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 ۹۰/۹۰/۷۹۰۲                                    نوشته از ع. بصیر دهزاد

 
 تو احتماال هابینیپیشمکثی بر ورود گلب الدین حکمتیار به کابل، 

 
 «امیر حز  اسددیما اانانسددتان»با لق   ،حکمتیار الدینکابل و کابلیان یکبار دیگر ورود و نمایان شدددن رهره بل  

شددهریان کابل هنوز نون، دود و شتن ناشددا از راکر باران کردن مناسک مسددکونا  ازرا به تجربه براتند. بسددیار  
شددهریان  .دارند به ناسر شن راکابل را ره در زمان حاکمیر حز  دموکراتیک نلک اانانسددتان و ره ب د از سددقوس 

نمودند. شقا  حکمتیار تداعا  نوینهمه تاریخ رهل سال انیر را در یک لحظه در ذهن کابل با ورود شقا  حکمتیار 
ب د از که لندکروزرن پر از غوغا سانر. بدون شک شنره  موترها کابل را با  ها جادهباه و بارباه ان ربا همه ش
ار را با ر هاجاده، ب د از این بود تحمیل بردید و کابلیان   به کابلزقبلا این ح ها شانهجهاد  و  ها تنظیمشمدن 

 نواهد لرزاند. بیشترجدید شمد زورمندان 
 وو کشدددور برا  یک صدددلا واق ا، امنیر و مصدددشونیر شدددهروندان کابل  شقا  حکمتیارهر ترتی  ابر حضدددور ه ب

 پیکربرا  و قسره از ش  حیار ر زمان مکارا باشددددد، غنیو  مؤثرشددددهروند   بازنده «قابل اعتماد» ها تضددددمین
 ها ارزن از احترام و رعایر اندعباررقابل اعتماد  ها تضددمیناین  ترینمبرمو  ترینمقدم. نواهد بودنونین ملر 
اول که از رور و رپ و ااقد کلتور شهر  ارهنگبا میلیونرها شن مسلا و نتم تسلس زورمندان جابر ، قانون اساسا
و ماایا   جهاد  ها تنظیمقوماندانان  ت داد از جملهمن، اندشدددهعامه صدداح  سددود و سددرمایه  ها داراشاو دسددتبرد 
شقا  حکمتیار را باید از اب اد دیگر نیز به ارزیابا و سننان  حضور ،ولا ورود دولتا. نهادها در  هاشنوابسته به 

 باید هاشنهمه  نمود که تذکر «نیم زبان اشدددارار»با  هاشناز برار که او در بیانار ان در لنمان، جیل شباد و کابل 
 :بسپاریم به ناسر و داشته به یاد

ابر نویسدددنده در اشدددتباه  .«پذیرممااشدددتباه را  ایناشدددتباه بزرو بود و من  کجنگ جیل شباد بر ضدددد حکومر ی» -
شتراک مستقیم بین از پنج هزار نظامیان شد که با ا شد، مقصد و  باید همان جنگ با   و دستگاه ش .اس. ش نراته با

که  دکنمارر برار. این قضددیه ایجا  توضددیا را پاکسددتان و حسدد  پین تنظیم شددده دسددتگاه نظاما شن دولر صددو
ر علیه یک جنگ تحمیلا ب اندانتن به راهاز یا اشددتباه  ؟از تسبیک پین اسددتنبارار پاکسددتان بوده اسددر اشددتباه و  شیا
اانان  ولامسرح بحث نبوده اسددر دیگر نروج قس ار شن کشددور  پس ازمنااع دولر شددورو   مسددهلهیک دولر که 

 ه حیثباالانانا بین مذاکرارانتنا  راه حل صددلا و منالفر و رد و  یا اینکه اشددتباه  ؟شدددندماتوسددس اانان کشددته 
 بوده اسر؟ و قابل اعتماد مؤثریگانه بدیل 

را نواهانم که شقا   تنییرارمن سرادار یک حکومر مرکز  قو  هسدددددددتم و در قانون اسددددددداسدددددددا کنونا عین » -
 .«وارد نماید نواهدماون اساسا ترکیه در قان اردوغان

