید  و،ی ړیک لیدلته پ ږمون ېبحث چ زینه دک سوله ا یدا له انساندوست نا

 یتلښبحث  نور هم غ زیسوله ا ږده چي نور وطنوال هم په هغه کي برخه واخلي او زمون لهیهبله ده، ه ید لیپ
 ی.شکل او فورم اخل تورهګمثمر او نور هم  ،یش
ده: دا قواله په چا  تنهښپو یمهمه او اساس رید ویمنو؟   ېدا قواله په چا چای ېچ تنهښصاحب پو یمحترم جهان د

  منو؟ ېچای
او  اهګله آ وی ږاو مثال ده. په هر صورت مون ریشه تعب وی ،یږیابیقطره قطره در ېد هللا محمد خان نظر چ دلته

 زیهمدا سوله ا ږزمون ېچ ومرهڅلرو! هر  ازیاو ن ایتړتحرک ته ا زیسوله ا یشو ړجو عهیصادق افغانانو په ذر
 ی!کو دایاعتبار پ یالملل نیاو ب یمل مپه اصطالح همدا قباله ه ږزمون ایهمدومره ب ،یش یتلښتحرک غ

هللا محمد خان همدا جمله تکراروم، کله  یلاغښد  ای. دلته بید یشو لیپ یتحرکات همداس زویسوله ا ولوټ ړین د
 یږی.ک داید سوله توان هم پ ایب ،یموجود و  تنهښغو زهیسوله ا ېچ
 تنهښاو غو لهیه خهڅ تونویاو صادق شخص اهګآ یمل یتونکښمحترمو سوله غو ولوټ ږله زمون ېدلته په سر ک زه

 یعلم یمل ولوټتحرک له  زیسوله ا . افغانړیک تیاو حما هیتقو ،ږغ تنهښغو زیسوله ا ږزمون ېکوم چ
 یمل یهنر-یادب ولوټله  انو،یروحان یمحترمو مل ولوټله  نو،یاو متفکر نویمنور یمل ولوټله  تونو،یشخص
 ېک تیاساس وضع یداس ویپه  ېچ ،یکو لهیه خهڅ  رمنو،یمحترم  فعال م لویمسا زویولنټپه  ولوټله  تونو،یشخص

 ،ړیک یاځ ویتحرک سره  زید افغان سوله ا ږغ زیلطفاً خپل سوله ا ،یلر ازیاو ن ایتړته ا یاو ولس سول وادیه ېچ
 ړو.ز کیافغانستان سوله ا رانګ وڅتر 
 
 

و ابتکارات افغان ها  شنهاداتیما، نظرات  پ زیدر افغانستان عز ینیصلح آفر یبرا قینسخهٔ دق کی یطراح جهت
و  یتیفیک یها تیها و مثمر تینه تنها در داخل افغانستان بلکه در سراسر جهان، مٔوثر ینیدر ارتباط  صلح آفر

به هدف صلح  قیدق یطرح کیبر اساس آن  وآن  افتیکه با در  تواند،یمخصوص خودش را دارا بوده م یتیکم
 یولت جمهورد یگریگروپ طالبان و د یکیجنگ در افغانستان  ریدرگ یبتواند. طرف ها دهیگرد هیته ینیآفر

کشور، جناب محترم  یو آرام یبه آباد عالقهیآگاه، صادق، عالم و ذ تیشخص کیافغانستان که در رأس آن  یاسالم
 د.باشیم ،قرار دارند یداکتر اشرف غن
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و رفاه مردم ما و  یآرام یبرا شانیجناب ا یبا زحمات شبانه روز یجناب محترم داکتر اشرف غن  نکهیا
زحمات و  یاز البال ند،یفرما یاستفاده م یو عمل یعلم یها وهیمردم ما از کدام ش یبهبود اقتصاد یبلخصوص برا

