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 ؟"صلح با "عزت
 

صلح  نیدر راه تأم یصلح با "عزت" در افغانستان بدون عملکرد واقع نیدروغ انیمدع کجاست صلج باعزت،
 عیوس  یقاطع  توده ها   تی. اشتراک وحماکنندیدنبال م  شیمسخره خو  یها یو کلمات صلح با عزت را با باز  یشعارها 

 تیماه  ۀکنند  نییتع  یزیو خونر  جنگ  یاصل  نیمتضرر  یطرف اصل  ثیمردم افغانستان در پروسه مذاکرات صلح بح 
 .  ندینما  یجنگ افروز عرض اندام نم نیعامل انیاز بلندگو ی.  صلح واقعباشندیوباعزت در کشور م داریصلح  پا

 

  
   .است  هجمهور نشان داده شدمشاور رئیس جمهوری افغانستان: موافقتنامه طالبان و آمریکا فقط به رئیس 

(  18ی هژده )جالب و مسخره است، جنگ را که امریکا و متحدین ناتو آنرا با مصارف بیش یک تریلیون دالر ط
را به  نآ  سال درافغانستان به پیش برده اند، نمایندۀ خاص امریکا زلمی خلیلزاد درپروسه صلح کاغذ پیچ با طالبان

و عبدهللا   یغن ف اشر نگر آارونم اولین بار  جان بولتن مشار امنیت ملی رییس جمهور امریکا نشان نداده اند
   .میباشند عبدهللا

  
ازحمایت خارجی  همانند دو روی یک سک وهرد تحت الحمایۀ پاکستان انستان وطالباندولت فاسد کنونی درافغ

و جنبشهای صلح امیز  بوده کشوررد سراسری موانع اساسی در راه تامین صلح واقعی هردو .دبرخورارهستن
أل صلح با او .دمیباشن نغانستا فممثل جنگ و خونریزی درا هردو درعمل موازی و .دسرکوب میکنن همواره را مردم
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طالبان امر ناممکن بنظر میرسند در صورتیکه "صلح" با طالبان صورت بگیرند گریز ازباران و توقف در 
   .است  ناوه  زیر

   
از  مسالمت امیز و یمانند یک انقالب بدون خونریر جنبش صلح خواهانه ملی با  در قدم اول اساسآ  ملی صلح واقعی

هستند که خود   عادل مردم نا محک دارای و دآغاز میکرد عدالت صلح و برای تأمین بطن از توده های وسیع میهن
    .ندینما یآنرا رهبری م مردم

مانند طالبان تحت الحمایه  صلح اصلی دشمنان جنگ افروز و عامالن از طرف دمیتواننن صلح باعزت
که هردو   ستانکنونی افغان مفسدین دولتی حاکم ویا  یخارج 
صلح  نمیتوانند تبه هیچصور اند هدر کشور بود خونریزی یاساس لاموعو  گجن نیلممث اصلی چهرهای شان
شتن در اددفتر  ا ی و پکول -لنگی – پوشیدن چپن .ندنک تأمین برای افغانستان ار ملی  ملی سراسری تباعز
ه توسط مردم ن دان دو بقدرت رسی هدبرجسته ش ندر افغانستا نبیگانه گا  توسط گتوسط بقایای جن قطر
زور جنگ و   اکنون تالش دارند به هطالبان ک ند ویا نحکمروایی میک حمایت مستقیم بیگانگان ا ب نآنا  هبلک رکشو

صلح  دنمیتوانن توسط بیگانه گان و دشمنان مردم افغانستان به کرسی برسند هیچگاه  بازهم نخونریزی در افغانستا 
   .دننکرا در کشور تامین  زتو با ع واقعی پایدار

دو پدیدۀ مخالف  یمیان ته ربراساس شعا  و آنهم ملی بودن رهبربودن واقعی ملی و ادعا کردن رهبری
برای  ملی یرهبر تحقیق نمیتواند ثبوت یبودن مل ررهب نکرد ا ادع در واقعیت امر .دهستن قضیه متضاد تجها  و