ر  یک سیستم دیکتاتو نواهدما اردوغان، شقا  مسرح بردید که رشیس جمهور ترکیه سؤالبرا  نویسنده دا تاٌ این  
تاد را با قوانین  ها دههنظاما  را باال  رقیبان  انحملهاولین اردوغان . نمایداحیا  بیرانهسدددددددنرهفتاد و هشددددددد

هزار نفر را دسددددددتگیر نموده اسددددددر و پین دارد با رسددددددما شدددددددن  هادهشغاز نمود و تحر نام کودتا  انسددددددیاسددددددا
 ونماید شغاز  دیگراندیشانندر قانون اساسا و نتم همه پرسا در مورد احیا  قانون اعدام، به اعدام  هاینصیحیر
مردم ملر  ها سینهور  نظاما را بر تارا احیا کند و دیکت 05الا  05 ها سالسیاسا و نظاما  ها اعدامسیاسر 

در پوشدددیدن حجا  اسدددیما  منعباال   اردوغانتحمیل کند. دومین حمله شقا  ترکیه اسدددیما سدددانتن  نهو تحر بها
 بردیده اسر. شغاز اسر که قبیٌ قابل تسبیک بود،دااتر و مراکز نظاما 

زیاد شن قابل ت دیل از  ها قسددددمر باشنکه پذیرمماقانون را  نبر تسبیک ماده دوم قانون اسدددداسددددا ای اتکا ومن به »-
 «.باشدما جربهلویهسریک یک 

ه را اانانسدتان تواناشا رنین محاکم دولرجنگا محاکمه شدوند ولا  جنایتکاراند که باید نبسدیار  از کسدان میگوی» -
 «که دولر اانانستان این صیحیر را ندارد عملا بردد تواندما وجود یک دولر قو این قضیه در  .ندارد

دلا ع ها دسدتگاهجنایار جنگا در اانانسدتان در وجود  اسدر که محاکمه عدالتمندانه مسدهلهنویسدنده هم م تقد بر این 
در عوض محکومیر  ،اندانتن رنین یک پروسددده عدلا به راهاسدددر. در صدددورر  ناممکنو قضددداشا کنونا کشدددور 
از جان  جوان  از مجازار  هاشنا، رقابر در براشر دادن مجرمین و مصدددددددشون ماندن عدالتمندانه مجرمین جنگ
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اسر، این پروسه را به تمسنر نواهد برار. ولا شقا  حکمتیار  هاشنپر از عدلا و قضاشا  ها دستگاهجنایار که 
از شن جنایار اشددددد ضددددد بشددددر  و جنگا و جفا  بزرو در حک مردمان ملکا م ذرر بنواهد و بدان  توانسددددرما

نگ جدر جرایم ارتکا  یااته توسددس ااراد تنظیم ان اعتران نماید. من به این اصددل م تقدم که هر سرن در بیر که 
 نشدددددده از ملر و هما رسدددددانیده و باعث تلفار عمد  شسدددددی رهل سدددددال بذشدددددته به مردمان ملکا و غیر وابسدددددته 

 این هم بیان صداقر اسر و هم شجاعر.م ذرر نواها نموده و عفو تقصیر بنواهد.  باندیدهشسی 
لا صدد بلکه در تمام اانانسددتان نودشددانابر اقوام بزرو ننگرهار و لنمان تصددمیم قاسع بگیرند نه تنها در مناسک » -

این ابر بدین مفهوم باشدددددددد که شنان در مناسک منگل نام برد. او همرنان از مناسقا از جاجا و  «.برددمابر قرار 
 کشور بردند، بجا اسر. به دانلپاکستانا و اانان  سالبانمرز  کشور با پاکستان مانع شمدن 

و هزاران  صدددددها ها نونشقا  کرز  بدون شددددک پشددددر پا زدن به  و او ها بفتهاین  «سالبان برادران ما اند» -
یار . جنااندشدهجوان رشید ما، زنان، مردن، اسفال اسر که در نتیجه جنایار اشد ضد انسانا سالبان به زمین رینته 

 نشددددیدتریجنایار را به شن و نیابتا برا  مقاصدددد بیگانگان اسدددر. سالبان همان  مفهومباسالبان و ادامه یک جنگ 
 جفا  بزرو به ملر اسر .اندیااتهارتکا   کشور نیزر بذشته رهل ساله که د دهندماشکل شن در برابر ملر انجام 

