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 11/2018/ 31         احسان هللا مایار 

 نهضت صلح در افغانستان

م عنوان باال 05/11/1984روز  بهآن که   456صفحۀ موضوع ایکه در ضمن تنظیم اثر این بندۀ هیچمدان، 

مدغم بوده و ازآن  چوکات "جمعیت تحکیم وحدت، اسوال" درنظرم را جلب نمود. این اعالمیه که  ،ثبت گردیده

 در کمپ های مهاجرین در پشاور و کویته توسط دوستان این نهضت توزیع گردیده است. الهام گرفته

بیشتر از سی و سه سال  چند روزکیقرار داریم و از آن روز یاد شده م  2018امروز که ما در اواخر سال 

، متوجه می شویم که یک عده خواهران و برادران مهاجر افغان شما بنابر جبر 12/11/1984 سپری گردیده

زمان و حفظ نسبی ارزش های زندگی در هر نقطۀ از جهان که قرار داشتند از درد بیوطنی و اندوه انسان های 

تر از هر شی  زیزبیگناه افغان وطنداران ما لحظه ای نیز فاصله نداشتند بلکه بحیث خدمتگار مردم و خاک ع

 می تپیدند. در راه نجات میهن مألوف و مشترک ما  دیگر

ها انسان های بودند مانند کسانیکه در خاک خود زیر سلطۀ یک قشر خاک و ایمان فروش و قدرت عظیم یک آن

 ابرقدرت می سوختند و می ساختند.

هر منزلی از زندگی  تا به کسانیکه درموده حساب نعده ای از برادارن و خواهران تان، از پادشاه سابق افغانستان 

در افغانستان آزادۀ فقیر قرار داشتند، بدون در نظرداشت کوچکترین امتیاز در آیندۀ افغانستان آزاد، در حلقات 

 کوچک و بزرگ صدای خفه شدۀ ملت معصوم افغان را بسمع جهانیان می رسانیدند. 

د با یرا كه به چند صد قطعه تیراژ آن میرس یم وحدت، اسوال"توزیع شدۀ "جمعیت تحکدوستان اعالمیۀ  یكي از

 :تبصرۀ شخصي اش برایم آورد كه ذیالً ازنظر خوانندگان گرامي گذارش مي یابد

جمعیت تحكیم وحدت از شروع تأسیس همواره در لحظات مهم قضیۀ افغانستان به مردم افغانستان و جهانیان 

 .در مجامع مورد غور و مداقه قرار گرفته شدهپیشنهاداتي مبسوطي عرضه نموده كه 

در یكي از مجالس هیئت اجرائیه تصمیم گرفته شد تا بعد از اخراج كامل قواي اتحاد شوروي پیشنهادي ترتیب 

 .گردد و جهت نظر خواهي به مسؤولین جهاد و كسانیكه ذیدخل در قضیه هستند ارایه گردد

جدان خود بدون کوچکترین قضاوت قبلی قرار دهیم و سؤال نمائیم هموطنان گرامی! بیآئید خود را در محضر و

که دولت کتله ای از جنایت کاران خود و خاک فروخته بنام افغان  ،1978اپریل  27، آیا از همان روز منحوس

ر مشروع وقت را از بین بردند تا به امروز همان وطنیکه اجداد ما در راه آزادی و استقالل آن خود را و دار ندا

 یکه سال ها طلیعۀ زندگانی ما بود و به آن به حق م را مقدس آزادی و خداوندی یۀعطخود را فدا کردند، همان 

 م یا خیر؟یاز دست داده ابالیدیم 
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و متیقن  سپردهودیعه به  ما  آیا ما احفاد آن بزرگان زیر خاک ما که وطن و استقالل وجب وجب خاک ما را به

بودند که بازماندگان شان انسان های امین بوده، واقعاً آن امانت را حفظ نموده و صیانت آنرا از  زندگی زود گذر 

  با ارزش تر دانسته و تشخیص نموده ایم؟

این همه ُکشت و خون مردم آزادۀ افغان را به هر اسم و رسم که اخالق یک انسان بنحوی مغبون نشده که آیا 

آنرا بپذیریم و با عامیلن آن ِگرد یک خوان نشینیم و عملکرد شان  روز دیگریباشد، زمانی آنرا تقبیح نمائیم و 

