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۱۱/۰۶/۲۰۱۷   مشترک هیاعالم         

میبسم هللا الرحمن الرح  

 ادیحرکت ها و بن ،یاسیائتالف ها و احزاب س کتعدادیمشترک  هیاعالم

 یمردم یو شوراها یمدن یها

و تروریستهای اجیر صدهاتن از هموطنان بی گناه ما را زخمی و به شهادت رسانید. هزاران خانواده  سیاه دل دشمنان

و مردم افغانستان را در ماه مبارک رمضان بر گلیم ماتم آنها نشاند. قبل از همه ما این عمل وحشیانه و ظالمانۀ آنها را 

ار خداوند منان )ج( برای شهدا جنت فردوس، برای می نمائیم و از درب م نموده، به روان شهدا اتحاف دعامحکو

 زخمیان آن مداوای عاجل و برای خانواده های آنها صبر جمیل آرزو می نمائیم.

ه نیز نخواهد بود اده و طوری که از نیات دشمن معلوم می گردد آخرین حادثۀ نیست که اتفاق افتاین حادثه اولین حاده

 ما را به طور آتی اعالم می داریم:، در ارتباط به آن موقف و خواسته های ولی صبر ما نیز از حد تحمل بر آمده

جنگ موجود در افغانستان یک جنگ و بازی تحمیل شدۀ بیگانه است که جوانب زیادی در آن دخیل و ملت  .1

ست که پاکستان کرکتر اصلی این بازی است. پاکستان به طور یافغانستان قربانی اصلی این بازی است و شکی ن

آشکار از تروریزم حمایت می نماید، حمالت تروریستی را خالف افغانستان تنظیم و رهبری نموده و برای تداوم 

آن زمینه ها و امکانات مالی فراهم می سازد، به تجاوز آشکار بر سرزمین ما می پردازد، حمالت راکتی را انجام 

نه های گوناگون افغانها را تحت فشار قرار می بها زمین ما تالش می نماید و هرروز به، برای غصب سرمی دهد

دهد. ما بر پاکستان صدا می نمائیم که کارد آنها به استخوان ما رسیده و هوشدار می دهیم که افغانها مجبور اند که 

استفاده نمایند. قبل از آن که این جنگ به دروازه های الهور برسد  دفاع از وطن خویش از هرنوع وسیله در راه

و مخالفین مسلح افغانستان را به مذاکرات  ر مراکز تروریست ها را مسدودکستان می خواهیم که هرچه زودتاز پا

صلح آماده سازد. پاکستان باید بداند که در عمر هفتاد سالۀ خود تا اکنون به ساختن ملت موفق نگردیده و نقاط 

 ضعیف زیادی دارد که از اثر آن می تواند پارچه پارچه گردد.

، به انسداد هدیاز حکومت ایاالت متحده امریکا می خواهیم که به تمثیل بی خبری و نافهمی خود پایان بخشما  .2

اگر بازهم بر اقدامات تروریستی پاکستان چشم پوشی می گردد، شک  روریست ها در پاکستان بپردازد ومراکز ت

ت و اگر این بازی همچنان ادامه یابد امکان افغانها به یقین مبدل خواهد شد که جنگ افغانستان بازی امریکایی اس

 بینند و در برابر آنها قیام های وسیع مدنی را آغاز نمایند.ن وست آن وجود دارد که افغانها امریکا را به چشم د

ما با جدیت تقاضا می نمائیم که هرنوع کمک با پاکستان باید هرچه زودتر قطع گردد، پاکستان باید رسماً به حیث 

گردد و تمام مراکز تروریست ها از بین  تروریستی شناخته شود، تعذیرات وسیع اقتصادی بر آن وضع یک کشور

 برده شود.

ما برای ایاالت متحد امریکا و مردم آن اطمینان می دهیم که افغانها بر بنیاد احترام و رعایت منافع متقابل به تمام 

ر ایاالت متحده امریکا در افغانستان از تعهدات خود در برابر مواد قرارداد امنیتی خود را متعهد می دانند ولی اگ

مجبور هستیم تا در رابطه به قرارداد امنیتی تجدید نظر نمائیم و با در  چی می نماید ماصلح و ثبات افغانستان سرپی

 نظر داشت منافع ملی افغانها فیصله به عمل آوریم.
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های تردید و تزرع خویش در برابر پاکستان پایان بخشد و در  ما از حکومت افغانستان می خواهیم تا به پالیسی .3

مقابله با آن یک دیپلوماسی فعال و البی در سطح منطقه و جهان را آغاز نماید. حکومت افغانستان اسناد و فاکت 

ه های را به جهان پیشکش نماید که از روی اهداف تروریستی پاکستان پرده بر می دارد و به موازات آن در زمین

تحکیم مناسبات دیپلوماتیک با آن کشور های کار صورت گیرد که از حضور ناتو در افغانستان نگرانی دارند. در 

 این بخش به جمهوری فدراتیف روسیه و چین باید توجه خاص صورت گیرد.

نیست. ما از ادارۀ امنیت ملی در شرایط کنونی در حفظ امنیت ناتوان است و در انجام مسئولیت های خویش موفق  .4

حکومت می خواهیم که در زمینه ساختار ادارۀ امنیت ملی، ترکیب و مسئولین آن در سطوح مختلف تجدید نظر 

تغییرات بنیادی را به وجود آورد، برای مسلکی ساختن اداره پروگرام های  نماید و برای ملی ساختن این اداره

ه های سیاسی و تنظیمی در نیروهای مسلح گامهای عاجل را روی دست گیرد و در راه جلوگیری از نفوذ گرو

 جدی بردارد.

