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 محمدآصف 

 !جبهه متحد ملى
 !؟...بهجمع تفريق شده مساوی است 

  
ولى فى البديهه خاطره يى به . در آغاز ميخواهم چند نكته در باره پيش زمينه هاى جبهه به رشته تحرير درآورم

قانون تخلف اطفال را با بى صبرى تمام، با چند جفت ) ولسي جرگه( شوراى ملى ١٣٨۵در اوسط سال . يادم آمد
سياست ((هم وجود ميداشت تا حد و مرزى براى )) بزرگان((تعديالت و اضافات تصويب نمود، اما آاش قانون تخلف 

 !وضع ميكرد)) آاران
اليق، مخلص و وطندوست )) سياسيون(( متاسفانه آشورهاى فقير هميشه دچار بحرانهاى سياسي، منجمله آمبود 

انچه . دام العمر در پسماندگى، تنش، تصادمات و سياست بازى ها بسر ببردهمين نقيصه باعث شده تا آشور ما ما. ميباشد
در سياست مهم است، تشكيل نهاد سياسى يا جبهه سياسى نيست، بلكه مهم اين است آه مشخص گردد، براى چه هدف بايد 

 نيز از ضروريات جبهه سياسى ايجاد شود؟ از جانب ديگر دانستن وقت، شرايط و نزاآت هاى محلى، منقطقوى و جهانى
يك حزب سياسى وقتى موفق هست آه اهداف . در سياست اهداف بايد قابل تطبيق و قابل اجرا باشد. اوليه سياست ميباشد

 اولين عيب. اما متاسفانه در جبهه متحد ملى اينطور نيست. آن آسان، سهل، بدون تصادم و در عين حال قابل پذيزش باشد
 .  اهداف جبهه در قدم اول با قانون اساسى در تصادم و مغاييرت است.جبهه در اهداف آن نهفته است

 
، و با درنظرداشت شرايط و احوال آنونى در افغانستان، اهداف اين جبهه با آرزوها و خواسته هاى قدم دومدر 

ميخواهند، مسكن مردم نان ميخواهند، تعليم ميخواهند، امنيت . مردم، تكرارًا ميگويم، در همچو شرايط، سر آشتى ندارد
اما جبهه متحد، مردم را به قيام، مبارزه و اهداف قدرت طلبانه فرا .... ميخواهند، آبرو ميخواهند، برق ميخواهند و

 .فريبنده و جادوى است. اهداف جبهه مغلق، پيچيده و غير عملى است. ميخواند
 

رهبران اين جبهه از مدينه . ى ميخواهند جبهه اين است آه، تغييرات انقالبى، فورى، عاطفى و احساساتعيب سوم
فاضله، جهان آيديال و جنت هاى موعود، صحبت ميكنند، در حاليكه شرايط جامعه افغانى، واقعيت هاى ميدانى، امكانات 

 . و توانمندى ها، عواقب امور و ديگر مسائل حاد و حساس را سخت از نظر انداخته است
 

 موعدى را آه ترسيم مينمايد اوًال قابل دريافت و دسترس نيست و اگر باشد  جبهه اين است آه آنها جنتعيب چهارم
 هم، براى مردم عام نيست بلكه براى گروه هاى هست آه در راس جبهه قرار دارند و آنهائيكه خود را در انزو يافتند و 

 .ميخواهند مجددًا مطرح و در صحنه باقى بمانند
 

جامعه و نظام را ) ثوابت( تحقق اهداف مقطعى، موقت و گزرا، ميخواهند  جبهه اين است آه انها براىعيب پنجم
هر آسى درين جبهه قد و اندامى . آنها براى تقسيم قدرت ميخواهند، اريكه ها را مطابق افراد عيار سازند. تغيير دهند

 .دارد، مطابق همان قد و اندام و متناسب به آن، چوآى ها ميسازند
 

 آه آنها توانمندى آم و شعارهاى بسيار دارند، آنها به ظاهر مطابق توقعات و انتظار مردم  جبهه اين استعيب پنجم
جبهه جز اينكه به مردم تفنگ بدهند، به مردم حس نفرت . صحبت ميكنند ولى براى مردم چيزى براى اعطا آردن ندارند

