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بین  آتش بس نیک در قبال اعالم یتحرک صلح افغان هٔ یاعالم
 حکومت و طالبان

 
در قبال اقدامات اعالم آتش بس حکومت  ،تحرک صلح افغانی و یا د افغان سوله ایز تحرک اعالمیهٔ مختصری را

 آتش بس تحریک طالبان، خدمت هموطنان صلحدوست ما تقدیم میدارد. افغانستان و همچنان اعالم 
میباشد، زیرا این  شیستا در قبال اعالم آتش بس قابل طالبان ات حکومت افغانستان واقدامتحرک صلح افغانی: "

اما مدت زمان میباشند، کننده  دواریام عادالنه و پایه دار دایمی در کشور عزیز ما صلحیک  نیتأم یبرا اقدامات نیک
 "کوتاهٔ این آتش بس ها قابل انتقاد می باشند.

 یحکومت افغانستان و طالبان در قبال اعالم آتش بس ها ریاز اقدامات اخ یتحرک صلح افغان نکه،یا باشدینخست قابل تذکر م
طالبان مسلح و حکومت بار است که  نینخست نیا ر،یدهه اخ میون کیاز  شیب انیدر جر رایز د،ینمایم یشان ابراز قدردان

 .برکت دهد نیطرف یها یینوع خردگرا نیمتعال در ا ندافغانستان اعالم آتش بس کرده اند. خداو
جمهور افغانستان که بروز پنج شنبه هفدهم جوزا  سیر یطالبان در مقابل اعالن آتش بس هشت روزهٔ دکتور محمد اشرف غن

 یآتش بس سه روزه را اعالن نموده اند و گفته اند که در روزها کیاعالن  یاآنرا اعالن نمودند، فقط و فقط با نشر خبرنامه
 د.افغان، آتش بس دارن یو دفاع یتیامن یروهاین هیماه جوزا( بر عل ۲۷تا  ۲۵فطر ) دیس دیاول، دوم و سوم ع

در قدم نخست جا ی خوشی و مسرت است که دولت افغانستان و هم طالبان به یک آتش بس بدون شک و یقیناً که 
ی را که هر دو جانب درگیر اعالن نموده اند قابل چند روزه موافقت نموده اند، اما با آنکه این گام اول صلحخواه

مان کوتاه آتش بس قابل قبول مردم نیست، زیرا مردم عزیز، قدر، احترام و تحسین میباشد، اما به هیچ وجه این مدت ز
رنجور و زخمی ما انتظار آمدن یک صلح دوامدار و پایه دار را دارند، برای به وجود آمدن یک صلح دوامدار، 

 آتش بس طویل مدت تری میباشد! نیاز به ، در قدم اولعادالنه و پایه دار
ح عادالنه و پایه دار در افغانستان کافیست؟ جواب واضیحست که نخیر، آیا یک آتش بس سه روزه برای آمدن یک صل

با آنکه آتش بس اعالم نمودن هشت روزهٔ حکومت افغانستان با طالبان و آتش بس اعالم نمودن سه روزهٔ طالبان با 
ت زمان این حکومت افغانستان یک گام نیک، یک قدم خوب و یک تصمیم مدبرانه و عاقالنه به شمار میرود، اما مد

  میباشند!آتش بس ها خیلی کوتاه 
در عین حالی که این گام اول صلحخواهی را به فرد فرد مردم عزیز و مظلوم ما ، به حکومت افغانستان و همچنان 

رمضان به نمایندگی از  ن ها را، در این ماهٔ مبارکآتش بس اعالم کرد سابقهٔ یب ات نیک واقدام اینگروه طالبان به 
کوتاه بودن مدت زمان این آتش بس ها را مورد انتقاد   اماتبریک میگوئیم،  جمله صلح خواهان افغانستان و جهان

و جنگزدهٔ ما اقالً روز های عید  ، فقیرقرار میدهیم. بدون شک که اتخاذ این تصممی ها که بر اساس آن مردم عزیز
نند، اقدامات نیک و به جائی میباشند، اما خواهش ما به حیث یک تحرک صلح افغانی اندکی آرامش تجلیل کشانرا با 

هم از حکومت افغانستان و هم از طالبان این می باشد که لطفاً مدت زمان این آتش بس ها را اقالً تا آخر عید سعید 
 اضحی دراز تر بسازند!

دن به یک صلح عادالنه و پایه دار، در قدم اول هر نظر به پیشنهاد خیرخواهانهٔ تحرک صلح افغانی ما، جهت رسی
آغاز میگردد و یک اقدام نیک هم است،  فطر دیسع دیعبین حکومت افغانستان و طالبان  که  روز های  آتش بسگاه 

 ، به نفع مردم ما، به نفع منافع ملی ما، به نفع آمدنردیصورت گ یاضح دیسع دیع ریتا اخ هر گاه اقالً این آتش بس ها
یک صلح عادالنه و پایه دار در کشور بوده، میتواند دریچهٔ باشد که مردم و جامعهٔ ما را به سمت صلح، امنیت، 
عدالت اجتماعی و قانونیت رهنمائی نموده، بالخره راهگشای باشد برای رفاهٔ مردم عزیز ما، تا به کمک خداوند 

  !درهیاب گردن به سوی سعادت و خوشوقتی مردم عزیز ما متعال
 د!ریصورت گ یاضح دیسع دیع ریاقالً تا اخ دیحکومت افغانستان و طالبان ، با نیآتش بس ب

 یتحرک صلح افغان
 Afghanische Friedensbewegungـــ            تحرک، زید افغان سوله ا
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