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 آژانس خبرى پژواک 
 

 تشويشها در مورد ايجاد جبهۀ ملى افزايش مى يابد
 

تاحال روشن نيست که درتشکيل جبهۀ ملى کدام کشور ها دست دارند، ولى تحليلگران سياسى نام کشور هاى روسيه ، 
.پاکستان ،ايران ، ازبکستان را به زبان  ميآورند  

 
وزارت امور خارجه گفت که تشويش در مورد ايجاد جبهۀ ملى زمانى وحيد مژده تحليلگرامور سياسى وکارمند اسبق 

بوجود آمد که وزير خارجۀ کشور در سفر خود به روسيه، از مقامات روسيه تقاضا نمود که به عوض کمک با گروه 
.هاى سياسى و تنظيمى ، با دولت افغانستان کمک نمايند  

 
ارجۀ افغانستان اظهار داشته که آن وزارت از مدتها قبل از طريق اين درحاليست که داکتر رنگين دادفر سپنتا وزير خ

کانال هاى ديپلوماتيک با کشور هاى همسايه در يافته بودکه گروه ها يى به دليل نگرانى هاى بين المللى کوشش دارند تا 
.به حمايت از جبهۀ ملى بپردازند  

 
 سارک در هند در يک کنفرانس مطبوعاتى در کابل حامدکرزى رييس جمهور افغانستان پس از برگشت خود از اجالس

.اظهار داشت که در طرح ايجاد جبهۀ ملى ، يکتعداد کشور هاى بيگانه دست دارند  
 

کرزى  تغير نظام را به پارلمانى و انتخاب واليان را به عنوان فدرالى شدن کشور ، به زيان افغانستان خوانده،گفت که 
.سى براى بيگانگان باشدنبايد افغانستان البراتوار سيا  

 
 رهبرى برهان الدين ربانى اعالن  زمانيکه کرزى مصروف سفر هند بود تحت١٣٨٦حمل ١٤ جبهۀ  متحد ملى بتاريخ 

موجوديت نمود، درين  جبهه تمام رهبران   جهادى به استثناى عبدالرب رسول سياف ، حزب اسالمى حکمتيار، صبغت 
شامل هستند درپهلوى آنها مصطفى ظاهر نوادۀ شاه سابق ،قِاضى امين وقاد رهبر اهللا مجددى وپير سيد احمد گيالنى 

شاخه انشعاب شده حزب اسالمى ،جنرال عبدالرشيد دوستم رهبر اسبق جنبش اسالمى،سيد محمد گالب زوى ،نورالحق 
.علومى وعدۀ از چپى هاى سابق قرار دارند   

 
اد جبهۀ ملى به آژانس خبرى پژواک گفت که از قبل در نماينده گى مژده در ارتباط سوء ظن رييس جمهور در مورد اتح

هاى سياسى کشور در خارج، يکنفر از امنيت دولتى براى جمع آورى معلومات کار ميکرد که ممکن اطالعاتى در مورد 
.فوق از جانب آنها جمع آورى شده باشد  

 
خارجى ها در ايجاد جبهه را زيادتر ميسازد،اظهارات وى در مورد افزود که دليل ديگر اينکه ظن در مورد دخيل بودن 

مقامات ديپلوماتيک روسيه مبنى بر اينکه چرا افغانستان قراردادهاى ستراتيژيک  را با کشور هاى خارج از حوزه  يا 
.سازمان ناتو بدون مشورۀ آنها امضا مينمايد، ميداند  

 
رکابل، روسها شکايت نموده اند که آنها از   آنتن موبايل ضمنًا موصوف عالوه کرد که بعد از گشايش سفارت روسيه د

.در پهلوى سفارت،احساس خطر مينمايند، ولى مقامات  افغانى در مورد پس نمودن آن اقدام نمى نمايند  
 

زمانيکه از سخنگوى وزارت امور خارجه در مورد مدارک مبنى بر حمايت خارجى ها از جبهۀ ملى سوال شد، سلطان 
سخنگوى وزارت خارجه به آژانس پژواک گفت که قبًال رييس جمهور از موضوع در جريان قرار داده شده ، احمد بهين 

