
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  
 

 20/08/2018                  احسان هللا مایار 
 

 آتش بس با تحریک طالبانپیشنهاد 
 نود و نهمین سالگرد استقالل افغانستان

 د سعید اضحییع
 

باال  عناوین نصب دتر ازنکه سه رویداد دلپذیر را در یک نفس تجلیل نمایم. خوشیی بلکمتر روزی را سراغ دارم 

هر انسان و اخص برای ملت افغان که در طول که  در ذات آن از آزادی، عبادت و صلح حکایت می کند برای 

جای  ،چهل سال بدشگون گذشته غیر از کشتن و تباهی دار وندار ملت معصوم افغان نفسی به راحت نکشیده اند

 مباهات است.  خوشنودی و بس

 خواندم که: روزنامۀ بی بی سی با عنوان درشت روی صفحۀ 

 ر"اوربند اعالن ک ېاشتیم ېولسمشر غني له طالبانو سره در"

اوربند  ایب لځ ویله وسله والو طالبانو سره  ځېله ور ېد عرف ېعنی ېفغان ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنب"ا
 .ړاعالن ک
دوام کوي،  ځېنبي تر ور الدیدا اوربند به د م ل،یته وو ډېغون ېشو ړېجو ېک ڼۍغني په دارالمان ما ولسمشر

 .يځرا هېټمه ن21په  ېاشتید نومبر م ېچ
 یومنل شي او پل دیاو د وسله والو طالبانو لخوا هم با یدا اوربند مشروط د ل،یوو ېک نایغني په خپله و ولسمشر

 .شي
ته  ېتنښد افغان ولس غو ېلپاره د ېاو دوامداره سول ېنیتیښد ر ېچ ړوک ږغني د طالبانو پر مشرانو غ اغليښ
 .ديېږک هړخبرو ته غا ېد سول ېد ېک اڼپه ر تونوښاو د اسالمي او افغاني ارز ي،یووا کیلب

 ".ړیک ندګرڅ ینه د یځخپل در هړاعالن په ا ېال د افغان حکومت د د طالبانو

پیشنهاد آتش بس سه ماهۀ اشرف غنی که به گمان اغلب با "مستر کالن" هم آهنگی دارد بعد از آتش بس چند 

روزۀ عید فطر گذشته اقدام نیکی است که امید است منجر به صلح پایدار و دائمی شده بتواند، لیک شرط اساسی 

ن صؤماز هر گونه تعرض یت ملی آن تمامیت افغانستان و حاکم بایست طوری باشد کهصلح با تحریک طالبان 

 و خدشه ناپذیر باشد.

خوشنود باشیم که میهن ما دارای استقالل است و تفکیک نمائیم  ،پیرامون استقالل میهن ما بایست عرض نمایم

م و به نحوی تا 1978بین زمانی که استقالل واقعی داشتیم و تغییری که در چگونگی آن بعد از سال منحوس 

 ردیده است. امروز وارد گ

لیک با تأسف عمیق می بینم که در مورد استقالل کشور بدبینی و بُغض باالی اذهان بعضی ها چنان سایه افگنده 

از رویداد های که این کمترین با معلومات محدودی  که واقعیت ها را تحت تأثیر منفی خود قرار داده است.

مطالعۀ آن می توان بدون بگو مگو از حقایق و  لیک بعضی اسنادی در دسترس خود دارم که باتأریخی دارم 

 برد.واقعیت ها پی 
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 3از 2

در  از مراوده بین امیر و سپه ساالر جبهۀ جنگ در پایان چهار صفحه نقلی از فرمانی را خدمت تقدیم میدارم که

ازنظر  قبال استقالل افغانستان به وضاحت صحبت می کند که ایجاب تفسیری را ندارد. )اینک نقل فرمان را

 بگذرانید(
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که بهمه مسلمانان جهان و خاصتاً برای ملت محبوب و عزیز است  خبر خوش سومی، عید اضحی، عید قربان

اسالم سخت تحت تعرض قرار افغان تبریک می گویم و با صراحت کامل بدون از َغش اذهان می نمایم که جهان 

کشور و تمامیت دین از گرفته و آزمون بزرگی را در پیشرو دارد که تنها و تنها با درایت و همبستگی می توان 

 ختم و بس. نمودصیانت خود 

 

 
 

 

 

 


