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 25/2۰/12۰2                                                                                نگارگر
 

 اند ساخته یوحش را صلح کبوتر شانه بر وراکت دست به تفنگ ادانیص
 

است  دهی راکت وبم را شن یاز بس صدا  

خانه ام ییشده کبوتِر اهــــــل یوحش  

     

نهفته دارد.   ی معن  ا یدن  ک یخود     ی که در حرفِها  با یز   ار یاست بس  ی صلح کلمه ا           صاِد  آن   

آن حلم است وحالوت وسالها شد که در   یو حا    ت یاست، الم آن لطافت است والمع  ت یمیصفا وصم 

ولطافت   ت یم یراکت است وانفجار وانتحار و فقدان صفا وصم  یماصدا  نِ یسرزم وحلم    یوروشنگر  . 

خاِص خود    طیصلح شرا است  دهیازگوشهٔ بام ما پر   نکیساخته که ا  یوحش   زی وحالوت کبوتر صلح را ن

  را یز   ست ی. صلح تنها توقِف جنگ نم یکن   ت یرعا  د یرا با  طیآن شرا   می کنیصلح م   یرا دارد که ما وقت

انیکه جنگجو    یگونه صلح ها   نی وا  سازند یخود جنگ را متوقف م  ی قوا  د یگاه به منظور تجد   گاه  

بر مصلحت صدبار بدتر از جنگ است  ی ومبتن قت ٶم .   نی دارد وشرط نخست آن ا طیصلح شرا  گفتم 

وآن رابه اجزاء وافراد  می ریُکل در نظر بگ   کی مردم به طور    ی است که ما مردم را با منفعت ها  

.م ینکن   می تقس نداشته    گرانیصلح بر د   لیتحم  یخودرا برا   ی شرط ها   شیاست که من پ   نی شرط دوم ا 

  ا ی  د یریمرا بپذ   یامارت اسالم  نکه یبه شرط ا   کنمی:"من صلح م د یاگر طالب بگو   باشم.به طور مثال

  ن یا  رط به ش م ی کنی:" ما صلح م د یجناح متعلق به دولت بگو  ا ی  د یمجرم مرا رها کن  یی فالن تعداد زندان

  ن ی شود وطرف  یشرطها هرگز سبب صلح نم  شی پ  نی .ارند یمارا بپذ   یاسی نظام س  ا ی  یکه قانون اساس 

توانند یم به صلح نرسند.اگر ما شرط اول صلح    ی کنند ول  ی خود چانه زن  ی شرط ها  ش یبر سِر پ   سالها  

ومردم را از کل به اجزاء و   می ریرا در نظر بگ    م یرس یم   جهینت   نیبه ا  یعیبه طور طب   م ینکن   میتقس  افراد  

موضوع مربوط به مردم افغانستان است وصلح طالب، صلح دولت   کیکه صلح    

 .نظام با آن نظام وجود ندارد  ن یا  ایقوم با آن قوم     نی صلح ا  ای
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را    گرید   یاساس  الٶُکل چند س   کیدر نظر گرفتن مردم به صورت    یعن یشرط اول صلح    همان 

.  می وبا هم به جنگ افتاده ا  م یصلح را ازدست داده ا   است که ما چرا  ن ی نخست ا  ال ٶس . کند یمطرح م 

  گرفت و  ور زرا به  ی اسی آمد وقدرِت س ی حزب  . می ریدر نظر بگ  د یمرحله را به طور جدا از هم با دو

  ی جنگ با مردم قوا  ی برا  مردم را به طور ُکل در نظر نگرفت و  ی نام عمل خودرا انقالب نهاد ول

ده    ان یجنگجو  را مجبور به مهاجرت ساخت و  ومردم خود   کرد  زور آور را درکشور دعوت   هٔ ی همسا

را    ی دولت  ا ی  دستگاه ن ی مجاهد  رفتند و   ی خارج  ی روها یوخالصه ن  دند یجنگ  ی خارج  ی رو یل با آن نسا

داشته باشند سر نگون    ی دولت ساز   ی برا  ت ی وصالح  ت یخود کفا  نکهیکه عمال وجود داشت بدون ا

  کسب قدرت با هم درجنگ افتادند و  ی برا  قدرت قرار دادند و  یدر خال  عمالً  را مردم خود  و  کردند 

  کابل به دسِت طالبان افتاد و  شد و   جمع از کابل   ن یحکومت مجاهد   می تنازع قدرت بود که گل  نی در هم

