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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۹/۰۶/۲۰۱۸                                                           هللا بیحس

 صاحب هبت هللا خان کجاست؟ یآواز صلح مولو

 
دولت افغانستان با طالبان  قابل قدر است و طالبان نیز باید به  آتش بس و صلح بین االفغانی اتش بس و صلح  

 بپیوندند! 
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان اعالم کرد که به حمایت از فتوای عالمان دین مملکت جناب محترم دکتور 

بس اعالم رمضان تا روز پنجم عید سعید فطر در جنگ علیه طالبان آتش ۲۷و با قبول پیشنهاد آنها برای آتش بس، از 
کند. این اقدام نیک یک گام خوب و واقعی به جانب یک صلح پایه دار و داشتن احساس صلحخواهی محسوب می

 میشود.
ان فرمان داد جوزا در یک پیام ویدئویی به نیروهای امنیتی افغانست هفدهمیس جمهور کشور به روز پنجشنبه ئاینکه ر

را علیه "طالبان مسلح افغان"  رمضان تا روز پنجم عید فطر حمالت تهاجمی ۲۷که آنها در این مدت زمان، یعنی از 
متوقف کنند، باید از جانب طالبان نیز به دیدۀ قدر و احترام نگریسته شود، زیرا اگر طلبان افغان واقعاً اختیار خود را 

 ِخَردگرائی و عقالنیت کار گرفته و به صلح رو آورند!در چنین مواقع از فراست، به دست خود شان دارند، باید 
 
بدون شک و یقیناً که موضوع طالبان افغان از موضوع گروهٔ تروریستی موسوم به دولت اسالمی یا داعش و سایر  

اسالمی یا داعش و سایر المللی از هم فرق دارند، زیرا گروهٔ تروریستی موسوم به دولت های تروریستی بین گروه
المللی افغان نیستند و از آنرو در مقابل افراطیت و تروریزم آنها باید برخورد جدی و اصولی های تروریستی بینگروه

به طور دیگری صورت گیرد، اما طالبان افغان که نظر به جنگ های چهل سال اخیر در داخل افغانستان به افراطیت 
ند که در طول همین چند دههٔ اخیر زخم ها و التهابات شدید جسمی و روانی فراوانی را که رو برده اند و نا گفته نما

ناشی از جنگ ها بوده است، برداشته و با خود حمل می کنند، واضیحست که موضوع شان جداست، اما این به آن 
هابات شدید جسمی و روانی معنی نیست که طالبان افغان نظر به اینکه در طول همین چند دههٔ اخیر زخم ها و الت

"یاغی گری" را داشته فراوانی را که ناشی از جنگ ها بوده است، برداشته اند، پس آنها حق به اصطالح هر نوع 
 باشند.

ی که ناشی از جنگ های چهل سال کجاست افغانی که در طول اقالً چهار دهۀ اخیر زخمی جسمی و یا زخمی روان
ا هر کس بخاطر آنکه چهل سال جنگ وی را از نگاۀ جسمی و یا از نگاۀ روحی زخمی اخیر باشد، نبرداشته باشد؟ آی

زده است، حق  هر نوع به اصطالح "یاغی گری" را داشته باشد؟ جواب واضیحست، نخیر نه! مردم و مملکت ما به 
انونیت شفاف و صلح، امنیت و یک عدالت اجتماعی واقعی و قانونیت نیاز دارد، تا در یک فضای امن بجانب یک ق

 بالخره به سمت رفاۀ ملت در حرکت شده بتوانیم !
 

مین صلح پایدار در افغانستان أزمانی که اکثریت مطلق مردم ما خواهان صلح هستند، زمانی که علمای کشور خواهان ت
نظر به چه ند، پس طالبان افغان، هر گاه واقعاً افغان هستند و واک خود را به دست خود دارند، چرا و می باشعزیز 

 ی میز مذاکرات صلح پا گریزی می کنند؟دلیلی از آمدن به پا
 

یس جمهور افغانستان به اصالح عام مردانه وار آواز صلحخواهی و اعالن آتش بس را در این ئهمین طوری که ر
 خان ماه مبارک رمضان بلند نمودند، طالبان افغان و بلخصوص رهبر آنها که گمان می کنم مولوی صاحب هبت هللا

 باشند، هم باید مردانه وار آواز صلحخواهی و اعالن آتش بس را اعالن نمایند!
 

ورنه این چه معنی دارد که در عین حالی که هر روز به صد ها طفل معصوم، زن و مرد بی بضاعت در افغانستان 
ف دیگر با امریکا، روسیه، ند، از طرقربانی جنگ ها میشوند، طالبان افغان که از یک طرف خود را افغان می نام

پاکستان و ایران و نمی دانیم کجا و کجا هم حاضر اند که مذاکره و مفاهمه داشته باشند، اما در عین حال در یک میز 
 مذاکرۀ بین االفغانی حاضر نیستند شرکت کنند، این چه نوع عقل، منطق و خردگرائی است؟ 
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ی را به پیش می برد، با قهر  خان صافی در بین افغانها سخنرانچند سال قبل زمانی که مرحوم جنرال رحمت هللا

رین مجلس نموده فرمودند، "بروید به مولوی صاحب محمد عمر بگوئید که برادر تو یک ریشخند آدم ضخطاب به حا
 هستی و ما را در دنیا نزد تمام مردم جهان ریشخند می کنی"! 

این بنده نیز امروز به مولوی صاحب هبت هللا خان میگوئیم: در این حالتی که روزانه به صد ها طفل معصوم، زن 
و مرد بی بضاعت در افغانستان قربانی جنگ ها میشوند،  اگر هر چه زود تر آواز صلح را قبول و بلند نکنی، همان 

 را در دنیا نزد تمام مردم جهان "ریشخند" می کنی! است که خدای ناکرده هم خود را و هم بسته تمام افغانها 
 

      با عرض احترامات فائقه
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