 . زى داده نمى تواندآفرينى بدهند و يك بار ديگر از آنها منحيث ابزار استفاده آنند، ديگر چي
 

جبهه اين است آه گروه ها بسيار ناهمسان، متباعد، مفترق، آينه توز، عقده يى و غرضى در آن گرد عيب ششم 
خيلى ها ميخواهند احساس . هر آن آسى آه در جامعه خود را محروم فكر ميكند، به جبهه مراجعه نموده. آمده اند

 )).آينده از آن ما خواهد بود((فى آنند و آاذبانه به خود تلقين آند آه محروميت خود را در اشتراك با جبهه، تال
 

.  جبهه اين است آه در رهبرى آن افرادى قرار دارند آه از قانون و عدالت در حذر و خطر هستندعيب هفتم
چون . م بيم دارنداآثريت آنها از عدالت بيم دارند، از ديده بان حقوق بشر بيم دارند و باالخره از ثبات و پختگى نظا

مساعد )) ابناى زمانه((مصلحت هايشان با آشوب و گدودى گره خورده، ازينرو ميخواهند جوى ايجاد آند آه فقط براى 
 .باشد

جبهه .  جبهه اين آه آنها با جبهه گيرى عليه دولت، ثابت ساختند آه تحليل شان از افغانستان ناقص استعيب هشتم
درست است آه داشتن . و مردم ستمكشيده اين سرزمين به تحَّزب نه، بلكه به توحيد نياز داردبايد ميدانست آه افغانستان 

. حزب سياسى حق مشروع است، اما در شرايط آنونى همه ميدانند آه جبهه چه ميخواهد و چه مرامى در پيش دارد
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وحدت افغانستان جز در تقويت و . دهرچند جبهه خود را تزآيه ميكند، ولى حقيقت اين است آه مردم توقعاتى ديگرى دار
چون جامعه ما سخت پسمانده، ضعيف، محتاج و مبتدى است، . جامع ساختن دستگاه دولتى در احزاب قطعًا متوقع نيست

ازينرو به نظرم بهترين هاى افغانستان آسانى هستند آه حساسيت ها، نزاآت ها و فاآت هاى آشور، منطقه و جهان را 
 . مردم در مقابل هم و يا هم در مقابل نظام مرآزى خود واقع گردننددرك نموده، نگذارند

 
 
 

v  مالحظاتى بر ترآيب، اهداف، ديدگاه و افكار جبهه 
وزير (، محمداسماعيل خان)مشاور ارشد رئيس جمهور(، مارشال محمدقسيم فهيم )وآيل(استاد ربانى :  ترآيب

رئيس ولسى جرگه سابق وزير در (، محمديونس قانونى )معاون اول رياست جمهورى(، احمدضيا مسعود )انرژى
وآيل، سابق (، انجينر عاصم )وآيل(، قدريه يزدان پرست )وآيل، سابق معين وزارت داخله(، هالل الدين هالل )حكومت

، سيدمحمدگالبزوى )رئيس اداره حفظ محيط زيست(، مصطفى ظاهر )وآيل(، فضل آريم ايمان )معين وزارت مخابرات
، )وآيل(، حبيب اهللا هلمندى )وآيل(، نورالحق علومى )وآيل( قاضى محمدامين وقاد، غالم محمدنعيم فراهى ،)وآيل(

، جنرال دوستم )وآيل(، عبدالخالق مجاهد )وآيل(، تاج محمد وردك )وآيل(، حميداهللا توخى )وآيل(حاجى اميراللى 
، شاه مردان قل )وزير سابقه در حكومت آرزىوآيل، (، احمدشاآر آارگر )معاون سرقوماندانى اعلى قواى مسلح(
، زاهدى هزاره، احمدى جرغى، )وآيل(، صادقى زاده نيلى )وآيل(، محمداآبرى )وآيل(، محمدمنصور نادرى )وآيل(

، صديق چكري، عارف )وآيل(، داآتر راحله )وآيل، سابق وزير در حكومت آرزى(، مصطفى آاظمى )وآيل(سرمچار 
 ).وآيل(وراهللا، شاه مردان قل ، سيد ن)سناتور(سرورى 

