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  22/08/2015                               دوکتور محمد ظاهر عزیز
 

 ییمال عمر هوا افراد   مذاکرات صلح با
 

قدامی که شخصیت و وجود و یا ابه شی، مطلب، حرف، گفته، کار  در زادگاه من که در والیت شریف غزنی قرار دارد، مردم

ب نام شی و مطلبه آن  به دست نیاید و نیاورند،مطلوب نتیجه ای  از آن شی، مطلب و کاری ویا معنوی نداشته باشد فزیکی و یا

شخص وجود ندارد هوایی است. این بی حاصل. مثال، آن شخص  اقدام ویا گفته ای بی معنی، دروغ و یا یعنی .هوایی می دهند

فته هایش ما را بازی می او با گد، حرف هوایی می زند، کار، اقدام و کردار او بی معنی و بی حاصل است، او دروغ می گوی

  هوایی است. کار او و در نتیجه دروغ و بی حاصلی، دهد زیرا گفته های او هوای

که مردم وطن ما  چون ،هوایی قرار داردحالت  به گفته شوداست  فضای سیاسی وطن ما در حالت سر در گمی مطلق و یا بهتر

ر د تحاال در حال مذاکرات هوایی هستند. ،که وجود ندارد شخصی گاناول کشور با شخص هوایی و نمایندمقامات  می بینند که

 تا حال ؟ زیراهر روز خرابتر می شود، مردم افغانستان نمی دانند رهبران سیاسی مملکت مصروف چه کاری هستند وطن شان

 سیاسی مبتالو  اداریمهم تصامیم  فقرو در   یحالت هوای هوایی است و اگر بگوئیم که آنها درگفته ها و کار های شان  اکثر

 م. ای گفتهغلط ن کامالا  ،هستند

 

ود خانتخاباتی  مبارزاتیکه تاز است، از دو سال به اینسو یعنی از شروع  ،که در اکثر کار ها جناب اشرف غنی، رئیس جمهور

 ،دحرف می زن سیاسی لفیناز طرح پالیسی ملی برای آوردن صلح در کشور و برای این منظور مذاکرات صلح با مخا تا امروز

نام قاتالن مردم افغانستان، ه او، در گفته های خود گاهی طالبان را ب. ستاول طالبان و رهبر طالبان ا ۀکه مراد او در درج

یاد نکرده  ،افغانستانپاکستانی و یا مخربین جاه و جالل فرهنگ ملی و یا آثار تأریخی  و مزدوران دهشت افگنان، فروخته شدگان

را زیاست  تیبانیشپ و  از طرف جناب رئیس جمهور از جانب تعداد طرفداران او قابل درکش سیاسی انتخاب چنین رواست. 

 او در میان تعدادی از حلقه های درونی و بیرونی، سیاستمدار صاحب دانش معرفی شده است.

 

یک از هموطنانم حساب  من که خودم را مرد صلحدوست، وطندوست و صاحب آرزوهای نیک، آرامش و رفاه کامل برای هر

می کنم و دارای احساسات خاص قومی، مذهبی، زبانی و سمتی نیستم، به صورت جدی و کامل طرفدار آوردن صلح در کشور 

ه یک شرط و آن اینکه مشروط بمحض  ،ن آرزوی نجیب مردم افغانستان پشتیبانی می نمایماز هر حرکت برای آوردن ای هستم و

رای افغانستان بشخصیت و نجابت ملی، فرهنگی، سیاسی و تأریخی مردم افغانستان حرمت و حفظ گردد زیرا میدانم که مردم 

 داده اند. رگبهای بز ، در طول تأریخمردم افغانستان هستند ۀکه وابسته به کاف حفظ این فضایل

 

 های که از آرزوها و ضرورت صلح و امنیت در کشور،،  شایسته حال مطالعه می نمائیم که برای رسیدن به این هدف بزرگ و

ر ها که شاد باشی اصلی مردم افغانستان است، به چه چیز ها و اقدامات بنیادی ضرورت است؟ و حکومت وحدت ملی به چه کا

 کسب کرده باشد، دست زده است؟نستان را در سطح ملی اکافه ای مردم افغ

 

هوشیارانه با نظر داشت ضرورتهای و برنامه ای در هر کشوری از جهان، طرح ستراتیجی برای رسیدن به هر هدف بزرگ  ـ -1

