
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   
 میباشد مضموننویسندۀ  شکل بدوش متن وسؤولیت م 

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۷۰/۷2/2۷1۰          یارمحمد تره کی
 

 اسالمیت ائتالف ممکنه بین حزب اسالمی و جمیع
 

. با وجود سرعت عمل به درازا کشید و گلبدین حکمتیار حوادث ماه های اخیر در مورد موافقه صلح دولت وحدت ملی
غیر عادی به نظر میرسد به درازا کشیدن رفع تعقیب عدلی آقای  این قرار داد که کامالا  ءحکومت در مورد امضا

یوی تنبل و دیر عمل میکند. ئان بطور عنعنوی در کار های اجراحکمتیار مسایل جالبی در پی دارد. دولت افغانست
شمه جمهور سر چ رئیسسرعت عمل دولت در امضای توافقنامه صلح با این شاخه حزب اسالمی از دلگرمی آقای 

جمهور اطمینان پشتیبانی جمیعت و شاخه های شورای نظار و همفکران آن را  رئیسمیگیرد. گمان میرود که آقای 
ورده باشد. در آغاز کندی روند بیرون کشیدن اسم آقای حکمتیار از لست سیاه سازمان ملل و کشور های غربی بدست آ

من هم به این فکر افتادم که ممکن در داخل نظام حلقاتی اند که نمی خواهند این پروسه تکمیل گردد. آرام آرام و در 
اس کردم که جمیعتی ها آنقدر هم مخالف حضور حکمتیار طی چندین مصافحه ایکه با بزرگان این دو گروه داشتم احس

م که در افغانستان باالخره دوره تحمل و ددر کابل نیستند. البته در آغاز آنرا از حسن نیت آنان دانسته و خرسند ش
دیگر پذیری آغاز شده است. با کمی تدقیق، تعقیب اوضاع و کردار بزرگان این دو تنظیم جهادی آرام آرام تسلسل 

 الیسی دولت و عکس العمل رهبران جمیعت را یکسان یافتم.پ
با روی کار آمدن حکومت داکتر اشرف غنی رهبران جهادی ستاره اقبال خویش را در حال غروب دیدند. با وجود 

، سبکدوشی رهبران تنظیمی از سمت های سی جدید در هر رژیم چیز عادی استآنکه روی کار آمدن چهره های سیا
توهین به رهبران جهاد تلقی گردید. به گفته عطا محمد نور والی بلخ که گفته است "آنها نتوانستند چوکی  مهم به حیث

های خویش را حفظ کنند." در پی آن رهبران تنظیمی به جستجوی عالج دایمی حذف شدن برخاستند. در آغاز چندین 
ی هم به سراغ نیرو های امریکای اا ب نشینی کنند. بعدشورا و ایتالف را راه انداختند تا بتوانند دولت را مجبور به عق

و ناتو رفتند. در پی چندین دیدار رهبران تنظیمی با سفرای ناتو، ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا به آنها تفهیم 
 شد که بیرون شدن از صحنه سیاسی یک پروسه عادی نظام دموکراتیک است و شما نباید آنرا به معنی حذف سیاسی
تان بدانید. چون اکثریت رهبران تنظیمی و قوماندانان جهادی بجز خود حتی به اوالد و برادر زاده های خویش باور 

درین اواخر به فکر اتحاد با حزب اسالمی و آرایش نیرو های  ر نیستند از صحنه سیاسی دور شوند وضندارند حا
 جهادی در صحنه سیاسی شدند.

برخورد تنظم های جهادی برای چه صورت میگیرد؟ در دوسال اخیر چندین شورا و نهاد ی و سیاین همه تغییر در پال
برای دفاع از غنایم جهاد ایجاد گردیده است. ایتالف های جدید و جدید تری در راه تشکیل است. به نظر میرسد که 

 از مدغم شدن رهبر حزب اسالمی با دولت هر گروهی منافع خویش را دنبال میکند. 
دایر شد رهبران  1931مجلسی که در شیر پور کابل و به اشتراک چندین رهبر تنظیمی در ماه میزان سال  در یک

در مورد ضرورت اتحاد و اتفاق در مقابل سیطره غیر جهادی ها و روشنفکران غربی صحبت نمودند.در آن مجلس 
ایتالف با حزب اسالمی حاصل  پشتیبانی شخصیت هایی چون عبدالرب سیاف و صبغت الله مجددی برای پذیرش و

شد. طرح بنیادی ظهور گلبدین حکمتیار عبارت از استحکام نیروهای جهادی در کشور و تداوم حکومت جهادی در 
انتخابات آینده است. در مقابل حصول این مقصد حزب اسالمی نه تنها از لست سیاه خارج خواهد شد بلکه حق شمولیت 

 ات حزبت خواهد آورد. حزب اسالمی به رهبری حکمتیار هم چنان کنترول تمام حلقهای باالیی دولت را بدس تهپ  در 
میلیون دالر ساالنه  1-9هم شامل دولت بودند بدست خواهد گرفت. حزب اسالمی بر عالوه  اسالمی را که در کابل قبالا 

اهد آورد. طبق موافقتنامه از بودجه دولت به همین اندازه پول را از امتیازات گمرکات تحت کنترول جمیعت بدست خو
ابتدایی حزب اسالمی در انتخابات آینده پارلمانی کاندید های مشترک با جمیعت را در والیات کندز، تخار، پروان و 

، عطا محمد نور، داکتر عبدالله، مال عزت و ت. شخصیت هایی مانند اسماعیل خانکابل معرفی و پیروز خواهد ساخ
اقبال سیاسی خویش را در غروب میبینند به امید این اند تا در وجود حزب اسالمی آنها  حتی عبدالرب سیاف که ستاره

مردم افغانستان را به خود جلب نمایند و یکبار دیگر بطور متحد بر قدرت مرکزی قبضه  بتوانند یکبار دیگر عالقه  
مال و شرق کشور به نفع تنظیم های نمایند. حزب اسالمی میتواند در مقابل فیس قابل مالحظه آرای پشتون ها را در ش
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جهادی جلب نماید. درینصورت حزب اسالمی یکبار دیگر در رهبری حوادث سیاسی قرار میگیرد و احزاب دیگری 
 چون جمیعت، اتحاد اسالمی و تنظیم های فوت شده چون محاذ و نجات وغیره زنده گی دوباره را نصیب میشوند. 

