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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۹/۰۴

اخترمحمد یوسفی

صلح با "عزت"؟
کجاست صلج باعزت ،مدعیان دروغین صلح با "عزت" در افغانستان بدون عملکرد واقعی در راه تأمین صلح
شعارهای و کلمات صلح با عزت را با بازیهای مسخره خویش دنبال میکنند .اشتراک وحمایت قاطع توده های وسیع
مردم افغانستان در پروسه مذاکرات صلح بحیث طرف اصلی متضررین اصلی جنگ و خونریزی تعیین کنندۀ ماهیت
صلح پایدار وباعزت در کشور میباشند .صلح واقعی از بلندگویان عاملین جنگ افروز عرض اندام نمی نمایند.

مشاور رئیس جمهوری افغانستان :موافقتنامه طالبان و آمریکا فقط به رئیسجمهور نشان داده شده است .
جالب و مسخره است ،جنگ را که امریکا و متحدین ناتو آنرا با مصارف بیش یک تریلیون دالر طی هژده ()18
سال درافغانستان به پیش برده اند ،نمایندۀ خاص امریکا زلمی خلیلزاد درپروسه صلح کاغذ پیچ با طالبان آنرا به
جان بولتن مشار امنیت ملی رییس جمهور امریکا نشان نداده اند اولین بار رونماگر آن اشرف غنی و عبدهللا
عبدهللا میباشند .
دولت فاسد کنونی درافغانستان وطالبان تحت الحمایۀ پاکستان هردو مانند دو روی یک سکه ازحمایت خارجی
برخورارهستند .هردو موانع اساسی در راه تامین صلح واقعی سراسری درکشور بوده و جنبشهای صلح امیز
مردم را همواره سرکوب میکنند .هردو درعمل موازی و ممثل جنگ و خونریزی درافغانستان میباشند .اوأل صلح با
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طالبان امر ناممکن بنظر میرسند در صورتیکه "صلح" با طالبان صورت بگیرند گریز ازباران و توقف در
زیر ناوه است .
صلح واقعی ملی در قدم اول اساسآ با جنبش صلح خواهانه ملی مانند یک انقالب بدون خونریری و مسالمت امیز از
بطن از توده های وسیع میهن برای تأمین صلح و عدالت آغاز میکردد و دارای حکمان عادل مردم هستند که خود
مردم آنرا رهبری مینمایند .
صلح باعزت نمیتوانند از طرف عامالن جنگ افروز و دشمنان اصلی صلح مانند طالبان تحت الحمایه
هردو
افغانستان که
حاکم کنونی
دولتی
خارجی ویا مفسدین
شان چهرهای اصلی ممثلین جنگ وعوامل اساسی خونریزی در کشور بوده اند به هیچصورت نمیتوانند صلح
باعزت ملی سراسری ملی را برای افغانستان تأمین کنند .پوشیدن چپن – لنگی -پکول و یا دفتر داشتن در
قطر توسط بقایای جنگ توسط بیگانه گان در افغانستان برجسته شده و بقدرت رسید اند نه توسط مردم
کشور بلکه آنان با حمایت مستقیم بیگانگان حکمروایی میکنند ویا طالبان که اکنون تالش دارند به زور جنگ و
خونریزی در افغانستان بازهم توسط بیگانه گان و دشمنان مردم افغانستان به کرسی برسند هیچگاه نمیتوانند صلح
واقعی پایدار و با عزت را در کشور تامین کنند .
رهبربودن واقعی ملی و ادعا کردن رهبری بودن ملی و آنهم براساس شعار میان تهی دو پدیدۀ مخالف
و جهات متضاد قضیه هستند .در واقعیت امر ادعا کردن رهبر بودن ملی نمیتواند ثبوت حقیقت رهبری ملی برای