نباید ارامون نمود سالبان ، برادر نسا  نمود. شارینندمااجنبیان را که هر روز قتل و نون  ها دسددیسددهکه عوامل 
خ و ان محکوم تاریرا نسددددددبر به نوین از بین ببرند. شن دیدهشسددددددی نفرر ملر  توانندنمادر شینده ولو با نتم جنگ، 

 هند بود.انیز محکوم تاریخ نو شانسانتهنود  «برادران»
ت هد شقا   بهواا  ،با توجه و دقر، هزار نفر از هموسنان ما، انصددددا شددددهریان کابل صدددددها مانندبه باشنکهنویسددددنده 

، رند نکار نظر و شدددک و بمان نود را نمایدمات قی  ان را در تسبیک صدددادقانه و بدو ت صددد  و تمایز ر حکمتیا
 و نکار نظر زیر: به دالیلو شن  دکتمان نمای نواهدنما
و بیانار شقا  حکمتیار احسدددداس ترس و رع  مردم عامه را از احیا  یک دیکتاتور ، کودتا بر ، مقابله با  هابفته

 نکاسته اسر. به نودشر ، نود نواها، م امیر پشر پرده و نسر ناک در سرکو  دیگراندیشان را نسبر بتمدن 
سر نصمانه شن کشور  و موضع نودن و حزبن روشن ها حرنشقا  حکمتیار هنوز  سیا را در قبال پاکستان و 

 در قبال اانانستان نگفته اسر.
شد  سو به «جنو  بادها »با  ههمراکه شقا  حکمتیار  ستم دیکتاتور  و کابل روانه  سی شارار مبنا بر یک  ست و ا

 ها حرن ،دهدمانشان  ن و با احتیاسنیم زباناز شهروند   ها شزاد سپردن سیستم نیم جان دموکراسا و  به ناک
 و انکشان روان اجتماعا مردم در سسا مناسکعدم در نظر براتن نصوصیار روانا، ترکی  اجتماعا  و  بیان

دهه  ها سال میلیونا 21. او جام ه اانانا را از یک زاویه تاریک و دیکتاتورمنشانه جام ه باشدمامنتلفه کشور 
 ،که سیاسر بازان و سیاسر مداران و تسمیع سیاسر شن زمان دولر بود ، سرکو زوربدین م نا که  .بیندما 05

تحمیلا  باماندهعق در   را با زور و سدددرکو دااعباو مردمان مظلوم و  کردندماو نوانین را تسمیع قوم  سدددران
 هحالا کدر انیر رهل سال در  .قرار داریم میلیونااکنون در یک جام ه بین از سا ما  حالا کهدر  .داشتندما نگه

 ها بررسددازندبا، از سددیاسددر مداران که از رهاررو   و تجار  بازندهولا از  اندشددده دیدهشسددی مردم سددنر 
شتر پنته و شزموده نود را  ایدیولوژیکو  کیسیک سازند، بی ستند تا حال بیرون  نو  کورونه وسوزل). اندشدهنتوان

 دیوارنه پنه شوه(
 درسددال بین را با ارقام رسددما همان وقر با شددرایس کنونا به مقایسدده بیریم، اکنون  05میلیونا  21ما ابر جام ه 

میلیون هزاره، تقری  به رهار ونیم  ک ، میلیون تاجی 8 پشددتون، بیشددتر ازمیلیون  22 قری  بهسددرزمین اانانسددتان 
ر و دیگ یاپشدددددددهملیون نورسدددددددتانا،  دوبین از  بلوچ و میلیون یک ونیم قری  به سددددددده میلیون ترکمن و ازبک، 

را پشددر سددر بذشددتانده و دولتا و رهبران  هادولرتیپ  22بین از  هاشنکه همه  کنندما بازندهاتنیکا  ها بروپ
یک واق یر دیگر در این اسددر که یک ایصددد  بزرو مردم کشددور که تجار  غنا از تاریخ م اصددر کشددور دارند. 