اما، آنچه از همه مهمتر اینکه در طرح و تطبیق چنین ستراتیجی بر هر موضوع و مضمونی که باشد، ت. ملی آنکشور الزم اس
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است  های اول ضرورت از ، جامعه ای مدنی و صاحب نظران و دانشمندان آن کشورمذاکره و مشورت جدی با نهاد های ملی

چنین کاری برامده نمی توانند. مهمتر از همه  ۀخاص دولتی به هیچ وجه از عهد در حلقه ای یکه یک شخص و اشخاص ونچ

حزبی،  به صورت حتمی به تفاهم ملی میان نهاد های دولتی،ملی مهم  ۀصورت اجرای یک پروس اینکه در طرح و تطبیق و

امر در کشور ما حتمی، جدی و ضروری است چونکه همه امور اجرای این  کشور ضرورت است. دان آننسی و دانشمسیا

ا چند ب جناب رئیس جمهورد. پس باید گفت که تنها قرار دار بدتر شدندر حالت بحران و  وابسته به افغانستان مغلق، پیچیده و

 نای از همه مهمتر وانند.برقراری صلح و امنیت در کشور، برامده نمی ت ، مثالا بزرگ ۀپروس  هیچ ۀعهداو ازاطرافیان  نفر از

ت رئیس در صالحی کامالا با طرف اصلی دشمنان افغانستان یعنی پاکستان و دستگاه نظامی این کشور  و جنگ که مذاکرات صلح

 تی داده نشود.یف مردم افغانستان به او چنین صالحزمانیکه از طر نیست تا جمهور

ن تعلق دارد. تصمیم بر این موضوعات به مردم افغانستا و ملی هستندمسایل  ات صلح و جنگ در وطن ما کامالا موضوع -ـ 2

و برنامه ایکه مورد کشور در همکاری با نهاد های ملی چون شورای ملی افغانستان یک ستراتیجی  آیا مقامات حکومتی در

پاکستان که طرف اصلی بر این موضع است، نه طالبان، کمک مردم افغانستان باشد و ما را در ضمن مذاکرات با  ۀ پذیرش کاف

 متنی دارد؟ من و رهنمائی نماید، تهیه و تنظیم نموده است؟ اگر تهیه کرده است این ستراتیجی و برنامه کجاست؟ چه شکل و

حفظ و  ،با ارتباط مذاکرات صلح با پاکستان که منافع علیای افغانستان رامناسب  ۀستراتیجی و برنامگمان نمی کنم که ما یک 

 .چونکه مردم افغانستان از چنین ستراتیجی و برنامه ای خبر ندارند تأمین نماید داشته باشیم

  

سیده گان مردم افغانستان رتدوین شده که به تصویب نمایند و امنیت صلح ۀنه برنام گیر دولتی مقامات تصمیم دانیم که می ـ  3

ب رئیس جنا ؟ ت حکومتداری مصروف چه کاری بودندآنها در این مد پس برای کشور. انکشافی  ۀنه برنام د وندارباشد، 

اول تشویق  ۀحلآن در مر انتخاباتی و هم بعد از اشغال وظیفه محض مشغول یک کار است و جمهور از شروع جریان مبارزات

به منظور حاضر شدن دور  یعمر هوایمحمد در جهت فشار بر مال  کشور  نآتگاه نظامی دروغگوی اکستان و  دسپحکومت 

ی حت افغانستان کسی یعنی زمامداران حکومت   که وجود ندارد و مال عمری فغانستان،میز مذاکرات صلح در پاکستان نه در ا

عمر محمد تا این روز ها نمی دانستند که آیا مال  زدندکه آنها از مذاکرات صلح حرف می  از زمانی آدرس او را نمی دانند. 

 ۀو لطم دروغ اند و مسخرهمردم افغانستان باید بگویند که این همه حرف ها هوایی اند،  پس مرده؟ ر گزنده است یا مرده؟ ا

 ملی مردم افغانستان. شخصیت سیاسی، فرهنگی و  بزرگی اند بر

 

 ۀردم افغانستان از هر نوع پروسرزوی بزرگ مآکشور هستم و برای رسیدن به این  امنیت در طرفدار صلح ومن گفتم که من 

 ۀدی طرفداری می نمایم. به عقیدمردم افغانستان رسیده باشد و طرف مذاکرات صلح معلوم باشد، به صورت ج ۀملی که به صح

ت دس ۀنیستند زیرا آنها مزدور و آل آنهاجنگ در افغانستان طالبان فروخته شده و رئیس گمشده و هوایی  بنده طرف صلح و

وطن ما  را در بیش از سی سال انسان کشی و تخریب سراسری هک ، دستگاهیهستند دستگاه بزرگ و هوشیار نظامی پاکستانی