که  یواضح شده باشد. از آن جائ هستهمردم ما آهسته آ تیاکثر یبرا دیبا شانیجناب ا یشبانه روز یکوشش ها
رابطه پنج سؤال واضح و مختصرم از  نیرا صادر نموده اند، در ا یاالفغان نیما امر صلح ب وریو غ زیمردم عز

 تیمسول کنمیصاحب هبت هللا خان که گمان م یطالبان مثالً از جناب محترم مولو یطالبان بلخصوص از زعما
 ه:ک باشندیم نیطالبان را به عهده دارند، ا تیرأس اکثر

  
که  د،یدر سر دار یصادافغان چه پالن اقت ونیلیم یس یصاحب هبت هللا خان، شما برا یجناب محترم مولو.۱

 د؟یآمد نمائ شیجمهور عالم مملکت از راه مذاکره و صلح پ سیر کیبا  دیستیامروز حاضر هم ن
  د؟یوجوان  مظلوم افغان را به کشتن بده ریو چگونه به شما اجازه داده است که طفل، زن، مرد، پ یک. ۲ 

که به  دیبه اصطالح َشله هست نسویبد یتان از چند یها ندهینما ایصاحب هبت هللا خان ، شما و  یجناب محترم مولو
و آن هم  ده،یگرد جادیمورد سؤال ا نیمن در ا ی. برادیزن یروس ها گپ م یهم به همرائ ایها و  یکائیامر یهمرا

جمهور عالم و صادق وطن که به فضل خداوند  سیر کیکه با  ینجناب شما، زما ندگانینما زیکه، اوالً شما و ن نیا
 یکائیپس با روسها و امر د،یستیحاضر به گپ زدن ن ،یدارد و هم به زبان در یکاف تیتعال هم به زبان پشتو بلدم

 یز رویون ،یبه کدام زبان و بالخره به کدام رو ،یدارند و نه هم به زبان در تیها که نه چندان به زبان پشتو بلد
 د؟یزن یکدام موضوع گپ م

موضوع  د،یزن یکدام موضوعات گپ م یو روس به کدام زبان و رو یکائیو امر یرانیو ا یپنجاب یبه همرا نکهیا
 ست؟یمن، چ یخود تان است، اما جواب تان به سؤاالت باالئ

ما  زیدر افغانستان عز گرید دهٔ یو هزاران مشکالت عد یفساد ادار ،یاجتماع یها یعدالت یشک که ب بدون. ۳
 شوند؟یمشکالت کم م نیجاهالنه ا یها یبا افغان ُکش ایرفع شوند. اما آ دیوجود دارند که با

 یکه نه به طفل رحم و لهاظ م دیدهیعالقهٔ سر سختانه هم از خود نشان م نقدریا یکه شما به قدرت دولت یزمان. ۴
که در کدام بخش دولت، در کدام  دیافغانستان، لطفاً اول بگوئ ریافغانستان و نه هم به مرد فق رینه به زن فق د،یکن

 یخدمات چه م نیو ا دیتوان یم هیارا یافغان خدمات ونیلیم یبه س یتخصص-یدر کدام ساحهٔ کار ،یسکتور دولت
 باشند؟

 در کدام حد است؟ یتان در ساحات امور دولت دار یانسان یروین تیظرف یعنی
  
راه درست و  دنیاما رس م،یدار ازین یساز تیخوب به ظرف یسالم دولت دار رییتغ کی یبدون شک که ما برا. ۵

نمودن به  نیزدن و کشتن و بستن و توه ایاست، و   مذاکره  و مفاهمه ، آیا  به رفاه و سعادت دنیرس یاصول
 گر؟یکدی

 
ان امر افغانست یطالبان بلکه به همه جنگ طلبان اطراف و اکناف جنگها یافغانستان نه تنها برا وریو غ ریفق مردم

 !صلح را داده است
 نیباشد، و آن هم ا یما م یافغان ۀهمان جملهٔ مشهور فلسف د،ینما یم میما افغانها را تنظ یاجتماع ۀکه رابط یمنطق

