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"ؤالو هزار و یک ستیار محک"  

که موضوع برگشت گلبدین حکمتیار ـ امیر حزب اسالمی "شاخه خودش" به وطن چند هفته است از 
اطت "شورای صلح" به یکی از موضوعات مه رسمی با دولت افغانستان به وسانبرطبق یک موافقت

در رسانه های  نیزدر حلقات سیاسی و اجتماعات مدنی کشور و  وبسیار داغ روز مبدل گردیده 
 شدهچند ماه قبل تهیه این موافقتنامه متن مقدماتی  اگرچهبین المللی بارتاب وسیع یافته است. افغانی و 

 21روز قبل یعنی بتاریخ دو  تا آنکه ،نگردیدائی موجودیت بعضی اختالف نظرها نهبنا بر ولی ،بود

و محمد امین  غنیاور امنیت ملی رئیس جمهوراتمر مشمحمد حنیف بوسیلۀ شد و متن نهائی سپتمبر 
 به امضا رسید. صلح عالی ی کریم نماینده حکمتیار در حضور پیر گیالنی رئیس شورا

غنی و شخص  اشرفبوسیلۀ رئیس جمهورکه  فذ میگردداموافقتنامه وقتی ن نمیشود که ایگفته 
ً امضا شود. یکی  تعهدیست که دولت افغانستان باید  از مواد موافقتنامه هماناحمکتیار تائید و رسما

سیاه ملل متحد و همچنان ایاالت متحده  بکوشد تا نام حکمتیار و تعدادی از همکاران او را از لست
معضله حل نشود، رئیس جمهور افغانستان به اینکار صورت نگیرد و این ازد. تازمانیکه خارج س

 امضای آن مبادرت نخواهد ورزید.

مقامات ملل متحد و مقامات امریکائی هنوز با وجود ابراز حمایت از این موافقتنامه بوسیله اینکه 
بود تا حکمتیار  را از لست سیاه بیرون کنند و معلوم نیست که آیا دو مرجع مذکور حاضر خواهند 

 ؟خواهد بود بازهم اگر به اینکار راضی شوند، تحت کدام شرایط و چه نوع تضمین ها

ً کار ساده نیست و از توان رئیس جمهور غنیحل  اتخاذ به تنهائی پوره نبوده و  این معضله یقینا
ملیون دالری  25مقامات امریکائی که هنوز جائزه یعنی ملل متحد و مذکوربرای دو مرجع تصمیم 

در شرایطی  بخصوص ،، ایجاب وقت و زمان را میکندپابرجاستدر مورد تسلیمدهی حکمتیارشان 
ذهنیت عامه  رب اردموتصمیم در همچو و  رسیدهکه موضوع انتخابات در امریکا بیک مرحله حساس 

 بزودی حل شود. سانی وآمشکل به  این توقع نمیرود که. لذا اثر میگذارد مردم در این کشور

 از گذشت پس و حزب او رانام حکمتیار  موضوع موافقتنامهدر این چند روز حال همانطوریکه بهر 
روزهایی مرا بیاد اینکار ، مطرح ساخت رسانه های افغانی وبین المللی مباحثسالها باردیگر در

ختمان بزرگ تجارت اسقوط دو س) 11/9و چندی قبل از حادثه   2001که در اواسط سال  انداخت

فشار جدی تعزیرات  با تشدیدل متحد ی امنیت ملایاالت متحده امریکا و نیز شورا (جهانی در نیویارک
مبنی برتسلیمی اسامه بن الدن و اخراج او از افغانستان و دیگر مسائل مربوطه وارد باالی طالبان را 
برطالبان محسوس  توسل به اقدامات نظامی ازطریق فیصله شورای امنیت احتمالهرلحظه و  ددنکر
 و برای توضیح آن متواتر از طریق موقع گلبدین حکمتیارطرح هایی را ارائه کرد  ینا. در بود

برای عده ای از ون فتیل مجرایاز  و نیز ایراد بیانیه ها  مصاحبه با بعضی شبکه های خبری افغانی
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هموطنان که بنابر دعوت منسوبین حزب اسالمی در سالون های بزرگ در شهر های مختلف اروپا و 
آن روزها نیز صحبت میکرد و به سواالت شان جواب می گفت. در  ،ندامریکا گردهم آورده می شد

کر ذبا  درهر حلقه و هر مجمع سخن از حکمتیار و نقش مثبت و منفی او بود که مخالفان مثل امروز
 به او چشم امید می دوختند. زیادبا تمجید می پرداختند و موافقان ش حزبو او  ۀذشتگاعمال 

