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  ملی ابزاری برای تداوم حاکمیت ها ءمصالحه

 "حیدری"شمس 

 کرزی در حامد زبان ھاست و ملی بر سر ءاین روزھا کھ بحث ھای فراوانی دربارهء مصالحھ در

جنایتکار و حزب اسالمی گلبدین حکمتیار برای حفظ منافع خانواده گی و  "طالبان"یک تبانی پنھانی با 

حتی با ولینعمت  سازش را باز گذاشتھ و مواد مخدر درھای معاملھ و گسترش سلطھء مافیای جنایت و

 موکراتیک خلق افغانستاناعضای حزب د خویش امریکای جھانخوار با درشتی سخن می گوید،

ملی زمان حاکمیت شان بھ سردرگمی  ءچھ واقع شد کھ مصالحھ ،ھم از خود می پرسند) حزب وطن(

البتھ برای پاسخ بھ این سوال نخستین  .سرانجام بھ ابتذال سوق داده شد دم مؤفقیت مواجھ گردید وو ع

 مراجعھ ھر عضو حزب بھ سایت پیام وطنی ھا کھ خودھا را ھواداران داکتر نجیب هللا رئیس جمھور

انھ سایتی کھ متأسف. صورت می گیرد ،طرح مصالحھ ملی می پندارند (!)پیشین افغانستان و مبتکر

. می نگرند نگاه دیگر از دید دیگر و فحش بھ آدرس کسانی کھ مصالحھ را با آگنده است از دشنام و

سوگمندانھ کھ گرداننده گان این سایت تا ھمین اکنون بھ جز این کھ با شعارھای تکراری و نوشتھ ھای 

ستاورد ھای بام تا شام درباره د عاطفی طرح ناکام مصالحھ ملی را یک طرح کارا معرفی کنند و از

 نامنھاد بر ءچرای آن مصالحھ ناچیز آن سخن بگویند و ھرکسی را کھ یک کلمھ حرف درباره چون و

 حتی برخالف اصول و وطنفروش معرفی و زبان آورد، دشمن مردم افغانستان، جاسوس، خاین و



ین خویشان نویسنده توھین و اھانت روا دارند و بد سنت ھای پسندیدهء انسانی بھ بستھ گان و عرف و

 .سان زبان حقیقت را ببرند، کار مثمر دیگری انجام نداده اند

 دشوارترین شرایط وی را رھا کرده و در گذشتھ یاران نیمھ راه داکتر نجیب بودند و این ھا اگر در

با بھ کاربستن  این گونھ موضعگیری ھای دگم و تعصب آمیز و رھسپار دیار غرب شدند، اکنون نیز با

ر ھای ناپسندی اند برای ترور شخصیت ھا، بھ داکتر نجیب نیز رحم نکرده دشنام ھای بازاری کھ افزا

تیم ھمکارش از بنیاد تغییر  مورد شخصیت خود وی و و باعث می گردند تا قضاوت عوام الناس در

ً اگر ھمان نویسندهء محترمی کھ بھ اجداد یک شخص کھ حاال در. کند نمی تواند  میان ما نیست و مثال

این قدر فھم می داشت کھ اگر پاسخ دشنامش را با  جاوز کرده است، می دانست واز خود دفاع کند، ت

ً بنویسند کھ اختر محمد خان پدر نجیب ھم  ذکر حقیقتی کھ بارھا درباره آن سخن زده شده است، مثال

برای اندوختن ثروت نامشروع در وکالت تجاری پشاور بارھا بھ منافع  یک انسان رشوه ستان بود و

ً صدیق برادرش نسبت توھین و اسنادی ھم ارایھ کند افغانستان خیانت کرده وملی مردم  تحقیر  یا مثال

ناحق نجیب بھ احمد شاه مسعود پیوست و کتاب صدیق را از طریق انترنت بھ  زخم زبان حق و و

نزدیکترین خویشاوندانش قبل از  یا بنویسد کھ داکتر نجیب با یکی از دسترس جھانیان قرار دھد و

این دوست نادان داکتر صاحب باقی  اسنادی ھم ارائھ کند، چھ بھ روی روابط جنسی داشت وازدواج 

این اگر از ھمین سایت وطنی ھا بپرسی کھ اگر این قدر بھ دوکتور نجیب محبت  گذشتھ از می ماند؟

اشک ھایی کھ می ریزید حقیقی اند نھ اشک ھای تمساح پس چرا گذاشتھ اید کھ قاتل داکتر  دارید و

