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 اخترمحمد یوسفی 

 نام مصالحه ملی سیاست مخالفین 

  !را دزدیده اند مصالحه ملی

 
بنابر نیازمندی و درخواست مردم  میالدی ۱۹۸۷سال  در دولت جمهوری افغانستان

  افغانستان  در و تأمین صلح واقعی تحمیلی بیگانگان برای قطع جنګ صلحدوست کشور

در وقت دوستانه مصاله ملی را  سیاست انسانمبنی بر شرایط مساعد  ملی و بین المللی 

. دنه بودطرح و تدوین نمود  اکتر نجیب هللا رئیس جمهور وقت افغانستانحکومت د  

       هایاز جنگ تنظیم در افغانستان صلح واقعی و پایدار  رای تأمینب سیاست مصالحه ملی در افغانستان اساسګذاران 

صلح سازمان ملل متحد  ۀخواستند تا مطابق مواد مندرج پالن پنج فقرو حامیان شان م پاکستان و ایران ی"جهادی" مق

 و خونریزی باشد به ختم جنگ در افغانستان منازعهکه مورد تائید طرفین  )ثالث باالخیر( تحت نظر یک حکومت بیطرف

   اقدام نمایند.  در کشور

پادشاه  طرفداران اعلیحضرت محمد ظاهر شاهرا  نایشاکه بیشترین در خارج از کشور تیکنوکراتهای افغان در آنزمان 

 پانزده شخصیت نامزد ،تشکیل میداد بودندکشور افغان در داخل  بیطرف و مصلح های شخصیتدیگر و  فقید افغانستان

، نشان دادنددر کشور پایدار تأمین صلح ، ختم جنگ مؤقتحکومت شرکت در  برایگی خود را  آماده حکومت بیطرف

سیاست مصالحه در آن فرصت طالیی م پاکستان و ایران و حامیان خارجی شان یمقافراطی تنظیم های" جهادی" مګر 

  .رد نمودندصلح سازمان ملل متحد تحت نظر یک حکومت بیطرف را  ۀپالن پنج فقر و ملی
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دشمنان سیاست مصالحه ملی در درون حزب وطن، با تنظیم های "جهادی" شورای نظار برهبری جمعیت "اسالمی" 

برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود مربوط روسیه و پاکستان، ملیشه های رشید دوستم مربوط به ترکیه و روسیه،   

ملیشه های منصور کیان مربوط سرمایدار بزرگ انگلیسی آغا خان، گروهای "حزب وحدت" مربوط به ایران و جنراالن  

طرفدار ببرک کارمل با متحدین خارجی شان بعد از خروج قوای نظامی شوروی از افغانستان  در یک "اتحاد" نامقدس 

شمال دور هم جمع شدند.  مخالفین سیاست مصالحه ملی بغاوت خود را از شمال کشور آغاز نمودند، باعث سقود 

حکومت داکتر نجیب هللا  در کابل شدند. بغاوت شمال و شرکای آن از عوامل  اساسی ناکامی سیاست مصالحه ملی در 

 افغانستان بودند که عبدهللا عبدهللا رئیس شورای کنونی  از جمله مخالفین مصالحه ملی بود.

 اسی و غارت در افغانستانیبرای کسب قدرت س م پاکستان و ایران و حامیان خارجی شانیتنظیم های " جهادی" مق

جنگ و "جهاد" و "اسالم" به بهانۀ خویش اهداف شوم رسیدن با  نپذیرفتند، برایدر آنوقت سیاست مصالحه ملی را 

  .ویران کردندبیرحمانه و وحشیانه تمام کشور را  که اکنون در افغانستان ادامه دادند ییزخونر

که هیچگاهی به صلح در کشور عقیده و اراده نداشته و ندارند، برای فریب مصالحه ملی  سیاستبیشرم مخالفین  اکنون

بار  میخواهند ،ه اندیدنام مصالحه ملی را دزد کشور( سال ویرانی کامل 33بعد از ) افغانستانمردم مظلوم و بیدفاع 

خاک و  ز بابارا کشور  مصالحه ملی با نام دزدیده شده همرا شان دروغین های با نقاب  مخالف همان چهره ها ،دیگر