  
 : عمده ترين اهداف جبهه

 تغيير نظام رياستى به صدارتى يا پارلمانى        §
تغيير شيوه راى دهى، جبهه بجاى راى مستقيم غير قابل انتقال، آنرا به راى تناسبى محول نموده بجاى         §

جبهه بدين باور است آه راى مستقيم غير قابل . ودافراد، ميخواهد راى به احزاب و آانديدان احزاب داده ش
 .انتقال باعث شده تا پارلمان امروز، پارلمان غير واقعى، ناشايسته و ناآام باشد

البته احزاب موجود در جبهه، قوت ).  حزب در جبهه جمع شده اند١۵(انسجام دوباره احزاب در جبهه متحد         §
آارى به تنهايى انجام داده نمى توانند ازينرو ميخواهند در يك حزب واحد مردمى خود را آامًال باخته، چون 

 .مقتدر گرد آيند
 انتخابى شدن والى ها        §
تالش براى هماهنگ سازى فعاليت نيروهاى خارجى با نيروهاى امنيتى افغان، يعنى قانونمند شدن حضور         §

 .نيروهاى خارجى در آشور
 اقتصادى، جبهه خواهان عرضه خدمات اجتماعى، مانند ايجاد بيمه ها، تاديه سبسايدى ها، راجع به وضع        §

 .تامين سيستم آوپونى و غيره خدمات اجتماعى است، آه به نحوى انتقادى است از نحوه پذيرش اقتصاد بازار
 به رسميت شناختن خط ديورند        §

 
 : پروگرام هاى اوليهء جبهه

جبهه از . جبهه ملى خواهان تدوير آنفرانس بين المللى، پيرامون اوضاع افغانستان ميباشد                  ·
 .وضعيت فعلى راضى نبوده و خواهان مشارآت بين المللى در ايجاد راه حل قضاياى افغانستان ميباشد

آمادگى دارد، تا با به ادامه تصويب منشور مصالحه ملى مجلس ولسى جرگه، جبهه ملى اظهار                   ·
آه قانون اساسى رامى پذيرند، مذاآره نموده و آماده تفاهم مى ) طالبان، حزب اسالمى و ديگران(گروه هاى مسلح 

 .باشد
 

 :افكار و ديدگاه جبهه
اگر به ترآيب، اهداف و پروگرامهاى جبهه توجه آنيم در مي باييم آه چندين رنگ با چندين چهره ناهمگون باهم 

آسانيكه در جبهه گرد آمده از لحاظ شخصيت، افرادى هستند آه تا حدى با شخص رييس جمهور ميانه .  آمده اندآنار هم
خوب ندارد، و يا اينكه در يك مقطع زمانى از فيوضات سلطان قسمًا محروم گرديده، حاال ميخواهند از طريق زور، فشار 

را )) آنار زدن مجاهدين((اينها وقتى موضوع .  آنندو آشوبگرى خواسته هاي شان را بر شخص رئيس جمهور تحميل
. شايد اينها فراموش آرده باشند آه ديگر مردم به اين سخن ها فريب نمى خورند. شعار ميدهند، هدف تنها خودشان هست

 جبهه نسبت به اينده هيچ برنامه يى. مردم با گذشت پنج سال ميدانند آه آى ها خدمتگار و آى ها خدمت خور هستند
آنها معتقد به هيچ خط فكرى و هيچ تئورى سياسى عيار نيستند و  شايد از مكتب هاى سياسى شناختى هم . مردمى ندارد
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ديدگاه جبهه عارى . آنها فقط به اين اميد يكجا شده اند تا در دور بعدى، رياست آشور را بين هم تقسيم نمايند. نداشته باشند
آنها ميخواهند از شرايط رو به وخامت فعلى و به . اى ملى، اقتصادى و مردمى استاز تفكر، انديشه و عارى از برنامه ه

اگر به ترآيب و مرامنامه جبهه توجه آنيم . همين ترتيب از پيروان و ارادتمندان رضاآار و مزدآار شان استفاده نمايند
 . درخواهيم يافت آه در جبهه چهره هاى محبوب و مردم پذير آم نما است

 
 
 

v  امالت به بهايى اخالقياتمع 
اخالقى شماره يك جبهه، فرار از مرآز و تضعيف حكومت مرآزى است، اين بزرگترين تخلف براى ملتى تخلف 