  ه:ک
  د!زنن یحل مشکالت انسانها با هم گپ م جهت
چه هم از اطراف و " و یچه ازاطراف و اکناف " دولت ،یاالفغان نیب یجنگطلبان اطراف و اکناف جنگ ها همه

دادن جوانان افغان، با عث قتل  نموضوع شوند که به کشت نیبالخره متوجه ا دی" در افغانستان بایردولتیاکناف "غ
 یویو دن ینیقانون د چیگنجد، در ه یما نم تیافغانکه در  یو قتال شدن طفل افغان، زن افغان، مرد افغان همانطور

  د!گنج ینم زیما ن
 بوده است؟ یما  ک زیافغانستان عز رینگ و خشونت در چهل سال اخگر شدت ج جادیا
 و جنگ ها بوده است؟ یورز  خشونت یبرا یما بستر مناسب یکلتور و فرهنگ افغان ایآ

و صلح  ییما، صلحجو یافغان ۀو فلسف تیدر افغان رایاست، ز یمنف نجایگفت که جواب سوال آخر در ا دیبا اوالً 
سابق  یشورو ۀمسلحان ۀحمل ایآ رګمخصوص خودش را داشته و دارد، م ۀگایجا یخیدر طول ادوار تار ینیآفر

تر  قیما باز نموده و روز به روز عم یافغان ۀو خشونت را در جامع ګجن یم. رد پا۱٩۷٩نبود که در سال 
 د؟یکلتور و فرهنگ جنگ را در افغانستان توسعه بخش یعنی: دیگردان

 
به آن، بلخصوص از سال  یو مواز نسو،یم. بد۱٩۷٩سابق بود که از سال  یشورو ۀمسلحان ۀحمل نی! ایبل

و  ګجن یما رد پا فیمردم شر نیدر افغانستان و در ب نشیو متحد کایامر یها یگر ینظام نسو،یم. بد۲۰۰۱
 !است دهیتر گردان قیما نخست باز نموده و روز به روز عم یافغان ۀخشونت را در جامع
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و  یورز  خشونت یبرا یما متاسفانه بستر مناسب ۀو جنگزد زیدر افغانستان عز ریچهل سال اخ یجنگ طیشرا
 .گسترش کلتور و فرهنگ جنگ بوده است

اصل است که، در اصل ملت افغان  نیمتوجه آن شوند، ا دیبا زین انیو حاال جهان م،یدانیکه ما افغانها  آنرا م یزیچ
با ما نا حق حمله  یبا مدارا و با تسامع است، اما هر گاه کس با،یما کامال شک تینملت صلحجو بوده است، افغا کی

 !میبلد هست یاندک زیباز دفاع از خود را ن د،یو تعرض نما
ً یقیبدون شک و   که  ست،یالدیم ستمیمخرب جنگ سرد قرن ب داتیاز تول یکی ریچهل سال اخ یجنگ تیکه وضع نا

 یکه متاسفانه جنگ ها نسوستیو از همان زمان بد د،یسابق در خاک افغانستان آغاز یشورو یبا توسعه طلب
"، "خشونت ریما را "خشونت پذ زیزاز مردم ع یبخش یدر خاک افغانستان، رفتار اجتماع ریچهل سال اخ یلیتحم

 .زا" و "خشن" ساخته است
 
و جنگ  یحمالت نظام ایو جنگ بوده است و  یورز  خشونت یبرا یما بستر مناسب یکلتور و فرهنگ افغان ایآ

جنگ در افغانستان  جادگریو ا یورز  خشونت یبرا یدر خاک افغانستان بستر مناسب ریچهل سال اخ یلیتحم یها
 بوده است؟

چهل  نیبه سن بیسابق در افغانستان عنقر یشورو ۀمسلحان ۀسپرد که طفل نوزاد زمان حمل یبه دست فراموش دینبا
شده است.  لیتبد یئګو بالخره به مرد جن ګبه نوجوان زمان جن ،ګطفل زمان جن یعنینهد،  یم یپا یسالگ
 .کنند اسیق شانیاشکال موضوع را برا توانندیدارند، م یجنگ و خشونت آشنائ یکیوگرافیب قاتیکه با تحق یکسان