.باالی مردم تحکیم ببخشند ارو افراطیت خود "جهادی"  یغارتگرمتزلزل سلطۀ  تا بتواند ،دنخون بکشان  

 

درشب تاریک داخل باغ باغ برای دزدی میوه  ، دوذانمی ماند همیو یباغبه دزدان کنونی ملی مخالفین سیاست مصالحه 

 از باغ ی، دزدداندوزداز  بعدأ می کند ودزدی  برسدبدست شان در تاریکی شب ده سیمیوه خام و پومی شودند، هر چه 

 میخواهند که "ه ملیحمصال"مخالفین دورغین  سیاستو   واقعی ه ملیحمصال ۀسیاست انساندوستانفرارمیکند. در بین 

سیاست واقعی مخالفین  کنونا،  می شده اند.دچار سر درک نمایند معامله ه ملیحمصال شده یدزداسم   از تنها با استفاده 

واقعی و  ملیسیاست مصالحه  . میاناست نمایش گذاشتهبنام " مصالحۀ ملی" به به  را دتیاتر جعلی خوملی مصالحه 

از  در این یاداشت مختصر، میخواهم دارد وجود تفاوت های ماهیوی در عمل سیاست "مصالحه نقاب پوشان شرلتان

در مصالحه ملی  علیه "مصالحه ملی"بنام توطیه این تفاوتهای بحث قبل از آنکه به  .یاد آوری نمایم تفاوتهااین برخی 

غارتګر  ینمفسداز این افغانستان بخصوص قربانیان حقیقی جنګ در کشور مظلوم مردم سوالت ، بپردازمافغانستان 

  .بدهندجنایات خود را جواب افغانستان به مردم  ، تایمپرس میطالب خوناشام جنګجویان و  دولتی

  مصالحه ملی را رد کردند؟  ،بود نکرده ویرانرا آنقدر کشور مانند اکنون  جنگکه یزمان چرا در آن -۱

نفوذ  امروزی در ساختار دولتی کشور هدشمنان افغانستان بخصوص پاکستان و ایران با پیمان چرا در آن زمانیکه -۲

  ؟ مصالحه ملی را رد کردند نداشتندق یعم

این جنګ و  هاچرا و کی ،پیش بوقوع پیوست بودقبخروج قوای نظامی شوروی، سقوط حکومت چپ سه دهه  -۳

؟  و کشور را کامل ویران نمودند افغانستان ادامه دادند خونریزی را  
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  ؟مصالحه آورده اندروبه افغانستان با دزدیدن اسم مصالحه ملی اکنون چه باعث شده است که بعد از ویرانی کامل  -۴

خاتمه در افغانستان خونریزی مردم بیګناه را  »دولت« لبان و مفسدیناطجویان چه تضمین وجو دارد که جنګ  -۵ 

   ؟ببخشند

چوکی های حکومتی در افغانستان مصالحه ملی است؟ آیا امتیازات دولتی و تقسیم  -۶  

    

   
  قبل از ورود تنظیمی "جهادی"  نمای قصر دارالمان تنظیمی "جهادی"    نمای قصر دارالمان در جنگهای          

مردم رنجدیده افغانستان میدانند که این جنایتکاران در برابر سواالت مردم جواب هیچ قانع کننده ندارند،  

جوابات سواالت فوق در اعمال چهاردهه افراطیون »مذهبی« و راسیستان اتنیکی که از حمایت  مگر 

مردم افغانستان برخوردار هستند کامأل روشن است.  بیرونی دشمنان   

مردم بیگناه    ینادامه سرکس امتیازطلبی مذاکرات دوحه میان "دولت" فاسد افغانستان و طالبان قاتل -*

مصالحه ملی شده نمی تواند. فعالین باندیتزم با پوشیدن  برای بدست آوردن سیاست  هیچگاهی کشور  

منافع شخصی  سیاست مصالحه ملی،  هدایت خارجیها میخواهد با استفاده از نام ر اساس ب  های سیاهنقاب

هرگز نمی توانند صلح واقعی    . این باندهای سرکسنمایند حفظ  در افغانستان خود را نامشروع و ګروپی 

