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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 ۱۱/۰۶/۲۰۱۸                                                               جمال اخگر دیس

 و انتظار مردم یجمهور غن رئیسابتکار 
 

جوزا( در یک اقدام بی پیشینه  17جمهور حکومت وحدت ملی افغانستان به روز پنجشنبه ) رئیسمحمد اشرف غنی 
به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر به تمام نیروهای دولتی افغانستان دستور داد تا عملیات های تهاجمی شان را در 

 مقابل گروه طالبان متوقف نمایند.
در واقع یک گام بلند و مبتکرانه را برای نخستین بار پس از فروپاشی رژیم طالبان برداشت آقای غنی اعالم آتش بس 

 جمهور افغانستان با استقبال گسترده در داخل کشور و سراسر جهان مواجه گردید. رئیسو این اقدام 
دولت زیر فرمان خویش  جمهور با اعالم آتش بس در مقابل طالبان توانست تا از یکسو احترام و استقبال خود و رئیس

را نسبت به فتوای اخیر علمای سراسر کشور وانمود سازد و از سوی دیگر در عمل به اثبات برساند که دولت 
افغانستان به معنای واقعی آن خواهان فراهم آوری زمینه صلح و مشارکت تمام گروه های مخالف می باشد که اعالم 

نشان دهندۀ حسن نیت دولت افغانستان در مورد دست یابی به یک صلح آتش بس مذکور می تواند به صورت تلویحی 
 پایدار در سراسر افغانستان باشد.

جمهور غنی با این ابتکار عمل توانست تا به اصطالح دل میلیون ها شهروند خسته از جنگ افغانستان را به  رئیس
 نماید.دست گیرد و امید های خفته نسبت به برقراری صلح و امنیت را بیدار 

جمهور غنی واکنش سریع از خود نشان ندادند اما پس از  رئیسهرچند گروه طالبان در آغاز اعالم آتش بس از سوی 
گذشت سه روز و با در نظر داشت جو به وجود آمده و فتوای اخیر علمای افغانستان ناگزیر تن دادن به آتش بس در 

 ایام عید سعید فطر گردند.
رای آتش بس خیلی اندک می باشد اما با توجه به این که طالبان دست کم معتقد به آتش بس با با آن که سه روز عید ب

دولت شده اند در ذات خویش گامی در راستای دست یابی به صلح و یا حد اقل آتش بس های دراز مدت میان دولت و 
 این گروه باغی در آینده بوده می تواند.

ر خم و پیچ خویش باعث جان باختن و شهادت ده ها هزار شهروند افغانستان از سوی دیگر طالبان که در طول عمر پ
گردیده اند همواره آب از ریشۀ کشورهایی مانند عربستان ، ایران و به ویژه پاکستان خورده اند پس پرسش این جاست 

بس سه روزه نیز در  که؛ آیا به راستی این گروه قادر به اجرای عملی آتش بس خواهند بود و یا این که اعالم آتش
بتوانند از این طریق طالبان را یک گروه خود جوش و دارای   تبانی و به دستور کشورهای مذکور اتخاذ گردیده تا

 استقاللیت عمل و اراده وانمود نمایند، اما گذشت زمان می تواند پاسخ دقیق تر آن را ارائه نماید.
ان این آتش بس را به فال نیک گرفته اند من هم امیدوارم که اعالم گذشته از چند و چون طوری که همه مردم افغانست

این آتش بس آغاز بیداری تمام اقشار و گروه های افغانستان گردد و همان گونه که شهروندان عراق با اتحاد نظر 
انی را فراهم توانستند زمینه خروج امریکا را از خاک شان فراهم سازند ما نیز بتوانیم روزی قناعت خاطر جامعه جه

سازیم و این موضوع را عمالً تفهیم نمائیم که دیگر افغانستان محل امنی برای هراس افگنی و تروریزم نخواهند بود و 
 نیروهای ناتو و امریکایی نیز به طور ایرومندانه از کشور ما مساعد گردد.

ستان و گروه های مخالف دولت مانند بناًء اجرایی شدن این معمول بر می گردد به شعور سیاسی دولتمردان افغان
 طالبان که عامل اصلی جنگ شان را در افغانستان حضور نیروهای خارجی وانمود می کنند.

پس به جا خواهند بود تا مخالفان حکومت دست کم و برای یک دورۀ امتحانی یک ساله دست از خشونت و کشتار 
 ان به جا نگذارند.بردارند و بهانه ای برای حضور خارجی ها در افغانست

 حافظ شیرازی چه زیبا فرموده است:
 )خوش بود گر محک تجربه آید به میان = تا سیه روی شود هر که در او غش باشد(

 به امید ثبات دائمی در کشور عزیزمان!
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