یا رسالھ یی مانند  شھر کابل زنده گی کند؟ آیا حتی یک مقالھ پژوھشی و جیب بھ صورت آزادانھ درن

طول این ھمھ سال کوچکترین پژوھشی  مورد وی نوشتھ اید؟ آیا در رسالھ با ارزش رزاق مامون در

 برای بھ میدان کشیدن چھره اصلی قاتل و شرکای جرمش انجام داده اید؟

بود کھ درباره مصالحھ ملی زمان داکتر نجیب هللا از دید دیگر مطالب بھ ھرحال منظور من این 

 ،سایت ھای حزبی ھا موجود نیست ولی در سایت ھایی کھ خود ھا را بیطرف می پندارند زیادی در

مطالبی نوشتھ شده است و یگانھ علت ناکامی این پروسھ را عدم صداقت جانب  این مورد بارھا در

عنی کسی کھ توسط کودتای حزبی خود را رئیس جمھور ساخت دانستھ شوروی و دست نشانده اش ی

ھمچنان برخی ھا ناکامی این طرح را در ارائھ آن از موضع ضعیف وانمود کرده اند نھ از  و .اند

حال افغانستان  نرویم ببینید کھ حتی زلمی خلیل زاد نیز کھ در قضایای گذشتھ و دور. موضع قدرت

سایت دیدگاه نشر شده است باالی ھمین موضوع  نوشتھ اش کھ در شخص وارد شمرده می شود، در

 ھرگاه عملیات نظامی حکومت و ،مصالحھ زمانی ممکن است" :انگشت گذاشتھ است و می نویسد

بھبود شرایط معیشت برای مردمان مناطق  أمین امنیت وتبرابر شورشیان جھت  جانبداران آن در



بھ عباره دیگر مصالحھ باید از موضع قدرت صورت " .شدرھایی یافتھ از دست مخالفین مؤفقانھ با

 این گفتھ ھمان تضرع و .زاری با عذر و گیرد تا مخالفین بھ آن گردن نھند، نھ از موضع ضعف و

الحاحی را بھ یاد مان می آورد کھ داکتر نجیب از احمد شاه مسعود برای ابراز پست وزارت دفاع 

ی را بھ خاطر مان تداعی می کند کھ چندین بار آقای عبدالحمید ھمان زمان. افغانستان انجام داده بود

محتاط را برای راضی ساختن مسعود بھ پنجشیر فرستاد و چندین بار محبوب هللا کوشانی را مجبور 

وی را  و بھ نزد احمدشاه مسعود برود و رنج سفر برخود ھموار کند ،ساخت تا رخت سفر بربنند

نظامی کشور؛ اما از زبان ھمین  –آن شرایط حساس سیاسی  ست درراضی سازد برای اشغال این پ

شاھد زنده گفتھ می شود کھ مسعود بھ خاطر آن بھ این تقاضا جواب رد داده بود کھ او ھم سخت  دو

این عمل وی را یکی از شگرد  تیز فھم بود و نجیب را در عملکردش صادق نمی پنداشت و ھوشیار و

آتش نفاق بین  بی بھ خاطر بدنام ساختن و شعلھ ور ساختن .جی. اوپراتیفی ک -ھای تکتیکی 

 .مردم افغانستان تلقی کرده بود (!)نھایت بھ جھاد و در (!)مجاھدین

سال  چند. اما نقاط ضعف مصالحھ را روس ھا نیز پس از فروپاشی اتحاد شوروی بھ میدان کشیده اند

جنگ  ده گان درنشتراک کنا و خاطره نویسان ،پس از فروپاشی شوروی بسیاری از تحلیلگران

مورد مصالحھ ملی آن  افتخار ھم می کنند، در ھا خود ھا را نامیده اند و" افغان"افغانستان کھ بھ نام 

تحلیلی  یکی از آن ھا زمروفسکی در مقالھء خویش نوشتھ. زمان دیدگاه ھای خویش را بیان کرده اند

 :ژرفی ارائھ داده است از مصالحھ آن زمان

 شوروی وابستھ بود و) صنعتی –کمپلکس نظامی (تیمش بھ  ین معتقد است کھ نجیب وبنده بھ ا -"

  .افغانستان بوده است ھمیشھ نمایندهء مستقیم منافع این کمپلکس در

 ،اجتماعی جامعھ شوروی در زنده گی اقتصادی و رکود ،ناکامی نظامی شوروی در افغانستان -

