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 04/09/2019         اخترمحمد یوسفی
 

 صلح با "عزت" ؟
 

 

و کلمات صلح با  شعارهاصلح تأمین در راه بدون عملکرد واقعی افغانستان  در"عزت"  مدعیان دروغین صلح با

حمایت قاطع  توده های وسیع مردم افغانستان در پروسه  اشتراک وخویش دنبال میکنند.  ۀهای مسخر عزت را با بازی

اعزت ب پایدار وتعیین کنندۀ ماهیت صلح  حیث طرف اصلی متضررین اصلی جنگ و خونریزیه مذاکرات صلح ب

 عرض اندام نمی نمایند. افروز عاملین جنگ  لودسپیکراز  صلح واقعی  باشند. میدر کشور 

 
 مشاور رئیس جمهور افغانستان: 

داده شده استنشان بان و امریکا فقط به رئیس جمهور موافقتنامۀ طال  

 میزآمسالمت  و مانند یک انقالب بدون خونریریجنبش صلح خواهانه ملی با  ا  در قدم اول اساسملی و صلح واقعی 

هستند که خود عادل مردم  انکماحدارای و  کردد آغاز میعدالت صلح و برای تأمین توده های وسیع میهن از بطن 

  د. نمای آنرا رهبری می ،مردم
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ا ی و مانند طالبان تحت الحمایه خارجیصلح اصلی دشمنان جنگ افروز و عامالن از طرف  توانند مینصلح باعزت 

ر دخونریزی  اساسی املوع و  جنگ ینممثلاصلی چهرهای شان  یدو که هرکنونی افغانستان مفسدین دولتی حاکم 

یدن چپن پوش ند.کنتأمین برای افغانستان  راسراسری و ملی ، صلح باعزتتوانند  نمی صورت به هیچاند  کشور بوده

قدرت ه ب و برجسته شده در افغانستان گانبیگانتوسط  توسط بقایای جنگشتن در قطر ادفتر د یا وپکول  -لنگی –

کنون تالش ا طالبان کهیا  ند وکن حکمروایی میحمایت مستقیم بیگانگان  با آنان بلکه ه توسط مردم کشورن اند هرسید

گان و دشمنان مردم افغانستان به کرسی برسند توسط بیگانبازهم  دارند به  زور جنگ و خونریزی در افغانستان

 . نندمین کأرا در کشور تو با عزت صلح واقعی پایدار  نمیتوانندهیچگاه 

متضاد  جهات دو پدیدۀ مخالف و میان تهی براساس شعارو آنهم رهبربودن واقعی ملی و ادعا کردن رهبری ملی 

د. ناشبداشته  برای میهنملی  رهبری حقیقتنمیتواند ثبوت  ملی یترهبر کردن ادعادر واقعیت امر  .هستندقضیه 

لسون نیمبول مانند س نمیتوانندپیش خویش  با شعارهای چاپلوسان دور و رهبر بودن ملی( مصنوعی) مثنوعی هرمدعی

و  تاقصادقانه از الف و پطرف  ئید هردوبیا    . (اشند)ب ندیباشنم برای یک ملتماندیال، گاندی و یا امان هللا خان 

 و منافع ملی مینبخاطر تأ ندهست با دست آلۀ دست دشمنان خود پرستی یو میان خالی که همراهای کاذب  دادن شعار

   .بگذریم برجا کردن حق مادر وطن

توده های وسیع مردم افغانستان در حمایت قاطع  افغانستان که در نتیجه عدم اشتراک و جنگ چهل ساله درتداوم 

  .رهبران واقعی ملی که اجزای متمۀ تأمین صلح ملی هستند مبرهن است عدمپروسۀ مذاکرات صلح بوده خود ثبوت 

 برحقبودن رهبری لجوجانه و کاذبانه مدعی  مدعیانندارد که  هم جایاصوأل  حقایق جاری در افغانستان نشان داده و

ولت نه دد نوجود دار که و انگار ناپذیر عینیدالیل فراون و بر اساس حقایق و اسناد معتبر .  دنشبا کشور در ملی

ز مردم ابا عزت مذاکرات صلح  توانند در پاکستان هیچگاه نمی ۀنه طالبان تحت الحمای افغانستان و کنونی درفاسد 

 افغانستان نمایندگی کنند.مظلوم 

مایت ح تالش برای تدویر انتخابات دولت فاسد کنونی و یا دوام مذاکرات "صلح" امریکا با طالبان بدون اشتراک و

ستان در افغانقاطع  توده های وسیع مردم افغانستان در پروسه مذاکرات صلح  که متضررین اصلی جنگ و خونریزی 

در جهت مخالف تأمین صلح با عزت در کشوراست  )طالبان و دولت(  دو عملکرد ندارند. هرهستند حضور واقعی 

صلح با عزت نیاز مبرم مردم فغانستان است و تأمین صلح با   می انجامد.و خونریزی ج آن به تداوم جنگ ئکه نتا

فریاد  وجود ندارد. عمال   اکنون درعملسفانه أمتد که نیاز دار و علنی عزت به مکانیزم و طرزالعمل های روشن 

به تشدید جنگ و ح با "عزت" دولت حاکم و شعارهای دروغین "صلح" طالبان نوعی صلصمدعان م کنندگان و

د. تشدید جنگ و کشتار مردم در والیات تخار، قندوز، بغالن و سایر نقاط کشور ثبوت قاطع خاتمه یاب خونریزی بیشتر

 است.در کشور ح با عزت عدم موجودیت ارادۀ صادقانه به امر صل

عبدهللا  هم محمد اشرف غنی وهم شان دو ایهر در تازه ترین ادعاها  رهبران دولت کنونی وحدت "ملی"  افغانستان

اصلی "انتخابات  ۀبرندکه مدعی هستند  میالدی 2014اساس "انتخابات" جعلی  بررا خود بودن"  "رهبرحقانیت  عبدهللا 

 هنوزسلطنت آرگاه ها و بارگاهای دو  یک کشور واحد با شان در  یدو پنج سال هر . با گذشت بیش از" بوده اند

عامه را  ذهنیت . اینگونه ادعاها شعار گونهشان بوده اندی از ایثابت نگردیده است که برندۀ واقعی "انتخابات" کدام یک
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تأمین کننده  در میدان عملبوده ملی برای کشور برحق ی واحد ثبوت عدم موجودیت رهبر دخوبه بیراهه برده اند و 

    وجود ندارد.   حقیقیصلح با عزت 

حیث  هحمایت قاطع  توده های وسیع مردم افغانستان در پروسه مذاکرات صلح ب و به اشتراک تأمین صلح پایدار ملی 

 یهنمباعزت  پایدار وماهیت صلح  بوده و نشان دهندۀ هن اصلی جنگ و خونریزی تعیین کنندطرف اصلی متضرری

 . نیاز دارددر کشور  به رهبران واقعی ملی و فداکاربوده و 

 .ناروا جنگ افروزان و شکست جنگ مردم افغانستان حق صلح بر به امید پیروزی

 

 ******** **** 
 صلح با عزت
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