 را بستائیم؟

این سؤال های جان سوز که به استخوان نیز سرایت می کند بی شمار است و سخن را به درازا می کشاند، پس 

 د. بهتر است هر که را با وجدانش وقضاوت آن تنها بگذاریم تا خود راه حقیقت را بیابند و پند گیرن

طریق سالم و به آزادی رسیدن واقعی  بااین حقیر سرا پا تقصیر در برابر و حضور وجدانم خجالت ندارم، زیرا 

خود را انجام داده ام و از اینکه منجر به ناکامی شد مأیوس اخالقی از دوستان وظیفۀ عده  ا یکبافغانستان عزیزم 

 نگردیده و نشده ام.

م را که پاره ای از زندگی زود گذر خود را بحیث یک افغان آزاده در آن کوهساران و دره های افغانستان عزیز

یک وطن فقیر لیک آزاد و مستقل سپری نموده ام، تا به آخرین رمق حیات عزیز خواهم داشت و کسی قدرت 

 ندارد تا این زیبائی را از من غصب نماید.

تکوین برسد، لیک احفاد ما بدانند و انتباه گیرند است که نگذاشتند به آرزو ها آن پائین یکی از نشانه های  عالمیۀا

متأسفانه با همدستی عده ای از  که ما در راه واقعی آزادی وطن تپیدیم، لیک دشمنان ملت و خاک افغان ها،

نابکاران و خدام بیگانگان به نام افغان ویا کسانیکه امروز از افغان بودن عار می کنند، موانعی خلق نمودند  که 

 نرسیم. به مراد

می رویم به سراغ اعالمیۀ که بیش از سی و سه سال در البالی اوراق اثر بنده به انتظار مرور کسی با صبر و 

 حوصله می گذراند.

 :اینك اصل متن اعالمیه 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 "اعالمیه جریان "نهضت صلح در افغانستان

 ! برادران و خواهران هموطن

باینطرف عدۀ از افغان هاي مقیم اروپا بشمول اینجانب با هموطنان گرامي در مجامع بزرگ و كوچك از مدتي 

 .تماس هاي حاصل و به تعاطي افكار پرداخته ایم

 منظور ازاین تالش ها چیست ؟

منظور ما فقط و فقط قطع جنگ و خونریزي در كشور، تشكیل یك حكومت مؤقتي و یا انتقالي كه از اقوام و 

 .هب افغانستان نمایندگي كرده و از پشتیباني اكثریت مردم بر خوردار باشدمذا

اسكان مجدد پنج ملیون افغان مهاجر، آغاز نو سازي مملكت و باآلخره ترتیب قانون اساسي متكي بر موازین و 

 .دكشور میباش ۀارزش هاي جاوید دین مبین اسالم و دعوت لویه جرگه بغرض تعیین و تثبیت سرنوشت آیند

ما این مطالب را از طریق وسایل خبررساني و مصاحبات مطبوعاتي بسمع هموطنان گرامي با تمام وضاحت 

تفسیر مزید وجود ندارد. معهذا بعضاً در نقل قول از ما تحریفاتي صورت  رسانیده ایم كه در آن جاي توضیح و
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ً با گفته ها و نوشته هاي ما مغایرت دارد. لهذا بغ رض رفع هر گونه غلط فهمي به نشر این میگیرد كه اساسا

 :اعالمیه مي پردازیم و اهداف خویش را بصورت مختصر بعرض میرسانیم

مساعي ما براي آزادي مملكت از پنجۀ قشون استیالگر شوروي از همان بدو تجاوز بر مردم ما آغاز یافته است 

اشته است تا آنزمان مساعي ما متوجه آن اما تا امضاي موافقت نامه هاي ژنیو فعالیت هاي ما مجراي دیگري د

بوده كه جهاد مردم ما تحت كدر رهبري واحدي قرار گرفته و فعالیت آن در ساحۀ جنگي و دفاعي محدود نماند 

بلكه در ساحۀ سیاسي نیز تبارز كرده و سخنگویي پیدا كند تا در مجامع بین المللي و مذاكرات با دولت هاي جهان 

ت بگیرد و براي زمان بعد از جنگ طرح عملي سیاسي، اجتماعي و اقتصادي تهیه كند. خود عنان سخن را بدس