ُکل   ک یباز طالبان مردم را به طور   منحصر ماند .  ن ی خواجه بهاء الد  واری در چار د  ن یدولت مجاهد 

مرحلهٔ دوم تجاوز    ب یترت  ن ی و بد   کردند   لیرا بر مردم تحم  خود   یامارِت اسالم  در نظر نگرفتند و 

را    نی عالمان د   یاشغال کرد. اگر طالبان فتوا   را  افغانستان با ناتو آمد و  کایامر   آغاز شد و  یخارج

  نگاه   مصون   فرستادند خود وکشوِر خود را   یم  رون یواسامه بن الدن را از کشور خود ب  رفتند یپذ   یم

  ن یکرد وطالبان ماننِد مجاهد   سال دوام  ست یب  ناتو   و   کا یجنگ طالبان با امر  که چنان نشد و  داشتند یم

صلح    هٔ ی بر عمل  زی ن   گانیتسلط همسا   موضوع نفوذ و  ب یترت  ن یوبد  ساختند   یپاکستان را پشت جبههٔ قو 

  م ی ر یما ناگز  است و  خورده گره  زین   گان یصلح در افغانستان با منفعِت همسا  هٔ ی اکنون عمل  و  د یمسلم گرد 

  از ی حق دارند از ما امت  گان یاگر همسا  . خواهند ی چرا م  و   خواهند یچه م از ما   گان یهمسا    م یاز خود بپرس 

 م؟ ی بخواه  ازیامت  ن ی از آنها چن م ی حق ندار چرا  ما خواهند یم

با استفاده از تجربهٔ    می به صلح برس  م یخواه یوم  می که ما چهل سال تجربهٔ جنگ را پشت سر دار  اکنون

 .م یرس یم ی هیچند موضوع بد  ن یگذشته به ا 

تجربهٔ  ناکام گذشته را     م ی توانی ما نم  عمال وجود دارد و   ی ولُت اشرف غند   افغانستان و   ی اردو  نخست 

  ل یقدرت را برمردم تحم  ی خال   ک ی  قت ٶبه نام حکومت م  و   م ی کن  ب یدولت را تخر  اردو و   تکرار و 

 .می ببر   گریجنگ د  ک ی ی وعمالبه سو   می کن

قبول دارند که قدرت از مردم است ومردم دولت را    یجنگ   ی است که گروه ها  نی ا  ی اصل  موضوع

  یحکومت بر مردم وبرخالِف رضا   ن یبنابرا   کند یسان حکومت م  کیوقانون بر همه    نند ی گزیبرم

  می توان ی م  نده ی مردم مطرح است.ما در دوسال آ  ی مردم ورضا  ی بلکه حکومت برا  ست یمردم مطرح ن 

افغانستان  وبدون مداخلهٔ حکومت اشرف    ت انایعالقه به جر   ی ب  یمتحد وکشور ها   لمل  رنظارت یز

  ی سیپال  شورا،  ن یجمهور،انتخاب مجلس  س یرئ  کی .انتخاب  می آن رفراندم چند کار را بکن   قی از طر  یغن 
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نظام    ت ینوع  ی افغانستان وحت  ی عنعنو   یطرفی ب   ی ا یواح   گان یوروابط با همسا   ی خارج   استِ یس   ی ها

   مملکت.  ی اسیس

ساخت اداره در درجهٔ    نظام و   ی صلح در قدم اول وچه گونه گ جاد یکه قطع جنگ وا  ن ی کالم ا  لص خ

به خاطر صلح بر مردم منت    قدرت ندارند.   هٔ یکه خود داع  یکسان  یاست راه صلح برا  نی ا  دوم. 

 هرکدام ماست.  یاخالق ت یکه صلح مکلف د یمگذار

با سبکسار اگر هردو    زد یست  ی++ نه دانا مکار یوپ   نی که :دو عاقل را نباشد ک  د یگویم  با یز   یسعد  

شان است فقط قدرت را که امانت مردم است    ار ی صلح در اخت  ن ی ا  خواهند ی م   از یطرف صلح بدون امت

بده  مردم  به  برگز   د یپس  را  خود  دولت  زور  اعمال  بدون  مردم  بالصواب.  نند یتا  اعلم  وهللا   .

 )نگارگر(  وحشی شده کبوتِر اهــــــلیی خانه ام 2۰21ی فبرور25نگارگر
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