هرچند معمول است آه در سياست معامالت واالتر از . ميباشد آه حكومت نيم بند اش را به پولهاى خيراتى تاسيس نمودند
 .ينطور نمى بودنداخالقيات ميباشد، اما آاش در جامعه اسالمى سياست آاران مسلمان ا

 
ملت ها و .  فرار از مرآز و تضعيف حكومت مرآزى عواقب سخت ناگوار و شكننده بر پيكرهء جامعه ميگذارد

در افغانستان معموًال هر حكومتى آه به پختگى و اصوليت نزديك . مردم هميشه بهاى سياست هاى منفى را ميدهند
اگر به دوران شاهى برگرديم، خواهيم . مثال هايش بسيار است.  ميآفتدميشود، در مقابل آن تالش هاى تضعيف آننده بكار

ديد آه حكومت شاهى، درست زمانى در مقابل شورش و آودتاچيان سقوط آرد آه تازه براى ديموآراسى درهايش را 
 بود و به باز آرده بود، به همين گونه نظام جمهوريت زمانى سقوط آرد آه نظام رو به پختگى و مردمى شدن در حرآت

همين ترتيب نظام هاى بعدى يكى پى ديگر در شرايطى سقوط آردند و ياهم به تعبير ديگر زمانى از پا انداخته شدند آه 
 .ارگانها و قدرتش در حال نهادينه شدن بود

 
نظام . جمهورى اسالمى افغانستان به رهبرى محترم حامدآرزى با گذشت پنج سال، تجارب بسيار خوبى اندوخت

 در وضعيتى قرار دارد آه دارد آهسته آهسته به سمت بى نيازى از بيگانه گان در حرآت است، رسانه هاى غربى فعًال
رسانه هاى غربى . رئيس جمهور را به خود سرى، استقالل طلبى و نافرمانى از دوستان خارجى تشيهر نموده است

و به همين طور چندين مقاله در نشرات ))  نمى خوردآرزى ديگر به درد امريكا((، ))بديل هاى آرزى((چندين بار از 
اگر واقعًا –جبهه متحد، با ايجاد شگاف بين رئيس جمهور و دنياى غرب )) سياست بازان((شايد . غربى به نشر رسيد

با تاسف بايد گفت آه سر دمداران جبهه شبيه به قماربازان .  ميخواهند اوضاع را به نفع خود بچرخانند-موجود باشد
جبهه . وگر ميمانند، وقتى در ُبرد باشند، سخت بى نياز اند، اما وقتى در باخت باشند، چشم به آرم برنده گان ميدوزندخ

متحد ملى براى رسيدن به قدرت چيزى جز تن دادن به معامله در مقابل دريافت پول، حمايت، مطرح شدن و توسعه 
ر شعار فروشى به پايان رسيده، ديگر مردم به شعار بازى نمى رهبران جبهه ميدانند آه ديگر عص. ديگر چيزى ندارند

مردم عمل ميخواهند، مردم نجات ميخواهند، مردم سرنوشت ميخواهند و اين . خورند و نه هم فرهيختهء چهره هستند
 به ازينرو جبهه ناچار است براى بدست آوردن پيروزى تن. چيزى هايست آه گروه هاى جبهه سابقه اعطاى آنرا ندارد

 .معامله در دهند
 

   قمارهاى باختنى
ميخواهم به چندين مورد تخلف از قانون، تخلف از مصلحت هاى ملى و همچنان به آنعده مواردى اشاره آنم آه همه از 

ديد ما حيثيت قمارهاى باختنى را دارد ولى براى جبهه در هر آجا مطرح است، در شعار جبهه، در مرام، در اساسات و 
 .ه بطور غير مشرح بدان خواهم پرداختدر عمل، آ

 
اوًال جبهه متحد ملى، منحيث يك حزب جديد التشكيل، بايد اجازه نامه فعاليت اخذ آند، درست است       ·

جمع شده در آن سند رسميت و اجازنامه فعاليت دارند، ولى حاال آه دور حزب بزرگ )  حزب١۵(آه احزاب 
) رامنامه مستقل داشته باشد، حزبيكه اهداف مشخص و تشكيالت داشته باشدحزبيكه اساسنامه و م(جمع شده اند 