.اين مربوط به رييس جمهور است که چه اقدامى مينمايد  
ضمنًا مژده در اشاره به همکارى ايران در رهايى اسمعيل خان از چنگ طالبان که درجبهه حضور دارد و اينکه چرا 

يلى معاون دوم  رياست جمهورى و حاجى محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان به جبهۀ ملى عبدالکريم خل
تمايل رييس جمهور به حلقات طالبى اقدامات سياسى خطر ناک به ايران است زيرا هر زمانيکه خطرى :(( نرفتند، گفت 

وع مذاکره با طالبان را بلند مينمايند و اين براى کرزى از جانب ائتالف شمال و کله به کله شدن آنها متوجه شده، موض
.))براى ايران قابل تحمل نيست  

 
از جانب ديگر، سعيد انصارى سخنگوى  رياست امنيت ملى در مورد مدارک مبنى بر حمايت خارجى ها از جبهۀ ملى  

.))ت استما از موضوع درجريان هستيم ، ولى ابراز نظر در مورد قبل از وق: (( به آژانس پژواک گفت   
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اين جبهۀ نامقدس به مشورۀ غرض آلود خارجى ها : ((   محمد حسن ولسمل مدير مسوول جريدۀ ملى افغان ميگويد

. ))ساخته شده ،درين کار روسيه،ايران ،پاکستان و ازبکستان به همراه جنرال دوستم و ربانى همراه ودلچسپى دارند  
  

لمان درمورد کمکهاى دول خار جى به جبهه ميگويد که کامًال واقيعت عبدالکبير رنجبر داکتر علوم سياسى وعضو پار
 سال است که با آنها ارتباط دارند در زمان هاى ماقبل پول گرفته اند حاال هم کمک ٣٠دارد، کشور هاعالقمند است زيرا 

.ميشوند    
 

وى مى افزايدکه جاى شکى نيست که در تشکيل يا حمايت مالى اين جبهه دست خارجى ها نباشد زيرا پول هاى زيادى 
.مصرف ميکنند از پدر برايشان نمانده يقينًا دستى است که کار ميکند، اما بايد که تحقيق و ثابت شود   

 
ما خرسند ميشويم که اسناد و مدارک مبنى  :((ولى سيد مصطفى کاظمى سخنگوى جبهۀ متحد ملى به آژانس پژواک گفت

بر ارتباط فردى از افراد جبهه را به اطالع ما برسانند، ولى اتخاذ تصاميم با عصبانيت و احساساتى شدن در مورد، 
.))مغاير منافع ملى خواهد بود، ما ميخواهيم که رييس جمهور با اعصاب راحت و شرايط عادى تصميم گيرى نمايد  

 
ن کاظمى تلويحًا اشارۀ بود که زمانى رييس جمهور از بودن دو نفر جاسوس در مقامات کليدى دولت و يا اين سخنا

پارلمان اظهاراتى داشت ، ولى تا آخر اين دو نفر جاسوس،افشاء نشد و يا هم لست سياه على احمد جاللى وزير داخلۀ 
. مخدرتاهنوز گنگ ومبهوت ماندسابق در مورد دست داشتن برخى مقامات ارشد دولت در قاچاق مواد  

 
))سنگيست به شيشۀ اميد مردم افغانستان((وى افزودکه اين اتهام رئيس جمهور   

نامبرده گفت که رييس جمهور عوض اينکه اتهام ببندد، بهتر است اسناد را مطالبه نمايد تا موضوع از راه قانونى حل 
آقاى کرزى خود مشکالت دارد، صرف به مسايل تشريفاتى توجه دولت . شود، از اتهام بستن خالى، چيزى بدست نمى آيد

