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 جبهۀ وحدت ملی و مخالفت با پایگاه هاي خارجي 
 

 اعالمیه
 

گروه هاي مذهبي و سیاسي و فراهم آوري رضایت همه  برقراري صلح ،ها به منظور آشتياز مدت ها به اینسو تالش 
  با مشكالتي رو به رو شده است. در درون و بیرون از كشور همواره بر یك نظام خاص 

از این كار جلوگیري كردند، شوروي  هوادارانحل كند، نهضت اسالمي ش را با ي كه داوود خان خواست مشكلزمان
گروه هاي اسالمي عمال به مذاكرات صلح میان كمونیست ها و كردند كه به تبع آن كمونیست ها كودتایي را راه اندازي 

 یك جنگ تبدیل شد. 
 بعدا   ،ائتالفیكتر نجیب هللا در قدم نخست با مجاهدین پیرامون یك حكومت دا کمونیستیاداره  رئیس آخرینزماني كه 

ریق از ططرح تسلیم حكومت با میانجیگري ملل متحد  اخیرا  در آن سهم مناسب داشته باشند و  کمونیستانحكومتي كه 
رح صلح نیز در دقایق این ط، موافقه نمودندنیز ترتیب و رهبران مجاهدین بر آن  مجاهدینرهبران به را مسالمت آمیز 

 آن در شهر كابل بین گروه هاي مجاهدین جنگ آغاز گردید.  نتیجۀ در و سبوتاژ  ز سوي گروه هاي قدرت طلبآخر ا
 وداخل كشور اختالفاتي وجود داشت  قبل از این، در بین گروه هاي اسالمي وابسته به مجاهدین هم در پاكستان و هم در

همچنان در دولت كمونیستي تحت الحمایه شوروي ها در افغانستان گیري ها نیز رسیده بود. این اختالفات تا سرحد آغاز در
 . در میان گروه هاي خلق و پرچم نیز اختالفاتي عمیقي وجود داشت

شهر كابل میدان جنگ بود،  جمهور مجاهدین حضرت صبغت هللا  رئیسنخستین ماهۀ  دوریاست جمهوري  ۀدوردر 
هنگامي كه استاد برهان الدین هاي شان ادامه مي دادند، اما به نتیجه یي منجر نشد. بعد از آن، هاي صلح به تالش  هیأت
از كرد، مشكالت پیچیده تر گردید، در میان گروه هاي اسالمي به خاطر انحصار قدرت، به كارش آغجمهور  رئیسرباني 

 مد آن آسیب هاي جدي به ملت افغان وارد گردید. درگیري هاي شدیدي آغاز و در پیا
گان صلح بسیار تالش به خرچ دادند تا رهبران گروه هاي مختلف اسالمي را به این ندزمان حكومت استاد رباني، نمای در

هر بار با شكست مواجه  واحد با هم كار نمایند، اما این تالش ها بدون نتایج ملموسي در چوكات حكومتراضي سازند كه 
 مي شد. 
روه طالبان و گنمایندگان در بین نیز درگیري هاي شدیدي به وقوع پیوست،  حکومت مجاهدینطالبان و تحریک در میان 

هاي صلح برگزار شد، این تالش ها به حدي به تفاهم مشترك نزدیك شده بود كه در  جرگهچندین بار هاي مجاهدین 
 هصلح بۀ حلقات داخلي و خارجي هر پروسه و تالش در راستاي اما بازهم با مداخلقرار داشت، اعالن رسمي  آستانۀ

 . انجامیدشكست 
زماني كه طالبان كابل را تسخیر كردند البته بازهم تالش هایي به منظور حل مشكالت از طریق مفاهمه با حكومت بركنار 

 .نداشت و جنگ ادامه یافت.دستاوردي به همراه شدۀ استاد رباني صورت گرفت، اما 
هنگامي كه حكومت بن اول به وسیلۀ امریكا روي صحنه آورده شد، طالبان و حزب اسالمي )حكمتیار( در آن نادیده 

براي افراد دولتي برخوردار نسبی  از آرامشكرزي هرچند  مؤقت دوران شش ماهه حكومت انتقالي و دو سالۀگرفته شد. 
جمهور منتخب  رئیسبعد از آنكه كرزي براي مدت پنج سال دیگر به عنوان ۀ رنج آوري بود. بود، اما براي طالبان دور

ا بطالبان باردیگر به منظور آغاز درگیري ها و جنگ آغاز یافت و  تعیین گردید، دو سال بعد از آن درگیري ها عمال  
 افت. و در مناطق اطراف ناامني با گذشت هر روز افزایش یتنظیم حكومت افغانستان 

حكومت افغانستان و خارجي ها به رهبري حضرت صبغت هللا پروسه صلح و آشتي زیرنام شوراي عالي صلح تالش 
 اما در این پروسه از سوي حكومت بیشتر افرادي گماشته بودند كه با طالبان عمال  هاي یك طرفه خود را آغاز كردند، 

 سال ها جنگیده بودند. 
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 اما درلت افغانستان در آتش جنگ مي سوزند و این ملت بیش از همه نیاز به صلح دارد. سال به اینسو، م 63از  تقریبا  
هر طرف براي . برداشته نشده است گام هاي عمليهر زمان به خاطر استقرار صلح واقعي، از سوي جناح هاي درگیر 