تا اين (در آنصورت حزب جديد است، بايد مراحل ثبت قانونى را طى آند، آه متاسفانه اين جبهه آن مراحل را 
 .طى ننموده است) دم
 

 روح قانون اساسى آه اين خواست نه با. جبهه خواستار تعديالت متعدد در قانون اساسى هست      ·
به فرض مهال اگر بپذيريم آه ايجاد تعديل خارج . مطابقت دارد و نه هم اجرا آن در حيطه امكانات جبهه ميباشد

از حيطه امكان نيست، ولى جبهه ميخواهد در شرايط مساعد اين تعديالت را بياورد، نه فورًا، در آنصورت 
بهتر بود، طرح تعديل زمانى مطرح .  دور انديشانه استمطرح ساختن همچو يك موضوع غير حكيمانه و غير 
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 .گردد آه شرايط برايش مساعد باشد
 

ايجاد جبهه باعث تشويش و نگرانى ميان مردم شده، قوت دولت را دو نيم ساخته، جامعه واحد را       ·
 ملت ايجاد آرده، ايجاد جبهه فتنه در وحدت. حكومت افغانستان جدًا آسيب پذير است. در دو صف واقع ساخته

 ) الفتنه اشد من القتل(ايجاد فتنه و اتخاذ سياست هاييكه فتنه مى آفريند محكوم است 
 

سياست هاى حذف گرايانه محكوم است، . ايجاد جبهه باعث درون خورى در داخل نظام شده است      ·
 .اما با ايجاد جبهه بعضى ها ميخواهند بعضى را از صحنه حذف آند

 
. آغوش ما بر روى آنها باز است: هه چراغ سبز به طالبان نشان داد، رهبران جبهه گفته اندجب      ·

چرا جبهه در اين امور . دعوت به دشمن، مذاآره و يا عدم مذاآره وظيفهء جبهه نه، بلكه وظيفه حكومت است
 .تشبث و آالنكارى ميكند

 
ده شده، باعث تشويش نيروهاى حافظ صلح ايجاد جبهه باعث دلسردى و تشويش آشورهاى آمك آنن      ·

شده، آنها  متحير هستند آه اين چه آفت است در يك آشور غريب و متكى به خيرات هاى ديگران، آه بر سر 
 .قدرت مبارزه ميكنند، ولى براى عمران و آبادانى آشور هيچ دردى به دل ندارند

 
 ياران اختالف ميآفتد، همين حاال بر سر رهبرى جبهه جبهه بقا و دوام ندارد، حتمًا در نيمه راه ميان      ·

 .اختالفاتى در خفا وجود دارد
 

ولى . اآثريت اعضاى جبهه را آسانى تشكيل ميدهند آه نبايد اشتغال غير وظيفوى داشته باشند      ·
 گرديده اعضاى رهبرى جبهه را آسانى تشكيل ميدهند آه قانونًا حق اشتغال در موارد ديگر از آنها مرفوع

رئيس جمهور، معاونين رئيس  ((١۵٢ماده :  قانون اساسى بالترتيب چنين آمده است١۵٣ و ١۵٢در ماده . است
جمهور، وزراء، روسا و اعضاى شوراى ملى و ستره محكمه، لوى سارنوال و قضات نمى توانند در مدت 

قضات، سارنواالن، صاحب  ((: چنين آمده١۵٣و در ماده )) تصدى وظيفه به مشاغل ديگرى اشتغال ورزند
منصبان قواى مسلح و پوليس و منسوبين امنيت ملى، در مدت تصدى وظيفه نمى توانند در احزاب سياسى 

 )).عضويت داشته باشند
 

اگر دقيق شويم درين دو ماده، شرط عدم اشتغال غير وظيفوى، براى اعضا و روساى شوراى ملى وضع 
گترين اشتغال است، آيا رهبران جبهه مطابق قانون احزاب، به حزب و اشتغال سياسى در جبهه بزر. گرديده

 . مرام حزبى آار و مبارزه ميكنند يا خير؟ اگر آنند مشغوليت شان مانع انجام وظيفهء اصلى شان ميشود
 