 - ١٣٨۵ –سرانجام رھبری جدید  وصادی در مردم مرج زائیده شده از وضع اقت ھرج و نابسامانی و

 با دیکتھء نظامی منافع خود را در شوروی را بھ این متقاعد ساخت کھ نمی تواند بھ شکل سابق و

این از جانب گرباچف در شوروی سیاست باز سازی اعالن گردید  بر بنا. جھان امروزی حفظ نماید

 دگرگونی ھا منجملھ در این تغییرات و. ه داشتھمھ عرصھ ھا با خود دگرگونی ھایی را ھمرا کھ در

  .نیز پدیدار گردید عرصھء سیاست خارجی شوروی را

ند تا از افغانستان عساکر سازی اش بھ این نتیجھ رسیدتیم باز گرباچف و ست بود کھایاز اثر ھمین س

را  افغانستان نصیب کشور شان بوده خود از شکست ھای پیھم نظامی کھ در خود را خارج نموده و

این و روی ھمین ملحوظ رھبری وقت رژیم کابل یعنی ببرک کارمل را با نجیب  بنابر. نجات بدھند



 سازی ورا کھ از باز" مصالحھ ملی"یعنی  با روی کار آوردن نجیب سیاست جدید تعویض نمودند و

وافقات با اعالن این سیاست و ت. اعالن نمودند ،طرز تفکر نوین سیاسی در شوروی منشاء می گرفت

شوروی ھا عساکر خودرا از افغانستان اخراج نمودند ولی با خروج عساکر شان از افغانستان  ،ژنیو

  .افغانستان باقی ماند منافع معین شان در

در شوروی بوجود آمد؛ سھ جریان بھ سھ ) زسازیبا(نتیجھء  یراتی کھ دریبا تغ ١٩٨۵بعد از سال  -

  :کمیت شوروی بوجود آمدحا سازی درمورد باز موضعگیری مشخص در

رأس دیپلوماسی شوروی ادوارد  آنوقت در دیپلوماسی شوروی کھ در موضع گرباچف و .1

 .ھمھ عرصھ ھا بودند تغییرات در طرفدار باز سازی و شیوارد نادزی بود و

جامعھ  نھایت محافظھ کارانھ بود زیرا آنان طرفدار تغییرات اساسی در: موضع نظامی ھا .2

 .نظامی شان را محافظت می کردندصرف منافع  نبودند و

: گروپ تقسیم می شد قبال مسایل افغانستان بھ دو این حزب در: موضع حزب کمونیست .3

کسانی بودند کھ  باز سازی ھمھ جانبھ بودند و گروپ دیگر طرفدار گرباچف و گروپ نخست

بھ شیوهء سازی باز شان راز آن ھا پیروی می نمودند کھ شعا از طرح ھای نظامیان حمایت و

 .بود نھمحتاطا تدریجی و

تعویض  مورد خروج عساکر ایشان از افغانستان و جریان مختلف در شوروی در این سھ موضع و

 طرق پیاده نمودن سیاست مصالحھ ملی و مورد نحوه و کابل ھمنظر بودند؛ ولی در رھبری در

  :نظریات متفاوت بوجود آمدیا عدم صداقت بھ این سیاست  صداقت وھمچنان 

سازی در باز جملھء اساسگذاران سیاست طرز تفکر نوین سیاسی و کھ از: ادوارد شوارد نادزی -

 شوروی بود، عقیده داشت تا سیاست مصالحھ ملی ھمانطوری کھ از نامش پیداست باید یک ھدف و

آغاز  سفرھای شیوارد نادزی در. ء تطبیق آن ھمچنان باید انسانی باشدنحوه طرق و ستراتیژی باشد و

وی پیوستھ بھ نجیب . تشریح این سیاست بود ھ قدرت رسانیدن نجیب بھ کابل بھ منظور توضیح وب

افغانستان تأمین کرده می تواند،  می داد کھ بھ عناصر اساسی ذیل کھ برقراری صلح را در ھشدار

  :توجھ نماید

  .انصراف از انحصار قدرت -

  .قطع سالح ھای ثقیل از جانب شوروی بھ کابل -

  .یک جانبھ آتش بس -



  .دیالوگ با اپوزیسیون -

  رھایی ھمھ زندانیان سیاسی -

متناسب بھ  در تحلیل نھایی انتقال قدرت سیاسی بھ اپوزیسیون بھ شکل مسالمت آمیز و سرانجانم و و -