هكذا كوشش نمودیم تا آنجائیكه مقدور بوده با رجال و دوایر سیاسي دولت هاي دوست افغانستان تماس حاصل 

براي مجاهدین  بنمائیم و نتایج محتمله وخیم تجاوز شوروي را در توازن منطقه و جهان بسمع ایشان برسانیم و

 .كمك سالحي بیشتر و براي پناه گزینان معاونت بشری زیادتر تقاضا كنیم

ما ادعا نداریم كه این مساعي ناچیز در جهاد عظیم مردم ما اثري داشته است اما وجیبۀ دیني و ملي وحق مشروع 

شته اند سكوت اختیار نكنیم ما بود كه در حدود توانایي خویش در قبال مصایب و مظالمي كه بر مردم ما اجرا دا

 .و بحیث تماشاچي در گوشۀ امنیت خارج نایستیم

اینك كه امضاي موافقت نامه هاي ژنیو راه خروج عساكر استیالگر را از وطن ما كشوده است ما مساعي دسته 

اجنبي جمعي تمام افغان هاي و طنخواه را براي قطع مخاصمت، خونریزي، افغان كشي و ویراني آنچه از تجاوز 

 .باقیمانده است و آغاز صلح با دوام براي مردم رنج كشیدۀ ما تقاضا مي كنیم

ما نظر خویش را نسبت به موافقت نامه هاي ژنیو مكرراً بیان داشته ایم. این موافقت نامه ها كه بدون شركت 

با تسلیح مزید حكومت  طرفین اصلي جهاد مذاكره و انعقاد یافته است متضمن صلح در افغانستان نیست بدتر اینكه

جنگ داخلي را در بین افغانها به  ۀداما  (Symetric)شكل  كابل از یكطرف و قواي مجاهدین از طرف دیگر

 .نحوي تشویق میكند

دولت امریكا ناظر آنست  ۀپاي خویش را از ماجرا بیرون نموده و همپای و اشغالگر شوروی اینك دولت متجاوز

كه افغان ها در بین خود چه رویه اي در پیش مي گیرند. طرفین متخاصمین بایستي با كمال درایت و دور اندیشي 

مصالح علیاي افغانستان را در نظر بگیرند. راه را براي آتش بس و قطع خونریزي هموار نمایند و نگذارند كه 

 .اصد خارجي قرار گیرداین محل مداخالت مق وطن ما بیشتر از

ما اطمینان داریم كه رژیم كابل در افغانستان بقا ندارد. رژیمي كه با مخالفت تمام ملت روبروست و عامل این 

همه ویراني تام و تمام مملكت و شهادت صدها هزار مردم با شهامت گردیده است و هنوز افتخار دارد كه قشون 

تا افغانستان را به ویرانه مبدل مي نماید. همزمان با خروج آخرین  استیالگر خارجي را بمعاونت خواسته است

عسكر شوروي مانند پَر كاه كه در مقابل طوفان قرار گیرد از بین خواهد رفت. ارباب كابل آنقدر فراست دارند 

 .كه این حقیقت رادرك كنند

وان خلقي و پرچمي از میان خواهد اما اگر این زوال رژیم كابل بزور سالح مجاهدین صورت میگیرد نه تنها پیر

رفت بلكه عدۀ زیادي از عقب گرایان آنها و جوانانیكه با االجبار در مسلك عسكري فشرده شده اند نیز تلف خواهد 

شد و دامنۀ ویراني ها توسعه خواهد یافت. آیا صالح درین نیست كه به نحوي مسالمت آمیز كنار روند و جاي 

 رضا و پشتیباني اكثریت مردم باشد بگذارند؟ خودرا براي حكومتي كه مورد
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براي "حفظ ابرو" میتوانند تصویبي از پارلمان خود ساخته خویش حاصل كنند مبني بر اینكه خیر و صالح  مردم 

مقتضي آنست كه حكومت و ارگانهاي مربوط آن دست از كار بگیرند و زمانیكه انتخابات آزاد براي لویه جرگه 

 .صورت میگیرد خودرا در محل راًي مردم قرار دهندو بعداً براي شورا 

ما با وصف اینكه زوال رژیم خلقي و پرچمي را حتمي الوقوع میدانیم دفع آنرا بزور سالح و خونریزي مزید 