اگر به گروه رهبرى حزب توجه آنيم، وآالى مردم، رئيس ولسى جرگه، معاون رئيس جمهور، وزير آابينه، 
ديگران در سر ... و) جنرال دوستم(ياست جمهورى، لوى درستيز سر قوماندانى اعلى قواى مسلح مشاور ر

يا براى تحقق اهداف . اينها ناچار براى اهداف و مرامهاى چندگانه خدمت و فعاليت نمايند. فهرست قرار دارند
جمع بين دو اشتغال براى . و مرام هاى جبهه فعاليت و تالش آنند و يا اينكه در سمت هاى خود باقى بمانند

، شامل حال اعضاى پايين رتبه ١۵٣به همين ترتيب ماده . اآثريت اعضاى رهبرى جبهه غير قابل توجيه است
ديگران ... جبهه ميگردد، طبق معلومات، در رده هاى پايين جبهه افسران نظامى،  منسوبين امنيت ملى و

 .  قانون اساسى ميباشدعضويت دارند، آه اين امر مخالف با نص اين ماده
 

همين استاد ربانى، قسيم فهيم، . سوال اينجاست آه قانون اساسى توسط همين اشخاص تاييد شده بود      ·
چرا در همان زمان . ديگران همه در آمسيون و جرگه قانون اساسى موجود بودند... قانونى، قاضى امين وقاد و

رلمانى و نظام فدرالى دفاع ننمودند؟ همين ها بودند آه هم در مخالفت نكردند؟ چرا در آن زمان از نظام پا
آيا همين يونس قانونى قبل از آمدن حامدآرزى به بن . نظام رياستى را پذيرفتند)) بن((جرگه و هم در توافقنامه 

غاز نرفت و در آنجا بر توافقنامه بن دستخط ننمود؟ پس چرا با گذشت پنج سال حال ميخواهند بازى را از سر آ
 آنند؟

 
تا ديروز، يعنى در طى پنج سال بيشترين افراد رهبرى جبهه وزراء و مقامات ارشد حكومتى بودند،       ·

آيا تا زمانيكه در نظام . شايد مردم بپرسند آه چرا در زمان تصدي وزارت، اين همه غوغا را برپا نمى آردند
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 ه تخريب نظام ميزنند؟هستند همه چيز برسر حال است ولى وقتى خارج شوند دست ب
 

سوال اينجاست آه، آيا معاون اول و وزير انرژى بالفعل در حكومت هستند يا عليه حكومت؟ در       ·
اپوزيسيون يا عليه اپوزيسيون؟ اپوزيسيون مشخصًا خط واضح دارند، منشور شان را رسمًا اعالن نمودند، در 

ول و رو  به زوال خواندند؟ آيا خود معاون اول و وزير آابينه بيانيه هايشان حكومت را بى آفايت، ناآام، نا معق
 عليه خود تخريب ميكند؟ آيا مشاور ارشد عليه نظامى  مبارزه ميكند آه خودش مشاور ارشد آن است؟ 

 
ايجاد جبهه دقيقًا رجعت به نقطه آغاز است، يعنى رجعت به عصر ائتالف ها، جبهه ها، فرآسيون       ·

آه اين همه مخالف همان پروتوآول هاى ملى و بين المللى است آه توسط مهمترين سران اين .. .ها، فرقه ها و
 چرا ملت را با اين سياست هاى متناقض دچار سردرگمى ميكنند؟. جبهه با جامعه جهانى به امضا رسيده است

 
 به دو جهت ايجاد جبهه نظام را در دو سمت مصروف خواهد ساخت يعنى همه اعضاى حكومت را      ·

تقسيم نموده، از وزير آابينه گرفته تا معاون اول، تا وزير ارشد، لوى درستيز قواى آل، پارلمان و در هر آجا 
تعهدات مردم و آارمندان نظام، دو تقسيم شده، در دو مصروفيت، در دو جهت . افراد نظام منقسم گرديده اند

اينها همه . نظام سياسي و اجتماعى را متزلزل خواهد ساختاين ها پايه هاى ... مخالف و در دو ديدگاه مخالف
 .تداوم اين وضعيت و گسترش اين چنين تفريقگرى از توان و تحمل مردم باالست. به زيان مملكت است

 
 