میهن باشند .هرمدعی مصنوعی رهبر بودن ملی ب ا شعارهای چاپلوسان دور وپیش خویش نمیتوانند سیمبول
مانند نیلسون ماندیال ،گاندی و یا امان هللا خان برای یک ملت میباشند .بیائید هردو طرف صادقانه از الف و پوف
و شعاردادنهای کاذب و میان خالی که همرا خود پرستی با دست آلۀ دست دشمنان هستند بخاطر تامین منافع ملی و
برجا کردن حق مادر وطن بگذریم .
تداوم جنگ چهل ساله درافغانستان که در نتیجه عدم اشتراک وحمایت قاطع توده های وسیع مردم افغانستان در
پروسۀ مذاکرات صلح بوده خود ثبوت نبود رهبران واقعی ملی که اجزای متمۀ تأمین صلح ملی هستند مبرهن
است .حقایق جاری در افغانستان نشان داده و اصوأل جای هم ندارد که مدعیان لجوجانه و کاذبانه
مدعی رهبری بودن برحق ملی در کشور باشند .بر اساس حقایق و اسناد معتبر دالیل فراون عینی و انگار
ناپذیر وجود دارند که نه دولت فاسد کنونی درافغانستان ونه طالبانی تحت الحمایه پاکستان هیچگاه نمیتوانند درمذاکرات
صلح با عزت از مردم مظلوم افغانستان نمایندگی کنند .
تالش برای تدویر انتخابات دولت فاسد کنونی و یا دوام مذاکرات "صلح" امریکا با طالبان بدون اشتراک وحمایت
قاطع توده های وسیع مردم افغانستان در پروسه مذاکرات صلح که متضررین اصلی جنگ و خونریزی در
افغانستان هستند حضور واقعی ندارند .هردو عملکرد( طالبان و دولت )در جهت مخالف تأمین صلح با عزت در
کشوراست که نتایج آن به تداوم جنگ و خونریزی می انجامد .صلح با عزت نیاز مبرم مردم فغانستان است و تأمین
صلح با عزت به مکانیزم و طرزالعمل های روشن و علنی نیاز دارند که متاسفانه اکنون درعمل وجود ندارد .عمأل
فریاد کنندگان و مدع ان مثنوعی صلح با "عزت" دولت حاکم و شعارهای دروغین "صلح" طالبان به تشدید جنگ و
خونریزی بیشترخاتمه یابند .تشدید جنگ و کشتار مردم در والیات تخار ،قندوز ،بغالن و سایر نقاط کشور ثبوت
قاطع عدم موجودیت ارادۀ صادقانه به امر صلح با عزت در کشور است .
رهبران دولت کنونی وحدت "ملی" افغانستان در تازه ترین ادعاها هر دو ایشان هم محمد اشرف غنی وهم عبدهللا
عبدهللا حقانیت" رهبربودن "خود را براساس "انتخابات" جعلی  2014میالدی مدعی هستند که برنده اصلی
"انتخابات " بوده اند  .با گذشت بیش از پنج سال هردو شان در یک کشور واحد با آرگاه ها و بارگاهای
دو سلطنت هنوز ثابت نگردیده است که برندۀ واقعی "انتخابات" کدام یکی از ایشان بوده اند .اینگونه ادعاها شعار
گونه ذهنیت عامه را به بیراهه برده اند و خود ثبوت عدم موجودیت رهبری واحد برحق ملی برای کشور بوده در
.
میدان عمل تأمین کننده صلح با عزت حقیقی وجود ندارد
تأمین صلح پایدار ملی به اشتراک وحمایت قاطع توده های وسیع مردم افغانستان در پروسه مذاکرات صلح بحیث
طرف اصلی متضررین اصلی جنگ و خونریزی تعیین کنندۀ بوده و نشان دهندۀ ،ماهیت صلح پایدار
وباعزت میهن بوده و به رهبران واقعی ملی و فداکار در کشور نیاز دارد .
به امید پیروزی صلح برحق مردم افغانستان و شکست جنگ ناروا جنگ افروزان .
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