       .سترده ادریغ نک از هیچ نوع جنایت انسانی علیه طفل، زن و مرد افغان و ستبه راه انداخته ا

 ا تکتیک های تروریستیفجیع، شرم آور بش و روهمه جانبه را به حالت  ری وسنظامی آن کشور جنگ سراپاکستان و دستگاه 

 .سا .در کشور ما به راه انداخته اند که از طرف آی ،ستب انسان و انسانیت نوشته نشده او جنایت کارانه که در هیچ یک کتا

ش تروریستی که از با رو ،های اسالمی آشنا از ارزش جاهل، نا ذوات فروخته شده، گردد.  و رهنمایی میبرنامه ریزی  .آی

در مسلمان کشی را  جنگ و ،نام طالبانه تمویل و تجهیز می شوند، ب .آی .اس .باداران خود می آموزند و همچنان از طرف آی

 افغانستان به راه انداخته اند.
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است. طرف  ارتباط این موضوع اساسی و ضروری، نادرستبا جناب رئیس جمهور  ۀباید به حرمت گفت که روش انتخاب شد

نام طالبان یاد کرده اند و در مدت بیش از ه که پاکستانی ها آنها را بنیستند، عمر هوایی و پیروان او محمد مذاکره و معامله مال 

 در کشور ما پاکستان راتخریب  جنگ و . دو دروغ گفته ان بین المللی را بازی داده اند ۀهم مردم افغانستان و هم جامع سی سال

    است.صلح حاضر شود، نیز پاکستان  ۀبه مذاکرپاکستان  که  بر اینصلح مشروط  ۀمذاکر به راه انداخته فلهذا طرف

 

ویرانی می نشینند از این تان را که هر روز به خون و خاک و جمهور خواهش می نمایم که مردم افغانس رئیس   من از جناب

نه آدرس و شخصیت  که نه صالحیت مذاکره را دارند ونی مذاکرات صلح با طالبان هوایی یع و دروغ مسخرهش و حالت رو

 اید.توجه نم لطفاا  دات زیرو با حفظ عزت و شخصیت افغانی به پیشنها مذاکره را دارند، خالص نماید

 

رسیدن به صلح و امنیت در کشور با همکاری در  ،که طرف مذاکره در آن واضح باشدملی  ۀستراتیجی و بر نامیک  ۀتهی الف ـ

فاد و شخصیت باید م نوع ستراتیجی این که دست شان به خیانت، فساد و کشتار آلوده نباشد. دانشمندان و ملی گرایان فروخته ناشده

هم ملل متحد س شد.تأریخی، قانون اساسی افغانستان، روابط سیاسی افغانستان در منطقه و در سطح بین المللی را در بر داشته با

  .و کنفرانس اسالمی در آن ظاهر باشد و از همه باالتر منافع علیای افغانستان در آن پیشبینی و حفظ گردد

  

  .افغانستانیعنی نماینده گان مردم این نوع برنامه از طرف نهاد های دولتی  ب ـ تصویب 

لح کستان به مذاکرات صکه پا در صورتی نه با طالبان و پیشناد صلح با پاکستان ج ـ در مفاد ستراتیجی و برنامه ای صلح،

  کنفرانس اسالمی مراجعه گردد.حاضر نشود، باید به مراجع بین المللی و 

ر آگاهی مردم به منظو .در تاریکی قرار داده اندبی خبر و مقامات دولتی همواره مردم افغانستان را از امور ملی وطن شان 

با ارتباط جنگ و صلح، مقامات دولتی وظیفه دارند تا مردم افغانستان  قدامات حکومت خاصتاا اکشور و پشتیبانی دایم مردم از 

  .مطلع سازد از رویش کار و مذاکرات صلح در هرجاه و با هر دستگاهی که صورت میگیرد، را دایم

 

انان ، مسلمهبا ویجدان، صلحخوا مردم افغانستان، مردم با وقار، کافه ای یاد آوری می نمایم که افتخاراا  افغان،من به صفت یک 

ند مان ،حفظ وقار و شخصیت ملی شان آزادی، تمامیت ارضی، صادق و دارای شخصیت عالی تأریخی هستند و حاضر اند برای

با ارتباط تأریخ گذشته ای افغانستان، دشمنان مردم افغانستان به شمول  جان و مال خود را در این راه مقدس فدا سازند. ،گذشته ها

  پاکستان، باید این مطلب را بدانند.

  
 پایان
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