تحلیل نظریات حکمتیار گردید و این تحلیل  خواهان تبصره واین کمترین رادیو پیام افغان ازآنوقت در 
 کهم درا به قید قلم آور موضوعبعداً نظر به اصرار بعضی از عالقمندان  .برای دوساعت دوام نمود

در کالیفورنیا به چاپ  هصفح 154در  2001در ماه آگست آنرا در نتیجه به کتابی تبدیل شد و 

 رح حکمتیار و هزار و یک سؤال".شتم "طو عنوانش را گذا انیدمرس

همان عنوان در که موضوع موافقتنامه بین دولت افغانستان و حزب اسالمی مطرح میباشد، اکنون 
د که مؤید همان عنوان ننظر میخور بهمتن موافقتنامه نکاتی  درزیرا  ،تداعی کرد دیگربار خاطرم

 میباشد.یعنی "هزار و یک سؤال" قبلی 

در سایت دری/ فارسی بی بی سی تحت عنوان "حکمتیار به دنبال چیست؟" الۀ را امروز مقهمین 
م مهم و رایکه ب تماس گرفته بود از مسائل شمۀبه قای سمیع مهدی آنویسنده آن محترم م که خواند

به  یالً ذاقتباس و ز آن سایت ا (قبلیبا تشکر)البته را متن این نوشته  ، لذا خواستمپ واقع شدلچسد
 :برسانماین پورتال وزین ازطریق موضوع مطالعه عالقمندان 

 

 حکمتیار به دنبال چیست؟

  نگارروزنامه ـ سمیع مهدی
 فارسی بی بی سی( )سایت دری/

 1395میزان اول  – 2016سپتامبر  22 

گلبدین حکمتیار، یکی از هفت رهبر ُسنی جهادی افغانستان، سالهاست در انزوای سیاسی به سر 
 ت.کوچک منشعب شده اس سال گذشته حزب او به چندین شاخه ١٥برد و در می

در این مدت، حزب اسالمی به رهبری حکمتیار بیشتر در دو زمینه فعال بوده است: یکی پخش 
های پراکنده و انفجارهایی که سبب های مناسبتی مانند عیدها و غیره، و دوم سازماندهی جنگاعالمیه

 یده است.کشته شدن نیروهای نظامی و افراد غیر نظامی گرد

 البته مسئولیت این گونه حمالت را همیشه سخنگویان رسمی حزب به عهده گرفته اند.

اند. آنها یا در بیست سال گذشته، برخی از فعالین حزب اسالمی، به تدریج از حکمتیار فاصله گرفته 
 عال حزب در کابل شدند.های فبه عنوان مأمورین دولت انجام وظیفه کردند یا شامل یکی از شاخه

ی مقاومت در های مشهور و تاثیرگذار حزب اسالمی، مانند وحیدهللا سباوون، از دورهبعضی از چهره
ها حتا زمانی که حکمتیار در کنار طالبان به برابر طالبان راه خود را از حکمتیار جدا کردند. این
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الدین هان مقاومت علیه طالبان و برهانجنگ ادامه داد، در پهلوى احمدشاه مسعود، یکی از فرماند
 ربانی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان دو رقیب دیرین حکمتیار، باقی ماندند.

های سرشناس حزب اسالمی و از نزدیکان آقای حکمتیار، در باری از همایون جریر، یکی از چهره
دارد. گفت: "از زمانی که گوی تلویزیونی پرسیدم که از چه زمانی با حکمتیار رابطه نویک گفت

کنم". این پاسخ طنز تلخی در خود داشت و حکایت از تناقض میان کار برای صلح برای صلح کار می
 کرد.و حفظ رابطه با حکمتیار می

 

ای حزب اسالمی در پانزده سال گذشته در کنار دولت هرچند شمار زیاد از اعضای شناخته شده
ر این حزب همیشه دولت افغانستان را دست نشانده و مزدور خواند و افغانستان قرار گرفتند، اما رهب

 جنگ تا خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کرد. به ادامه

در یک پیام تصویری  ۲۰۰۶در سالهای اخیر، حکمتیار گاهی مواضع بسیار تند گرفته و حتا در سال 
ه حاضر است تحت رهبری القاعده به جنگ در الجزیره نشر شد، اعالم کرد ک که از سوی شبکه

 ها ادامه دهد.برابر آمریکایی

افغانستان به  ها" برای تجزیهدر یک پیام از تالش "خارجی ۲۰١۳چنان به مناسبت عید فطر سال هم
های مانند دایکندی و پنجشیر به والیت ارتقا یافته بودند، که ولسوالیها" سخن گفت و از ایننفع "اقلیت

 اظهار ناخشنودی کرد.