                       د. نتأمین کن  خویش  با این جرت و فرت  در کشور را

قوای   در افغانستان با حضور  "دولت"   اوپوزیسیون"دولت" و  فریبنده ساختمان    سرکسبیش از دو دهه از 

با مصارف میلیارد ها دالر کمک ساالنۀ جامعه جهانی  ناتو و جهان،  چهل و سه کشور پیشرفته   نظامی 

  دولتی  تا کنون در افغانستان "دولت" وجود ندارد که اوپوزیسیون آن معلوم باشد. ساختار  مگر ،میگذرد 

تشکیل داده اند. در ساختار   آن را  ون" مصنوعیکه حرارشی "دولت"  و " اوپوزیسی اند باندهای مفسد 

در پستهای "دولت" و   اند که مانند مهره های شطرنج  افراد مشخص  تنظیمی "جهادی"   نظام چند دسته 

از  معاشات شان را هردو  کارمندان پستهای "دولتی" و "اوپوزیسیون"  در حرکت هستند.  " اوپوزیسیون "

ل های نقد ایران و کشور های غربی تادیه می شود. باندهای  وزارت مالیه افغانستان و یا از پو حساب 

را  خود  تعهد شدهامتیازات  یا نباشد   باشد   وظیفه دار  که و به هرجایی به هر شکلی    در نظام مافیایی  حاکم 

طی   غیر قانونی در است که بصورت پس پرده  در های  ساختار  نظم داخلی کتیکتا  این.بدست می آورند 

.  عالیت دارند فافغانستان  دو دهه   

  ان طالبو مخالفین مسلح جنگی  »جهادی«   تنظیمهای  سه دهۀ اخیر رنګارنګ و پی در پی دولت های    -*

تمام   را عوض کند، در مجموع  د خوهای و نقاب   به هر رنګ که بخواهند جامه بپوشانند  در افغانستان 
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، تا اکنون  بودند افغانستان  در همګون مخالفان سیاست مصاله ملی و منافع ملی از همان یک طیف  شان 

سرکس اشرف غنی، حامد کرزی، عبدهللا عبدهللا ، رسول   کنان  هستند. صحبتهای سرکردگان این بازی  هم 

نشان میدهد که  سیاف، تورن اسماعیل، عطا نور و غیره را در روز افتتاح هیأت رهبری "مصالحه"  

  متضاد باهم   بلکهارتباط ندارد،  گرییکد نظریات هیچیک از آنان  با   بشنوید،ره است، لطفآ کامأل مسخ

سیاست مصالحه ملی   براساس برای حفظ منافع ملی  بتوانند   طرف وجود ندارد که  اصآل این طیف در  است.

  سیاست  ان »دولت« فاسد و طالب بین در مذاکرات  بنا بر ترکیب اشتراکنندگان تصمیم بگیرند.   واقعی

امتیازات جریان دارد.  برسر تقسیم آنان   ، بلکه مذاکرات شده نمتوانند مصالحه ملی مطرح   

هم    یامتیازات برای طالبان توافق  هرگاه در دوحه برای حفظ منافع»دولت« فاسد و بدست آوردن   -*

م امتیازات  ارتباط ندارد. تقسی در کشور مصالحۀ ملی سیاست و   افغانستان ملی به منافع  ،  صورت بگیرد 

  است نه منافع ملی، این تالش ها  گروهی است  و منافع  امتیازات در بین »دولت« فاسد افغانستان و طالبان 

     هیچ ربط ندارد.      کشور در  به مصالحه ملی 

هر ، ندستهزنگ زده دو روی یک سکه ناچل  مزدور پاکستان و طالبان افغانستان فاسد "دولت"این طیف جنګ طلب  -*

سر و صدا جمهوریت "اسالمی" و امارت  . ندستهمنابع حمایوی و طرز دید ایدیالوژیک مشترک  دارایآن  دسته دو

افغانستان از مراکز مردم جنگ علیه در دولت فاسد کنونی افغانستان و طالبان پوچ است.  کامأل بی اساس و"اسالمی" 

ی نمایند.مشترک با اشکال متفاوت جنگ دشمنان میهن را در عمل پیاده م  

   پای.
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