کمتیار از جمله دوستان نزدیک رهبران نیرو های شمال است. در صحبت های عبدالله آقای کریم امین نماینده گلبدین ح
عبدالله نیز از نزدیکی ستراتیژیک جهادی یاد آوری شده است. آقای عبدالله در یکی از صحبت هایش گفت که "آقای 

ر ب پروسه را سریع تغیرت بهیر نماینده حکمتیار در یکی از مجالس در خارج از کشور برایم گفت که داکتر صاح
 ه بسیار به تنگ آمده ایم".سازید که ما

قاتل صد ها روشنفکر کابلی در روز های اخیر نمایانگر نزدیکی  -ذیرایی عالی از قوماندان زرداد از جانب دیگر پ
ز که ای خویش بلحزبی ها نب همز جاا د نه تنهان زرداندان میدهد. قومانشا صم رامتخا سیاسی بین دو گروه قبالا 

ندن م شده و گذرانجال اعمابل از وی در مقانی دعوت شد و امی نیز به مهماسالن جمیعت انانداد قومانب یک تعداجا
 نی صورت گرفت. ن قدردان در لندزندا

ه وزم مسکو میگردد. برعالن عانستافغاا رجه  وزیر خا نی ولدین ربان انی پسر برهالدین رباح ای صالقاآ الهمین حا
ن نشا طرید خاخت. باهد سانیز مطرح خوا ه راز لست سیار اسم گلبدین حکمتیاختن اموضوع بیرون سا یل دیگرمسا
رشریف در بل و مزامی در کاسالر و جمیعت امی حکمتیاسالن حزب اینده گابین نمات منظم فی ماخت که جلساسا

ر ات کرشاتر گذامین بطور متوام ای کریقاست و آلله بوده ای عبداقان آر مهمار چندین باست. پسر حکمتیان اجریا
ن ان در جریشی آن فروپامکاست و اف شکننده ایتالین انکه اوجود آ رد. بایه میدارالله اکتر عبدای دابرا خویش را
زه ببخشد. ادی نفس تب تنظیمی جهاحزاد به اتحاین اقعیت بعید نیست که از واشد ولی اسی موجود میبایم سیاتقسیم غنا
 ینده گیبل موجود بودند و به نمادر کا می که قبالا سالی حزب ادر هاد کاتحاین اصلی ان ازنده گاغلب بان ابه گما
 هند کرد. لورود پر خوای جدیدادر هاکا ن رانای آهند بود. چون جاشتند خوار در حکومت شرکت داحکمتیا

ز یکطرف و نیرو ی ادجها –در دو ردیف یعنی تنظیمی  صف بندی قوا ناسی کشور همای سیافضا تغییرممکن در
ن حزب نده گازماز جمله بای چپی اد گروه هاتحان امکاهد بود. انب دیگر خواز جاا ت های غیر تنظیمی و تکنوکراها

 نسی نو ظهور بعید به نظر نمی رسد. به هر صورت رول رهبرای سیایستی و ستمی و نیرو هاو  ی ماخلق، گروه ها
ف یتالن ظهور امکاز نظر دور کرد. ان انیز نمی توا شرف غنی رار اکتمد کرزی و داخیر چون حاسی دو دهه اسیا
ر ین بادی ای جهاغلب تنظیم هان است. به گمادی نیز موجود ای جهاتنظیم ها ری بادر همیا بل و یای جدید در مقاها
ند نبتوا هند بود تای مشخص خویش خواجندانب غرب پی از جاز یک رهبر منتخب اشیه روی و پیروی ای حابجا

 ار ن درگیری هامکادی اد تنظیمی و جهافران اح در دستازند. موجودیت سالثر سامتا   کنترول و یا قدرت دولتی را
ی ان در گیری بین گروه همکات به پیروزی نرسند ادر محال ین گروه هان اندیدازد. در صورتیکه کانیز بیشتر میسا

خل دولت تجربه بیشتر در ی کوچک تنظیمی داهاگروه  حزب وحدت و می،سالصم بعید نیست. چون جمیعت امتخا
پیشروی  یبرا زمینه را نست تاهند تواخوا نهارند، آدا ت رابانتخاز اد ترس قبل ایجاز جمله تقلب واتی ابانتخات ارزامبا
ت سی نمراظ سیاز لحانکه اوجود آ شرف غنی باکتر ایند. حکومت به رهبری داعد نمامی مساسالسی حزب اسیا

نفعی رز موجودیت گلبدین حکمتیاز مدت اورد ولی در درامی بدست آسالحزب ا د صلح بار دای قرامضاز اا بیشتری را
یی موضوع توهین به شت رسوادر نظر دا می دوستم باسالشت وضعیت کنونی جنبش ادر نظر دا هد جست. بانخوا

 هند کرد تازبک سر بیرون خواوم از قن جدید اهد شد و رهبرانده خواشیه رام به حارام آراین حزب آیشچی احمد اا
 ی دوستم شوند. قایگزین آجا
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