بخیر و صالح مملكت نمي دانیم. زیرا هر رژیمي كه بقوت اسلحه قدرت را از یك رژیم جابر بدست مي آرد خود 

سالح، استخبارات، حبس و شكنجه مخالفین توسل خواهد جست. یعني همان استبداد ادامه براي حفظ قدرت به 

 .خواهد یافت منتهي بعنوان دیگر

دولت شوروي كه با هجوم به افغانستان به ارتكاب خطا و جرم عظیمي پرداخت اینك با كمك و معاونت به رژیمي 

در مخیلۀ ارباب حكومت كابل این عقیده را خلق كه مشرف بزوال است بخطاي دیگري دست میزند. كمك اسلحه 

خواهد كرد كه ممكن است با پشتیباني مزید بتواند بقاء خودرا ادامه دهد. حال آنكه یكصد و بیست هزارعسكر 

 .شوروي نتوانست چنین رژیم نامطلوب را بر مردم افغانستان تحمیل كند

ن در حدود قوانین بین المللي دولت شوروي بایستي راه لهذا با درنظرداشت روابط آینده با حكومت هاي افغانستا

 .كنار رفتن مسالمت آمیز دولت نجیب را هموار نماید و از مداخالت "ناجایز" در امور افغانستان خودداري كند

از طرف دیگر مجاهدین مسلح رهبران آنها كه در جهاد بر علیه خصم استیالگر افتخار تأریخي بدست آورده و 

م عمیق و مباهات همه ما قرار گرفته اند متوجه این امر خواهند بود كه تا آنزمان كه جهاد برعلیۀ مورد احترا

دشمن خارجي جریان داشت همه افراد ملت در داخل و خارج كشور پشتیبان آنها بودند. در واقع آن هموطناني 

آنكه از خود دفاع بتوانند زیر كه در ویرانه هاي مملكت بدون همه وسایل زندگي حیات بسر برده اند و بدون 

حمالت تانك ها و طیاره ها قرار داشتند و آنهائیكه به ترك مملكت مجبورگردیده و در كمپ هاي فالكتبار بسر 

برده اند مانند آنهائیكه سالح در دست داشتند و بدفع دشمن پرداخته اند در تعیین سرنوشت آینده كشور ذیحق 

یده شود. اینها اكثریت ملت را تشكیل میدهد و این اكثریت از ده سال جنگ، میباشند و بایستي آواز آنها شن

خونریزي، گرسنگي، مریضی و آوارگي به تنگ آمده و طاقت رنج بیشتر را ندارند. این اكثریت مردم طالب 

مله صلح و آرامش و عودت به دهات و شهرهاي ویران شدۀ خود هستند تا بتوانند در پناه یك حكومتي كه في الج

مورد رضائیت و اعتبار آنها است زندگي را از سر گیرند. این اكثریت مردم صامت هستند و وسیلۀ براي نشر 

 .آواز خود ندارند

رهبران احزاب جهادي در خارج مي دانند كه اگر براي كسب قدرت و تحمیل حكومت برخالف نظر و رأي مردم 

 .تیباني اكثریت ملت برخوردار نخواهند بودبه جنگ و خونریزي ادامه میدهند مزید براین از پش

انفالق بمب ها و فیر راكت ها اغلباً مردم بیگناه را براي امرار معاش در جاده ها و كوچه ها تالش میكنند بقتل 

میرساند و تخم كینه را در سینه هاي مردم نسبت باشخاصي كه بغرض ارعاب ارباب حكومت كابل بچنین اقدامي 

ورانند. در حقیقت این چنین عملیات صایب نبوده و بر ضد آنچه منظور است منتج مي شود. دست میزنند مي پر

رهبران مجاهدین كه الي حال در راه خدا )ج( و آزادي مملكت جد وجهد نموده اند اینك بایستي مصالح ملت را 

ي كار آمدن یك بر قدرت طلبي و خودخواهي مقدم بدانند و كوشش كنند كه زمینه را براي قطع جنگ و برو

 .حكومتي كه در داخل و خارج مملكت كسب اعتبار و اعتماد بنماید آماده سازند
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بایستي متوجه باشیم كه اگر جنگ و نابساماني در كشور ما دوام میكند راه نفوذ خارجي در سرنوشت آیندۀ ما باز 

