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 گمگشته ! یصلح رؤیا
 

است. این   را روز جهانی صلح اعالم کرده سنبله ۳۰مصادف با  ،سپتامبر 21سازمان ملل متحد روز 
به  ۳۶/۶۷ ۀمجمع عمومی انتخاب شد. در گذشته و بر اساس قطعنام ۀهفتمین جلس و  تاریخ در پنجاه

شنبه سپتامبر، روز بازگشایی جلسات عادی مجمع عمومی به   سومین سه 1۹۸1نوامبر  ۳۰تاریخ 
 عنوان روز جهانی صلح انتخاب شده بود.

 
 

صلح به معنی نبود جنگ نیست بلکه فضیلتی است که از نیروی جان مایه  "باروخ اسپینوزا"به گفته 
 .جنگ نیستنبود  مفهومصلح هم به  ،زندانی نبودن نیست نیمعطور که آزادی به   گیرد و همان می

 بس نباید اشتباه گرفت.  مفهوم صلح را با آتش
 

 ،با پاكستان و ایران و دیگر كشور هاي منطقه جستجو كنیم یما افغانها قبل از اینكه صلح را با همكار
 ی، صلح میگویم ولي پُشت خون یكوطن خود باید آغاز كنیم یاولتر از همه صلح را از داخل خانه یعن

هیچ نفع نه به اكثریت  یولمطرح بوده بین ما همیشه موضوع اقلیت و اكثریت  ،دیگر خود تشنه هستیم
 ی، بیاید در این روز صلح كه كلمه خیلنه برعكس آن بجز از ضرر ،بدون اقلیت به همراه دارد

 .، دست از خشونت برداریم و همدیگر را به آغوش بكشیمکردهزیباست از داخل خانه خود آغاز 
 

حس عجیبي دارد یكبار هم كه میشود این حس را  یو وطن و هموطن دوست یپذیر دیگرباور كنید هم
باور كنید دیگر از خشونت و جنگ دست  ،امتحان كنید تمام كینه و كدورت را از دل خود بیرون كنید

 یعمل نم ی، ماشاهلل همه خود را مسلمان میدانیم ولي به احكام دین مبین اسالم گاهبردار خواهید شد
 .كنیم

ما مدام به این آتش نفاق وطن خود را  ی، جنگ و تبعیض را حرام میداند و منع میكند ولاسالم تعصب
آن پشتون،  ی، و گلهارنگین آنست یاست كه زیباییش در ُگل ها یافغانستان مانند باغ .میسوزانیم

 ،بخشد یوطن م به این یكه زیبای ،، تاجیك و دیگر اقوام میباشند، ایماق، قزلباشهزاره، اوزبیك
، پس بیاید دست به دست همدیگر افغانستان نه دیگر آن پشتونستان خواهد شد و نه آن خراسان بزرگ

 بسیازیم و این آتش نفاق را خاموش كنیم. ،كه ممكن است ای داده این وطن را با هر وسیله
 

از شده است. همواره با صدای مهیب شیپوری، جنگی آغ  و صلح  تاریخ بشر چرخهٔ بدون توقف جنگ
ها و   ای سفید، صلحی به ارمغان آمده است؛ و در میان این جنگ  پارچه  و با به اهتزاز درآمدن تکه

عام شده و حیوانات، درختان، گیاهان، زمین، آب و موجودات   های بسیاری قتل  ها انسان  صلح
کدیگر مخلوط مانند آب و روغن که با ی -« اخالق»و « جنگ»اند؛ و از آنجا که  بسیاری از بین رفته
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ها چیزی نبوده است جز افزایش دزدی،   آیند، حاصل این جنگ هیچگاه با یکدیگر کنار نمی -شوند  نمی
های انسانی . . .  ی و دردئی، گرسنگی، قحطی، بیماری، تنهائربا  سوءاستفاده از زنان و کودکان، آدم

  آنچه گفته شد بر همهٔ ما روشن بوده و نیاز به توضیح بیشتری ندارد.
 

 تل دي وي افغانستان !
 سجاد جالل زاده
 روز جهاني صلح
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