های افغانستان را تهدید ها و هزارهبرابر شیعه در آن زمان، بسیاری از ناظران لحن پیام حکمتیار در
های اکثریت در برابر گرا با دغدغهحکمتیار از او یک رهبر قوم ۲۰١۳آمیز خوانده بودند. پیام سال 

 ها به نمایش گذاشت.اقلیت
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 حکمتیار و صلح

است. در ابتدا آقای حکمتیار خروج بی قید  اش برای صلح نیز سخن گفتهاما آقای حکمتیار از آمادگی
 خواند.و شرط نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان را شرط اصلی پذیرش صلح می

 اما اخیراً این خواست به تعیین جدول زمانی برای خروج این نیروها تعدیل یافته است.

های پس از سقوط رژیم طالبان، تقریباً تمام رهبران جهادی سابق از جایگاه مورد احترام در سالدر 
الدین دولت افغانستان برخوردار شدند. احمدشاه مسعود عنوان قهرمان ملی افغانستان را یافت، برهان

هید لقب ش ۲۰١١ربانی ریاست شورای عالی صلح را برعهده گرفت و پس از کشته شدن در سال 
 صلح به او داده شد.

نسل حکمتیار، پیوسته مورد احترام دولت بوده و مقامات عبدالعلی مزاری، یکی دیگر از رهبران هم
دهند. عبدالرب ن او توسط طالبان او را مورد اعزاز و احترام قرار میدولتی در سالگرد کشته شد

های تاثیرگذار روی دولتمردان افغانستان بوده است رسول سیاف، در پانزده سال گذشته یکی از چهره
گونه صبغت کنند. به همینها از او نمایندگی میو در چارچوب دولت مقامات ارشد مانند وزرا و والی

 ی و سید احمد گیالنی، رئیس کنونی شورای عالی صلح، از امتیازات ویژه برخوردارند.هللا مجدد

های داخلی کابل مبارزه در برابر ارتش شوروی دارند و در جنگ ها سابقهکه تمام این چهره در حالی
ه تنها از ای که از کاروان امتیازات عقب مانده، گلبدین حکمتیار است. او ناند، تنها چهرهدست داشته

هیچ امتیاز شبیه رهبران دیگر برخوردار نیست، بلکه به دلیل دست بر نداشتن از خشونت و همکاری 
 با طالبان و القاعده نامش در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان متحد و دولت آمریکا قرار دارد.

 ایی بوده است.گذشته مورد پیگرد دولت افغانستان و نیروهای آمریک او در طی یک و نیم دهه

دولت افغانستان با حکمتیار به خروج نام او از فهرست سیاه سازمان ملل و  نامهیکی از مواد توافق
اش است. این مصونیت احتماالً شامل مصونیت قضائی او از "علمکردهای سیاسی و نظامی" گذشته

و همچنین  ١۹۹۰ ههای دهاتهامات جنایات جنگی مربوط کشته شدن هزاران نفر در جریان جنگ
 شود.پانزده سال اخیر می

های اصلی حکمتیار برای آشتی با دولت افغانستان توان حدس زد که احتماالً یکی از انگیزهپس می
رهایی از انزوای طوالنی و برخورداری از همین امتیازات باشد که تا حاال محروم بوده است. چنانچه 

یان دولت افغانستان و گلبدین حکمتیار، یکی از مواد به فرمانی نامه متوافق در متن بیرون درز کرده
 اشاره دارد که قرار است رئیس جمهور اشرف غنی برای اعزاز و احترام گبلدین حکمتیار صادر کند.

اش و پا کردن جایگاه سیاسی برای نزدیکان و اعضای خانواده خواست دیگر حکمتیار، احتماالً دست
الرحمن یر و همایون جریر، دو داماد آقای حکمتیار، حاال پسرش حبیباست. در کنار غیرت به

نسل حکمتیار های دیگر رهبران همحکمتیار نیز وارد کارزارهای سیاسی شده است. اعضای خانواده
 اند. با پیوستن فرزندان حکمتیار به این روند، حلقههای بلند سیاسی دولت افغانستان تکیه زدهبر کرسی

 شود.ن سیاست در افغانستان تکمیل میمیراثی شد
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 دولت به دنبال چیست؟

نظامیان تحت فرمان گلبدین حکمتیار با جنگجویان طالب قابل مقایسه نیست. برعکس  بهتوان رزمی ش
میالدی که گلبدین حکمتیار رقیب اصلی نظامی دولت وقت )به رهبری  ١۹۹۰ پنج سال نخست دهه

برهان الدین ربانی( بود، حاال این جایگاه را طالبان به خود اختصاص داده اند و حضور جنگجویان 
 المی بسیار محدود است.حزب اس

از این رو، پیوستن حکمتیار به روند صلح تاثیر فراوان باالی وضعیت جنگ و امنیت افغانستان 
 نخواهد گذاشت.

