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لح آن ص ! ستیصلح چ مینیبب دیدارد اما نخست با ازیگو به صلح ن پس از چهل سال جنگ بدون گفت و افغانستان

 یروهایباشد که ن یحالت زمان صلح هم نباشد و نیدرع یممکن است جنگ نباشد ول یگاه رایکه جنگ نباشد ز ستین

آسا  حملهٔ برق کیباشند که با  یصتفر یجو جست و در یول ندیمخاصمت گو حملهٔ بهتر ترک جنگ و یجنگنده برا

 : دیگو یم دلیب .فگنندیپا ب دشمن را از

 ردنـعرصهٔ اضداد مکش ننِگ فِس   نیز

 جنگ برون آ یهمه تن صلح شد رمیگ

نگ راه ج انسان تنها از تِ یکه انسان رایندارد جنِگ انسان با خودش است ز انینظِرعرفا هرگز پا که از یجنگ گانهی

 د.صلح کن گرانیبا د تواند یم جنگد یبا خودش م یانسان وقت .کندیم ریکامل شدن س یسوبا خودش است که به 

  م؟دهیرا م گرانید ییراهنما به خود حق لیبه چه دل و ستمیاست که من خود ک نیخودش ا پرسش انسان از نینخست

 خواهم یم گونهرا دارم چه  گرانید بر یرهبر یاگر من ادعا و استم؟  گرانید بهتر از ییدانا درعلم؛ تجربه و ایآ

 کنم؟  یرا رهبر آنان

 را رمهٔ گوسفنداِن خود؟  گرانید پندارم و یرا چوپان م خود ایآ

 علف و آب و پ ر از آرام و طِ یکه مح دانم یتنها من م و دانند یرا نم خود رِ یاست که گوسفندان خ نیمن هم یتلق ایآ و

  .ماست تیتنها من مسؤول رع من و نیا بر بنا خطر گرگان درنده کجاست و یبالطبع ب

 است و تیِملک بر یرابطهٔ مبتن کیبا چوپان ن بَرد که رابطهٔ گوسفندا یم ادی از ساده را یهیبد کی رهبر نیچن نیا

 یگوسفندان کار یبرا یوقت امر قتیحق چوپان هم در از خود ندارند و یاریگونه اخت چیرابطه گوسفندان ه نیا در

 و پشم ؛ریش از تا داردیآسوده نگاه م گوسفندان را کار به نفع خودش است نه به نفع گوسفندان. آن دهدیانجام م کین

لق متعرا از دست داده باشند  خود یکه آزاد یوقت ینظام بردگ باالخره گوشِت شان خود استفاده کند اما مردم تنها در
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 بک شد. یحت ببخشد و یرا بفروشد؛ به کس برخالِف ارادهٔ شان آنان تواند یآن برده دار م و شوند یم به ارباِب برده دار

ان از جنِگ ش انداختند و یبه جنگ م اتوریدرا به نام گال که برده داراِن روم باستان بردگاِن خود میداشته باش ادیبه 

ز جنگ ا یاما وقت و نداشت.  تیمسؤول چیقتِل شان ه ارباب در شدند یک شته م اتورهایآن گالد اگر یب ردند ول یلذت م

انسان  رایضِد جهالِت خود است ز ضِد خود جنگ بر جنگ بر نیتبارز ا نینخست میکن ینفِس خود صحبت م با خود و

 .رساند یجامعه ضرر م یهم برا خود و یجاهل هم برا ؛خوب است که عاقل باشد گرانید و دخو یبرا یتنها وقت

 فاقد علم و گریکه د تیانسان صاحب شخص شود و یم تیجهل نجات داد صاحب شخص یرا از بال خود یانسان وقت

ارادهٔ مردم  راه سلبِ  از یدکتاتور ینظام ها .زدیگر یاگر به سودش هم باشد م یاز اطاعت برده وار حت ستیدانش ن

 شدیندیخود ب یها ازیبه امت نکهیا از شیجنگد پ یبا خود م یانسان وقت .مانند یم یاست که باق رنگیبه ن ایبه زور 

رزند ف شما و ینفر نان است ول کیخانه به اندازهٔ  که در دیاز صد مادر بپرس اگر . شدیاند یم گرانید ازِ یامت به حق و

ن را به نا و رندیرا بپذ یپنج مادر ممکن گرسنگ و صد مادر نود نیا از اندگرسنه بم دیبا یکی و دینفر است تان دو

انسان  یرآ «یپا ریآب تا گلو بچه ز»  :ندینفس باشند که بگو رِ یاس خود خواه و پنج نفر ممکن آنقدر هند وفرزند بد

 است. یفموضوع عاط گرانیصلح با د نیا بر بنا رسدیگذشت م و ثاریگرفت به مقام ا ادیرا  دنیهنر با خود جنگ یوقت

 حالت است که صلح در نیهم تنها در و میمنزجر شو آنقدر حساس شود که ما از ک شتِن انسان متنفر و دیعاطفهٔ ما با

 شود. یم نیته نش و کندیعواطِف ما رسوب م

وبا  شد را بک   او یگریکه د رمیپذ یمن م ایخواهر من باشد آ ایانسان فرزند؛ برادر  نیاگر ا» :میبا خود گفت یوقت یآر

 ند؟ او ده نفر را داغدار ک تلِ ق

از جنگ گرفتاِر  شیروح خو که جنگنده در دیآ یم یصلح وقت رسد. یمقام است که انسان به صلح ک ل م نیهم در

 نگ وج نفرت از یبه معنا دیجنگ باشد بلکه صلح با یبرا یبه قصد آمادگ دیپس صلح نبا انزجار شود. نفرت و

 ییورگوز شر جنگ و عاقل را از انسان و کندیوصل م تشیگونه صلح است که انسان را به انسان نیهم ک شتار باشد و

 .دهدیدو نجات م هر

 2019 یفبرور10 کشنبهینگارگر روز  وهللا اعلم بالصواب.
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