 .میگردد و شاید اوضاع لبنان در وطن ما حكمفرما شود

زدیك بما طالب حكومتي هستند كه بمنافع آنها سازگار باشد، حال آنكه درانتخاب حكومت همین اكنون كشورهاي ن

 .آینده فقط و فقط مصالح علیاي وطن ما اعتبار دارد و نه غیر آن

حكومت و ملت پاكستان كه در جریان جنگ مرگ و زندگي مردم ما به پناه گزینان افغان اقل وسایل امرار رهایش 

نمودند و عدۀ از رهبران جهاد را در كشور خویش جا دادند و از حقوق حقۀ مردم ما در مجامع بین المللي را مهیا 

و در نزد دولت هاي غربي و كمونیستي دفاع نمودند في الواقع وجایب اخوت و مروت اسالمي را بجا اورده اند 

 .و در حال وآینده مورد احترام مردم ما قرار خواهند داشت

ي ما آنست كه افغانستان مستقل با كشورهاي همسایه برادر و مسلمان چنان روابط سیاسي و اقتصادي آرزوي قلب

 .نزدیك قایم كند كه راه هرگونه اختالف و دوگانگي براي همیشه مسدود گردد

توقع ما از حكومت پاكستان و با الخاصه شخص رئیس جمهور اینست كه از نفوذ معنوي خود استفاده نماید آن 

بران احزاب را كه هنوز درپشاور اقامت گزین هستند تشویق نماید براي قیام صلح در مملكت با شخصیت ره

 .هاي ذیعالقه در داخل و خارج مملكت رابطه بر قرار نموده و تدابیري اتخاذ نمایند

چ یك خاطر نشان باید نمود كه امور آینده وطن ما حق انحصاري هیچكس و هیچ حزب و یا گروهي نیست و هی

 .حكومت خارجي كه طالب روابط حسنه و دایمي با افغانستان باشد حق مداخله در امور داخلي ما ندارد

خاك افغانستان را ترك میگویند بایستي آواز اكثر صامت مردم  1989فروري  15اینك كه عساكر استیالگر الي 

ت انتقالي كه طرف پسند مردم باشد ما كه طالب از بین رفتن مسالمت آمیز رژیم كابل و رویكار آمدن حكوم

 .ودعوت لویه جرگه تحت شرایط فعلي مملكت، بلند شود و تقویه گردد

لویۀ جرگه آینده متكي بر شرایط جدیدي خواهد بود كه بعد از خروج عام و تام عساكرشوروي در مملكت حكمفرما 

 .خواهد گردید. این مسایل مستلزم تفكر و تدبیر عمیق میباشد

اد میكنیم كه هر چه زودتر كنفرانسي متشكل از دو صد الي سه صد نفر از افغان هاي مقیم افغانستان و ما پیشنه

خارج آن در یك كشور بیطرف تشكیل گردد تا در آن مسایل افغانستان دقیقاً تحلیل گردیده و طرحي براي صلح و 

ند نفر از رهبران جهاد تشبث دعوت حكومت انتقالي مورد غور و دقت قرارگیرد. آرزوي ما آنست كه یكي یا چ

 .باین كنفرانس را بعهده گیرند و در آن به رهبران جهاد و قوماندانان بارز و شخصیت هاي ذیصالح شركت نمایند

ما این كنفرانس را "كنفرانس صلح در افغانستان" مي نامیم و این جریان را به "نهضت صلح در افغانستان" 

جریان را براه مي اندازد محدود و مشخص نیست. هدف آن جز قطع جنگ و  موسوم میكنیم. جمعیتي كه این

خونریزي و قیام صلح در افغانستان چیز دیگري نیست. هیچ هدف و منظور و پشت پرده جز آنچه عیاناً بیان 

میگردد نداشته و براي هیچ فردي فعالیت نمي كند. همه اشخاصیكه طالب صلح و آرامي در افغانستان هستند 

را  ضاي همین جریان "نهضت صلح در افغانستان" مي باشند این جریان در واقع آواز اكثریت صامت مردم مااع

 منعكس مي سازد.  

          ومن هللا التوفیق

 

 