 
 تیتوان گفت که عدم حساس  یبوده است " نم یگر جنگ و خشونت در افغانستان ک جادیکه  "ا یدر جواب سؤال ایآ

افغانها، در سلوک افغانها، در کالم  یۀاعمال خشونت در رفتار و رو ایافغانها،  یبه خشونت در انظار عموم
در خاک  ریچهل سال اخ یلیتحم یجنگ ها ۀتجاوزات مسلحان یورز  خشونت یها  افغانها، از جمله نشانه

  افغانستان است؟
 

 ؟ تواندیحق حکم دادن را در افغانستان داشته م تیحق حاکم ،یو چه کس یک یطیشرا در همچو پس
ً یقیشک و  بدون جناب محترم داکتر  رایحق حکم دادن را در افغانستان: ز تیما ، حق حاکم یجمهور فعل سیر نا

کار و کوشش  عالم است، صادق است، به مسائل و موضوعات افغانستان و جهان آگاه است و با پشت ،یاشرف غن
 د!کنن یکار و خدمت م نهانسان صادقا ونیلیم یدر راه سعادت و رفاه س شانیجناب ا یشبانه روز

ساختن و  ،یبر هم زدن مناسبات حاکم اجتماع ایما، در اثر بر هم خوردن و  زیافغانستان عز ریچهل سال اخ در
افغانستان،  ۀجامع یو فارغ از عمق بطن واقعئ یبه قدرت حکام جامعه به شکل مصنوع دنیبخش تیمشروع

گرفته بود. حکومت ها و  یبه باز ام یافغان ۀرا در جامع ۀکنند نینقش تع ان،یاعمال خشونت عر ان،یخشونت عر
متأسفانه  رګمتنوع منقوش نموده بودند، م یها ګما با رن ۀجامع واریما،  در و د ریحکمرانان متنوع چهل سال اخ

"  ما بوده است. امروز در یافغان ۀبشر دوستان ګخوردند، همان "رن یها به چشم م وارید نیکه در ا ګیرن نیکمتر
صادق و عالم را مملکت در  تیشخص کیکه همچو  میمتعال مشکور و ممنون آن باش خداوندنزد  دیقدم اول ما با

 د.رأس خود دار
 

 داشته است؟ ییما حکمروا ریدر چهل سال اخ یچه نوع اخالق ،یتیقانون چه
 نالد یاست که قلم اکثراً از نوشتنش م نیاما مشکل کار در ا ست،یآگاه و صادق ما  واضع یافغانها یجواب برا !
 

بوده  یروزیسرد د ګجن داتیافغانستان از جمله تول ریچهل سال اخ یها یما، در هم و بر هم یافغان ۀبه فلسف نظر
  د!ییرا در افغانستان رو ګو است که کلتور جن

ما، از همه  ۀآگاه و صادق جامع انیما، از همه خانم ها و آقا ۀآگاه و صادق جامع یها تیاز همه شخص نجایا در
ما خواهش و  ۀمحترم جامع یاعضا هیهنرمندان و بق سندگان،یشاعران، نو ن،یمنور ون،یدانشمندان، علما، روحان

ما در آن قرار دارد،  زیو وطن عز زیمردم عز کهاساس  تیو وضع ۀمرحل نیکه لطفاً در ا د،یآ یتقاضا به عمل م
بخشند، تا باشد که به  یو رسائ تیحما ت،یکه دارند، تقو یو صداقت یما را با آگاه یلطفاً آواز حرکت صلح افغان

 م.یگردان ابیدار و رفاه و سعادت ره هیصلح پا کیخود را به  ۀکمک خداوند متعال مردم و جامع
  

 ریمو په خ سوله
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