  .نتایج مذاکرات

شیوارد نادزی از جانب نظامی ھای محافظھ کار شوروی زیر فشار قرار  ،با چنین موضعگیری 

ای شوروی نمایندهء خاص خود ویکتور پتروویچ پولینیچکھ را بھ حیث مشاور نظامی ھ گرفت و

نظریات نظامی خود را توسط وی بھ نجیب کھ از اینقرار اند، انتقال  خاص نجیب بھ کابل فرستادند و

  :دادند

  سیاست مصالحھ باید یک تاکتیک باشد نھ یک ستراتیژی -

کومت کابل باید سالح ھای کشتار جمعی حار بعد از خروج عساکر شوروی از افغانستان در اختی -

  .داده شود" گاناراُ "و " سکاد"تیپ 

  .مصالحھ با دشمن ضعیف مطرح است نھ با دشمن قوی -

دشمن  ،جانب شوروی بھ کابل فرستاده می شود آغاز باید با سالح ھای قوی تیپ اسکاد کھ از در -

ً بھ آنھا دست مصالحھ دراز گ ضعیف و   .رددضعیفتر گردد و بعدا

  .ائتالف با دشمن ضعیف مواضع حاکمیت رژیم کابل را مستحکم می سازد -

وفاداری  ھدف خوانده شود و سیاست مصالحھ ملی یک ستراتیژی و ،تبلیغات سیاست خارجی و در -

  .بھ آن رکالم گردد

آن حمایت نمود، بلکھ بھ  نجیب کھ طرح ھای نظامیان مسکو نشین را بھ نفع خود دید، نھ تنھا از 

  .هء نظامی ھای شوروی با شیوارد نادزی روابط خود را تیره ساختاشار

متضاد با ھم در شوروی سرانجام بھ سبکدوشی ادوارد شیوارد نادزی از  این دو موضوع مختلف و

از جانب نظامی ھای محافظھ کار شوروی بھ جرم سازش  زیرا نامبرده. پست وزارت خارجھ انجامید

  .محکوم بود افغانستان نیز خلیج وبا امریکایی ھا در مورد مسألھ 

 تاریخ مجرم خونریزی در افغانستان او را در دوام جنگ و عدم صداقت نجیب بھ سیاست مصالحھ و

او کھ ھمیشھ با لحن آرام کنار رفتن از قدرت سیاسی را فریاد می کشید، بھ . قلمداد می نماید لومسؤ و



کھ بھ وی نشان داد  جبر زمان بود بل این ناگذیری و آن نبود کھ بھ آرمان صلح وفادار بود،معنی 

ماسکو چگونھ  صنعتی در –ماشین نظامی  نظامی وی در مسکو سقوط نمودند و چگونھ حمایت گران

  .رو بھ فروپاشی رفت

رده خواھد شد و بار آز کودتاچیان نھم ثورچھ می دانم کھ با نشر این نوشتھ خاطر عاطر  اما اگر و 

اخیر این  فقط در. ھا بنده بی گناه دیگر را فحش باران خواھند کرد ولی مھم نیستدھ دیگر من و

سنگر را  ما کھ می گفت سر را می دھیم و" باتور"حقیقت را بیان باید کرد کھ اگر این رئیس جمھور 

ھ خطری وی را تھدید کند راه سنگر را رھا نمی کرد و نیمھ شب بدون این کھ ھیچ گون ،نمی دھیم

نھ کسی دروازه ھای  عوض بھ قوای مسلح خویش اعتماد می کرد، پیش نمی گرفت و در فرار را در

 این کشور بی در و نھ دروازه ھای شھرھای دیگر کابل را بھ روی اشرار بی فرھنگ می گشود و

اما حیف . ا رقم می زددیگری برای این مردم تیره بخت م ای چھ بسی کھ زنده گی تقدیرو پیکر را،

نھایت بدنام ساخت و می بینیم کھ امروزه روز  در کھ او با عدم صداقت خود مصالحھ را بی اعتبار و

این عضو سازمان استخبارات  )نجرابی( نجیب روشنمانند  جلمرغی حتی آدم ھای بی سواد و

ش پا افتاده پی چھره و حد اقل ده نام مستعار با نوشتن بی ارزش ترین و دنمارک با گذاشتن نقاب بر

ناسزا مانند ھمگنان دیگرش خویشتن را  با نوشتن دشنام و نا خوان مصالحھ می شود وثترین مطالب 

صف ھوا خواھان داکتر نجیب هللا جا زده و آخرین ضربھ یعنی واژهء ابتذال را نیز بھ افتخارات  در

  .مصالحھ می افزاید