ان مطرح بود، امیدي براي ۀ گشایش دفتر قطر براي طالبألاما زماني كه مسمانع شدن صلح، از خود دالیلي دارند، 
استقرار صلح نزد ملت پدیدار گشت، اما این امیدها نیز به زودي به ناامیدي و تالش هاي صورت گرفته در این راستا 

 به ناكامي انجامید. 
ورزد،  مي تأکید، بارها در سخنراني هاي خود گفته كه به استقرار صلح در كشور ائتالفیجمهور حكومت فعلي  رئیس

گاه اما هیچمول به عربستان سعودي، چین، پاكستان و امارات متحده عربي سفرهایي داشت. أبه خاطر برآورده شدن این م
به  اید.هاي صلح نم گوو  است به صورت مستقیم پیشنهاد گفت كرد كه با ریشه هاي اصلي صلح كه به وي معلومنتالش 

ان و سپس حكومت افغانستان و طالبو طالبان با هم به توافق برسند  خاطر استقرار صلح بیش از همه نیاز است كه امریكا
ود، ربنار ، اگر امریكا مي خواهد كه دیگر از دخالت در مسایل افغانستان كبا هم به صورت مستقیم وارد مذكرات شوند

 معالاامریكا را در افغانستان هر گونه حضور نظامي و تجاوزكارانۀ پایان الزم است كه  ائتالفیپس بر رهبران حكومت 
نمایند؛ مسدود كردن پایگاه هاي نظامي خارجي ها را اعالن و زماني كه از تمام مناطق كشور خروج كامل آنها آغاز 

 . ګرددن به صورت عملي آغاز شود، مذاكرات صلح بین دولت و طالبا
ش هیچ تي صورت نگیرد، نقپیرامون مشكل بین طالبان، امریكا و حكومت افغانتسان به صورت مستقیم مذاكرا کهتا زمانی
 . درین راستا مثمر ثمر نخواهد بود گان و یا كدام كشور دیگريهمسای ازكشوري 

جو شود، ممكن صلح در افغانستان براي و  صلح جست اگر به طرز كنوني به جاي راه هاي اصلي، راه هاي فرعي
ثر ؤر صلح به رویكردهاي نادرست و ناماگر زیر نام استقراسالیان دراز دیگري هم استقرار نیابد و جنگ ادامه یابد. 

 سفانهأمتموجود بیش از این باور شان را از دست خواهند داد.  ائتالفیصورت مي گیرد، مردم افغانستان بر حكومت  ءاتكا
ورزیده و بر جاي اینكه مخالفین را به  تأکیددر زمان زمامداري حامد كرزي حكومت افغانتسان همواره بر تبلیغات منفي 

هرچند معلوم است كه در امر اتهام بستن چنین اتهامات به عناوین مختلف متهم مي ساخت. را صلح دعوت نماید، آنها 
ر به چنین تبلیغات باورمند بوده و بل حكومت افغانستان این بود كه بیشتر رسانه اي مجهول و مبهم نقش داشته، اما مشك

هم چنین به نظر مي رسد كه مي خواهد به  ائتالفیمي ورزید. رهبر حكومت  تأکیدهاي نادرست تحكیم صلح  راهكار
قایل مي شود كه  نگارد و به آنها امتیازاكشورهاي منطقه را به اندازه یي مهم مي دارد. مي حكومت قبلي گام بر نقش قدم

یش را برقرار سازد، چشم در حقیقت از چنین ارزشي برخوردار نیستند؛ به جاي اینكه با طرف اصلي افغاني تماش ها
درس هاي نادرست در زمان زمامداري سیزده ساله كرزي ناكارآمد ثابت شد، آن ایدرس هاي نادرست مي بندد. آامید به 

پس به تغییر راهكاهاي كرزي درس عبرت مي گیرد،  ۀني از تجربه هاي دورهیچ پیامدي در پي نداشت. اگر اشرف غ
تالف جهاني به رهبري امریكا ئر ممكن نیست، اگر ممكن مي بود، افشا وردنآا وارد شان در این راستا بپردازد. صلح ب

 به آن دست مي یافت. 
ارجي در كشور و امضاي سند امنیتي به وسیلۀ استقرار پایگاه هاي خ، خارجي هاي پایگاه وحدت ملی و مخالفت با جبهۀ

نان و همچ مي داندصلح در كشور و استقرار تحقق بزرگترین مانع در راستاي  حكومت افغانستان با ناتو و امریكا را
ل توستالش هاي كنوني حكومت را در این مورد كافي ندانسته و به طرف هاي درگیر جنگ پیشنهاد مي كند كه به جاي 

صلح، به راهكارهاي واقعي آن متمسك شوند و به صورت واقعي به خاطر تحكیم صلح در كشور ي نادرست به مسیرها
 تعهدات شان را ارایه نمایند. 

به این امر آگاه شوند كه براي تحكیم صلح طرف هاي اگر خارجي  هاي پایگاه وحدت ملی و مخالفت با جبهۀاعضای 
خروج نیروهاي خارجي از كشور ممكن مین شود، همچنان أر كشور تدرگیر متعهد هستند و مي خواهند كه صلح د

آماده اند كه در این راستا در میان جهت هاي درگیر شود، در این صورت اگر از آنها دعوت شود، آنها با نهایت افتخار 
این گونه در وساطت نموده و با امانتداري كامل پیام هاي هر دو طرف را به صورت مستقیم به همدیگر برساند و به 

 راستاي تحقق صلح در كشور از هیچ تالشي دریغ ننماید. 
 به آرزوي یك افغانستان آرام، مرفه وباثبات  
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