بد نورده  پیوندها  هاقرابر و هاازدواجنظر به در سول زمان ، اندبودهاتنیکا م ین  ها بروهمت لک به  اجدادشددان
در یک سددرزمین واحد و مت لک به  هاشنولا همه . ندا« نسدد  اتنیکا»از یک بیشددتر مت لک به نونا با هم دارند که 

 یک ملر واحد اند.
  هاواق یر بدون نظر داشدددر وکهنه  ها سدددیاسدددرشقا  حکمتیار باید این اصدددل را در نظر داشدددته باشدددد که نباید با 

 و از نود یک رهره دیگر رهبرمنشامه اراشه بدارند. اشارار را به نصن زبان بیان نماید ب ضما  جام ه کنونا
رار قار تا کنار کشور در محراک توجه ز دارد که انسان جام ه اانانا را از کناجام ه کنونا اانانستان به رهبران نی

در شددددرایس کنونا . ند و اورمولبند  نمایندبزرو کشددددور را در همان جو و پالیسددددا شددددکل ده ها سددددیاسددددرو  داده
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تراشا  منشهکه حلقار سیاسا و روشنفکر  قبل از شنکه یکا بر دیگر بتازند و در پا  کندماضرورر زمان حکم 
یکدیگر بردند، باید نود و نقن نود را در شرا  دیگران قرار دهند که برا  زدودن احسددداسدددار منفا و تحریک بر 

. نویسنده بدین عقیده اسر که هر کنندمادهند و رگونه از نود شغاز انجام  توانندماره سمتا، قوما و زبانا  انگیز
محلا که بزرو شده و بنن  ها سنرارهنگا و  –کلتور   نمودها انسانا در قال  همان احساسار و نورم ها و 

در شن  و با همان زبان که کندمارا تشکیل داده اسر، نود را رواناٌ مصشون احساس  انروانااز هویر اجتماعا و 
و  هاارزنهر بونه ت رض بر این هویر و احسدداس ان بیان نماید.  تواندمارشددد روانا و احسدداسدداتا یااته اسددر، 

نه تنها تحریک کننده احساسار سرن دیگر اسر، بلکه یک جرم ضد منااع ملا و نقض حک بشر   اجتماعا روان
 یک انسان جام ه ماسر.

سال  21تجزیه اانانستان و در نظر داشر انکشااار کنونا در  غیرقابلو  اهدان ملا و وسنا در کشور واحد تهمین
و در وجود شددددنی و یا بدون موجودیر یک پارلمان همان اندازه  مرکز انیر در اانانسددددتان، در ایجاد یک دولر 

اشد. بجام ه ها  اجتماعا، اتنیکا و امنیتا  پرابلمحیل  تواندنما غیرمتمرکز کامیا یک دولر که نواهد بود  ناکارا
صدادک، با ت هد با منااع ملا، غیر وابسدته،  مداراندولردولر مقتدر ملا در وجود که یک نویسدنده بدین عقیده اسدر 

قدرر و اداره  ها صدددیحیرحقوک و  ،مشدددروع تمام مسدددشولیرقاسع و با شدددهامر ممکن اسدددر که با حفظ مرکزیر 
نماید و یک  تهمیندر یک میکانیزم عملا ر تا یک مرکز کورک اداره دولتا( یاز یک وال) در محیردولتا را 
بحث  کتسبیک نماید. این موضدددددوع بدون شدددددک یتذکر یااته  دو اصدددددلهر  ها ارزنمت ادل را در حفظ  تناسددددد 

 .بنجدنماو مسلکا اسر که در روکار این نوشته  تنصصا
یکا از شهروند  در کشور  ها شزاد جمله منمشروع و قبول شده  ها شزاد اسر که بر این اصل نویسنده م تقد 

ها  کنونا در  پرابلمم قول برا  حل  ها راهو دریاار  باهما یک سدددیاسدددر وسنا اسدددر. اتناذاصدددول مهم برا  
ع تن منااو اسدداد ناشددا از شن، مقدم دانسدد هاعدالتاباترقا نواها، مبارزه بر ضددد  شدد ارها کشددور اقس در کشددیدن 

ع ملا را  حفظ مناابعملا  ها راهسیاسا اانانا یکا از  مملا و سیاسر احترام و پذیرن یکدیگر در یک میکانیز
 و وسنا اسر.
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