.ميشود و به قدرت شخصى باالتر از منافع ملى توجه صورت ميگيرد  
 

  انجنير هارون زرغون سخنگوى حزب اسالمى به رهبرى انجنير گلبدين حکمتيار دريک تماس تيليفونى به آژانس 
.جاد اين جبهه دست دارندپژواک مدعى شد که روس، ايران  وهندوستان در اي  

 
داکتر پاغر نورانى تحليلگر سياسى  در مورد ارتباط جبهۀ ملى با نيروهاى خارجى گفت که الُبد روى ارقامى که 

 نفر در چنين فعاليت ها در داخل کشور مصروف اند ، ده ها موسسه ايرانى ٢٥٠٠ کشور خارجى ٢٦دردست است ، از 
 مسجد بنام کتاب و کمپيوتر فعاليت دارند اين همه و همه بخاطر چنين فعاليت ها انجام و بيرونى بنام حمايت از مدرسه و

.ميشود  
 

 عبدالرووف ليوال
  

 حزب اسالمى جبهه ملى را بيگانه خواند
 

ام             ه ن ى   (جبهه ايجاد شده توسط گروه هاى جهادى و کمونستى ب ه مل ار       ) جبه ر حکمتي رى انجني ه رهب را حزب اسالمى ب
 .   ده و آنرا رد نموده اندبيگانه خوان

 
ه                          ه ، هفت سى جرگ ردم بدخشان در ول ده م ر حزب جمعيت اسالمى و نماين انى رهب دين رب ان ال جبهه ملى به رهبرى بره

 . گذشته موجوديت شان را طى يک کنفرانس خبرى در کابل اعالم نمود
 

امل           در اين جبهه در پهلوى تعدادى از اعضاى کابينه دولت ،اعضاى گروه هاى ج              ز ش ستى ني هادى و حکومت هاى کمون
 . اند
 

ز         اگر از يک طرف تعداد مردم مخالفت شان را با جبهه ياد شده نشان دادند، از طرف ديگر رئيس جمهور حامد کرزى ني
 . آن را با ديده شک نگريست
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 . حزب اسالمى  نيز ايجاد اين جبهه را از جانب خارجى ها دانست و آنرا رد نموده اند
 

 حمل در يک تماس تيليفونى از يک محل نامعلوم به آژانس            ٢١ير هارون زرغون، سخنگوى حزب اسالمى به تاريخ         انجن
 . خبرى پژواک گفت که اين جبهه توسط روسيه ، ايران و هندوستان ايجاد گرديده است 

 
زود  راد و ا: (( موصوف اف داد اف ا از طرف يک تع را تنه ى گفت زي وان مل ه را نمى ت ن جبه افع اي اطر من ه خ حزاب ب

 . )) شخصى شان ايجاد شده است 
 

ده                            ا آن مشکل حل ش د و ب ه دولت و دو روى يک سکه ان ه ، اعضاى کابين موصوف همچنان گفت که اکثر اعضاى جبه
 . نمى تواند

 
 .  نموده اندبه گفته انجنير زرغون ، اين افراد به اساس فشار خارجى ها غرض حفظ منافع آنها و خود ،اين جبهه را ايجاد

 
ه گفت             ن جبه ادى در اي روه هاى جه ن از      : ((  موصوف در مورد يکجا شدن کمونستان و گ ا اي ا ب د ت ستان ميخواهن کمون

 . )) جرايم شان برائت بدست آورند
 

ه هدف                  ا ، ب وى پيشبينى نمود که در آينده نزديک ،يک جبهه ديگر پشتون ها نيز به رهبرى استاد سياف توسط خارجى ه
 .  منافع دولت و آنها ايجاد خواهد شدحفظ

 
ه                   ن جبه ه اي ن ک ورد اي ات در م ود، تحقيق قابل يادآورى است که رئيس جمهور حامدکرزى در کنفرانس خبرى خود گفته ب

 .  توسط سفارتخانه هاى تعداد کشورها ايجاد گرديده ، آغاز شده است 
 

 . اما مسؤولين جبهه اين اتهامات را رد مى نمايند
 

 د  هميم  جاوې
 