تواند از لحاظ سیاسی سبب انزوای بیشتر طالبان هم از نظر قومی و هم از دید مشروعیت ولی می
مذهبی افغانستان که -دیرپاترین رهبران سنتیمذهبی گردد. چون با پیوستن حکمتیار به صلح، یکی از 

کند. به این در این اواخر گرایش قومی نیز از خود نشان داده است، مخاصمت نظامی را ترک می
شان مبتنی بر فتواهای دینی و تمایالت قومی است، دشوارتر از پیش ترتیب کار برای طالبان که جنگ

 .شود و این حربه کاربرد کمتر خواهد داشتمی

اند، خود را در جایگاه دشوار طالبان که پیوسته دولت افغانستان را به عدم مشروعیت دینی متهم کرده
ستیز بودن دولت افغانستان، که از جانب رهبران پاکستانی مانند خواهند یافت. همچنان اتهام پشتون

 گردد.یش میتر از پپرویز مشرف نیز مطرح شده است، با آمدن حکمتیار به کابل، غیر موجه

ای به روند بی روح مذاکرات صلح خواهد از سوی دیگر، کشاندن پای حکمتیار به کابل، جان تازه
تواند از این اتفاق به عنوان یک دستآورد در نشست بروکسل که قرار است بخشید. دولت افغانستان می

 تا کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود، استفاده کند.

 تئاتر سیاسی کابل

دو طرف اصلی دستگاه کنونی قدرت در کابل، یکی بقایای مقاومت در برابر طالبان، با محوریت 
ها است. بعید است این های برگشته از غرب، با محوریت پشتونها، و دیگری تکنوکراتغیرپشتون

 رود آنها از سهم خود ازصلح سبب تضعیف رهبران مقاومت در برابر طالبان شود. چون احتمال نمی
 قدرت برای حکمتیار تعارف کنند.

فاروق وردک، وزیر پیشین معارف و از اعضای حزب اسالمی، اخیراً گفته است که آمدن حکمتیار 
شود. یعنی رقابت میان حکمتیار و برخی از اعضای جمعیت و سبب انزوای "فدرال خواهان" می

غانستان به فدرال اند، ادامه خواهد حامیان مقاومت در برابر طالبان که طرفدار تغییر نظام سیاسی اف
 یافت.

ها با تمایالت ضد آمریکایی دارند، نیز اما آمدن حکمتیار برای آنهایی که ادعای رهبری پشتون
هاست که حکمتیار در این موضع قرار دارد و بهتر از هرکسی دیگر هزینه نخواهد بود. چون سالبی
 تواند ادعای ضد آمریکایی بودن کند.می
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االً یکی از کسانی که بیشتر از دیگران از آمدن حکمتیار آسیب ببیند، حامد کرزی است. حامد احتم
کرزی از آغاز دور دوم کارش تا حاال انتقادهای شدیدی بر عملکرد آمریکا داشته است. هرچند او 

ضد ی های چند سال اخیر او، از او یک چهرهخود با حمایت آمریکا به قدرت رسید، اما موضعگیری
 آمریکایی ساخته است.

سیاسی کابل ممکن است این امتیاز را از کرزی بگیرد و او را به کرسی  ورود حکمتیار به صحنه
 عقبی براند.

حزب اسالمی که رسماً در کابل فعالیت دارند،  با آمدن حکمتیار، معلوم نیست سرنوشت چندین شاخه
پیوندند یا به کار مستقل زب به رهبری حکمتیار میاصلی ح ها دوباره به بدنهچه خواهد شد. آیا این

ها، در صورت حضور حکمتیار در کابل، این شاخه کار مستقالنه که ادامه ادامه خواهند داد؟ در حالی
خالی از دشواری نیست، آزمون اصلی برای حکمتیار در گرفتن سهم از خوان قدرت در کابل نیز به 

 همین نکته گره خورده است.
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