سیمبول  دنمیتوانن ا شعارهای چاپلوسان دور وپیش خویشنوعی رهبر بودن ملی بصم ید. هرمدعنشبا  نمیه
صادقانه از الف و پوف  طرف وئید هردا بی     .دنشیبا م تبرای یک مل نیلسون ماندیال، گاندی و یا امان هللا خان مانند

و  یمنافع مل نبخاطر تامی دنتهس نبا دست آلۀ دست دشمنا  یخود پرست او میان خالی که همر و شعاردادنهای کاذب
    .مبگذری نبرجا کردن حق مادر وط

توده های وسیع مردم افغانستان در   تداوم جنگ چهل ساله درافغانستان که در نتیجه عدم اشتراک وحمایت قاطع
پروسۀ مذاکرات صلح بوده خود ثبوت نبود رهبران واقعی ملی که اجزای متمۀ تأمین صلح ملی هستند مبرهن 

لجوجانه و کاذبانه  نمدعیا  ندارد که مه یجا  اصوأل وتان نشان داده حقایق جاری در افغانس  .تاس
و انگار  یعین بر اساس حقایق و اسناد معتبر دالیل فراون  .دنشا ب رکشو رد یمل قبرح  بودن رهبری مدعی

د درمذاکرات کنونی درافغانستان ونه طالبانی تحت الحمایه پاکستان هیچگاه نمیتوانن فاسد د که نه دولتنروجود دا رناپذی
  .افغانستان نمایندگی کنند مظلوم از مردم با عزت صلح

تالش برای تدویر انتخابات دولت فاسد کنونی و یا دوام مذاکرات "صلح" امریکا با طالبان بدون اشتراک وحمایت 
در  که متضررین اصلی جنگ و خونریزی  توده های وسیع مردم افغانستان در پروسه مذاکرات صلح  قاطع

در   ر جهت مخالف تأمین صلح با عزتد  (طالبان و دولت) دهستند حضور واقعی ندارند. هردو عملکر افغانستان
صلح با عزت نیاز مبرم مردم فغانستان است و تأمین   .می انجامد و خونریزی کشوراست که نتایج آن به تداوم جنگ

اکنون درعمل وجود ندارد. عمأل  متاسفانه نیاز دارند که یو علن  صلح با عزت به مکانیزم و طرزالعمل های روشن
به تشدید جنگ و    دروغین "صلح" طالبان  ان مثنوعی صلح با "عزت" دولت حاکم و شعارهایمدع وکنندگان  فریاد

خونریزی بیشترخاتمه یابند. تشدید جنگ و کشتار مردم در والیات تخار، قندوز، بغالن و سایر نقاط کشور ثبوت 
  .است در کشور قاطع عدم موجودیت ارادۀ صادقانه به امر صلح با عزت

عبدهللا   مهومحمد اشرف غنی  هم شانیدو ا هر در تازه ترین ادعاها  نافغانستا   نونی وحدت "ملی"رهبران دولت ک
که برنده اصلی  مدعی هستند یمیالد 2014براساس "انتخابات" جعلی  را خود "رهبربودن" حقانیت  عبدهللا

آرگاه ها و بارگاهای   یک کشور واحد با  هردو شان در  "انتخابات " بوده اند . با گذشت بیش از پنج سال
اینگونه ادعاها شعار  .دشان بوده انیی از اکثابت نگردیده است که برندۀ واقعی "انتخابات" کدام ی زهنو سلطنت دو

در  بوده ملی برای کشور برحق ی واحدرثبوت عدم موجودیت رهب دوخ  ذهنیت عامه را به بیراهه برده اند و هگون
       .وجود ندارد یحقیق زتتأمین کننده صلح با ع لمیدان عم

توده های وسیع مردم افغانستان در پروسه مذاکرات صلح بحیث   به اشتراک وحمایت قاطع تأمین صلح پایدار ملی
پایدار   ماهیت صلح بوده و نشان دهندۀ، طرف اصلی متضررین اصلی جنگ و خونریزی تعیین کنندۀ

   .دنیاز دار در کشور رابه رهبران واقعی ملی و فداک بوده و نمیه وباعزت
    .نناروا جنگ افروزا گو شکست جن نمردم افغانستا  قحرصلح ب یبه امید پیروز
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