ما از حکومت و ادارات امنیتی می خواهیم که گردهم آیی ها و اعتراضات مدنی حق قانونی و مدنی افغانهاست و  .5

امنیت آنها باید تأمین گردد و در برابر معترضین از اقدامات خشونت آمیز باید جلوگیری به عمل آید و در عین 

و قومي ساختن اختالفات  اهیم که از اعمال خشونت آمیزحال از احزاب سیاسی و نهاد های مدنی نیز می خو

می تواند وضعیت بحرانی افغانستان را به انارشی  و اختالفات قوميجداً اجتناب ورزند، زیرا خشونت هاسیاسي 

 .مبدل سازد و کنترول آن نیز از توان افغانها خارج گردد

مخالفین مسلح که خود را افغان می دانند می خواهیم که دیگر هیچنوع منطقی برای دوام جنگ باقی ما از همه  .6

د که به مداخالت بیگانگان نقطۀ پایان ، بیائینمانده است و اکنون زمان مذاکرات جدی برای صلح فرا رسیده است

رک را آغاز نمائیم. بیش از این بگذاریم و برای اعمار یک زندگی سرفراز و مرفه در خانۀ بزرگ ما کار مشت

اعالن می نمائیم که فرهنگ معافیت کشتار  ۀ قابل توجیه نیست، ما از همینجاکشتار افغانها تحت هیچ عنوان و بهان

افغانها دیگر منسوخ است و تعهد می نمائیم که قاتلین افغانها را در هر مقام و سطحی که باشند به پای میز محکمه 

 ما جنگ به همه مناطق افغانستان رسیده و نگرانی و مشکل مشترک همۀ افغانها است. به نظر می کشانیم.

رات ما از همۀ احزاب سیاسی، بنیادهای مدنی، شوراهای قومی و علمای دینی می خواهیم که بیائید تا تالش مذاک .7

البی و فشار در ، گروپ های صلح را اولویت بخشیده و یک اجماع بزرگ ملی را بر محور صلح به میان آورده

داریم، پالیسی های نادرست سطح جهان را به وجود آوریم، پرده از روی اقدامات تروریستی و اهداف پاکستان بر

یم، ایاالت متحده امریکا و ناتو را انتقاد نمائیم و در راه اصالح آن طرح ها و پیشنهادات ما را با آنها شریک ساز

پرسش به عمل آوریم و به عوض آن یک  صلح، مفاد و مصارف آناز موجودیت هشت سالۀ شورای نام نهاد 

 .تفاهم، مذاکرات و میانجیگری به وجود آوریمهیئت راستین را به خاطر 

بیائید تالش نمائیم تا به عنوان سرآغاز صلح جنگ را از عرصۀ حیات ملکی بیرون بسازیم، بعداً آتش بس را 

 سازیم.ور انتقال و افغانی صلح را به کشبرقرار نمائیم و سپس مذاکرات 

عمل که در برابر تلفات ملکی با بی تفاوتی  اعث نگرانی ما گردیده است و هرازدیاد تلفات ملکی در جنگ ب .8

نیست و این عمل از  قبول بیش از این قابلبرخورد می گردد با جدیت تقبیح نمائیم. به نظر ما اینگونه بی پروایی 

 د بررسی قرار گیرد و عاملین آن مجازات گردد.هر جانبی که صورت گیرد باید مور

 و من هللا توفیق

 حرکت ملی نجات افغانستان .1

 حزب محور ملی .2

 انجمن ثبات ملی .3

 حزب پیوند ملی افغانستان .4
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 حزب ملی وطن .5

 حزب وطن .6

 حزب ترقی وطن .7

 متحد ملی افغانستان بحز .8

 حزب ملی فعالین صلح افغانستان .9

 د افغانستان د زیارکښانو خوزښت .11

 افغانستان د یوالی او آزادی حرکتد  .11

 مرکز همآهنګی جامعه مدنی .12

 شورای قومی( 121شورای سراسری اقوام افغانستان ) .13

 ولنهټد خوست مدنی  .14

 مدنی ټولنه د پکتیکا .15

 گو، غزنی، پکتیکا، خوست او پکتیا والیتونو یو تعداد قومی شوراگانید ورد .16

 د اندړو سراسري شورا .17

 ټولنهد عبدالرحیمزیو ځوانانو  .18

 ځوان فکري بهیر .19

 د افغان ځوانانو مدني بهیر .21

 لوی افغانستان بهیر .21

 لوی کندهار ځوانانو ټولنه .22

 شورای اسماعلیان افغانستان .23

 همبستگی ملی افغانستان .24

 د اسحاق زو او بارکزو قومونو شورا .25

 مدافعین صلح و آزادی افغانستان .26

 شورای مردمی افغانستان .27

 حرکت نوین افغانستان .28

 سراسری معلمان افغانستاناتحادیۀ  .29

 شورای قوم گجر افغانستان .31

 ائتالف شوراهای والیت بغالن .31

 انجمن قوم بیات .32

 اجماع محصلین افغانستان .33

 اتحادیه سرتاسری استادان پوهنتونهای افغانستان  .34

 پوهنتون علوم طبی کابل انجمن استادان  .35

 شورای سادات افغانستان .36

 زنان و اقوام افغانستانو دها نهاد اجتماعی مربوط به جوانان،  .37
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