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 معنی حضور انجنیر حکمتیار
 

بیش از یک دهه ماجراجویی های سیاسی، در جایی که طرف مقابل ما، اعضای باند شر و فساد خوانده می  در متن
شوند، انحراف سیاست های افغانستان با حضور بی رویه و غیر عادی مخالفان داخل نظام، بر شیوه ها، ترفند ها و 

و بی عدالتی اجتماعی از باید های بررستتتتتی  اهدافی تکیه کرده استتتتتت که متاستتتتتفانه در موارد زیاد، در تداوم بحران
 ناهنجاری ها به شمار می رود. 

گروهک شکست خورده ی شر و فساد که با هجوم آمریکاییان، جان گرفته بود در هجوم حشره یی به مراکز قدرت، 
آن  مادی دایمیبه خوبی واقف بود این شتتتتتتان، طمیی، همانند مرط تخم طمیی نیستتتتتتت که با ت یه ی آدوقه، از مفاد 

، اهمیت ابقای عناصتتتتر ضتتتتد بحران، اما بی ستتتتواد، کم این که با تغییر مستتتتیر اهداف م ی ب ره مند باشتتتتند. توجه بر
ضتتتد طالبان، تضتتتمین کرد، دستتتتااه تب یغاتی  ی فرهنگ را به نام مبارزان همکار جامعه ی ج انیظرف، جاهل و ب

 ان را به کار می اندازد. آن
 طالبان، گروه قومی»، آزاد جامعه ی افغانی، مساله ی طالبان بسیار مدهبی را با شعار تنف آنان در نخستین مراحل

 ریف می کنند. در خط خواسته های کوچک خود تع« ندا
ناگزیری های حاکمیت کرزی و سستی های ناشی از مدیریت او، فرصت ط بان شر و فساد را دست باال می دهد تا 

سمتی و جناحی، دولت  سیب دیده ضمن تعمیم مشی  شدت آ ستان را عممً در امر تامین ص ح با مخالفانی که به  افغان
اکثریت مردم در  بخش بودند، ناکام کند. ماجرا های احمد ضتتتتتیاو مستتتتتعود و ترستتتتتیم نقش قومی از طالبان، جای آن

وم بود حاکمیت را کوچک می ستتازد که هرچند در انتستتاب با تکنوکراتان را، حکومت، یک قوم می شتتدند، اما مع 
س م تبار ما در فنای ائتمف ها در این خالیااه،    که فاجعه ی نبود زعامت قومی آنان از هفت ثور، محسو، است. 

و ستتیاستتت های مغرضتتان، به شتتدت افول می کند و در ستتوی دیار، طالبان به حاشتتیه کشتتانیده شتتده، جزو تمام جنا  
گویا طر  اولویت های اکثریت مردم افغانستتتتتتتتان در  ر و نشتتتتتتتان می خورند که های داعیه ی برحق قومی ما، م  

 حاکمیتی که در را، آن از خودشان است، معنی نمی دهد. 
ساد، مخالفان  سیاست های گروهک شر و ف ستیزی های زشت می گدرد و بر اثر  شتون  سال از پ اکنون که چ ارده 

ا را به سنار ها و مواضع مبدل کرده ش ر ها و روستا ه ،مس ح در نیم کشور مس ط اند و زیان های ناشی از جنگ
استتت، روزنه ی دیاری برای صتت ح که در متن گرایش های مدهبی ما ستتال ها شتتناخته می شتتود، با گونه ی دیاری 

ه ی آنان در پی از ستتیاستتت های دشتتمنان دولت از داخل مواجه استتت که مانند همیشتته دستتتااه دروط پراگنی و تفرق
در واقع در جغرافیای حاکمیتی که در هر زاویه ی آن،   . تیار برآمده استتتتتتتر حکماز انجنی ستتتتتتاخت چ ره ی غیر
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تحریف تاریخ با نصب تصاویر جنایتکاران جمعیتی، شورای نظاری، حزب وحدت و جنبش، اوج جعل و ج الت را 
ان و خایننشان می دهد و ساختار نظام با بدترین دشمنان دیموکراسی، قاتمن، متجاوزان به نامو، مردم، ویراناران 

تنظیمی از تمام تنظیم های ایرانی و پاکستتتتتانی انباشتتتتته استتتتت، خط و نشتتتتان کشتتتتیدن برای حزب استتتتممی و انجنیر 
حکمتیار، اگر قواره کردن زشت نباشد، به این معناست که مساله ی تط یر حاکمیت را از جایی شروع کنیم که وقتی 

ق بشتتر ما، زنی به بدنامی عضتتوی از ناقضتتان حقوق ی، کمیستتیون مستتتقل حقوئاز حقوق بشتتر صتتحبت می کنیم، ر
و به اصتتطم  شتت دایی داشتتته  ی و ارزش های دیموکراتیک، ق رمانبشتتر نباشتتد و نبایستتت در ترستتیم جامعه ی مدن

باشتتیم که در چ ار ستتال حاکمیت ربانی، ریکارد قایم کردند تا روی تمام ویراناران تاریخ افغانستتتان ستتفید شتتود که 
 بانی و مسعود نمی رسیم. هرگز به پای ر

می دانند خفقان خاینان   کشتتتتتتتیده اند،  پیوستتتتتتتتن انجنیر حکمتیار، زحمت ها آگاهان و بزرگان ما که در تمش برای
جوز ما، در خوان شتراکت ها و ریده بودند و بدون مداخ ی، برای از دستت دادن امتیازاتی ستت که از ست م اکثریت ب  

سن این برخورد، وحدت م ی تامین می شود. ادبیات ضد م ی گروه شر و فساد ح   عاطفی، خیال می کردند از کردار
نشریه ای سرایت کرده کتاب و هزاران  بردند، در نشرات گسترده به صد هابا هضم هر لقمه ی ناروایی که فرو می 

آب ها از آستتیاب استتت که در خروار های هر ستترفصتتل ستتتیز و دشتتمنی جمع می کنند و ناه کرده اند تا زمانی که 
 «روید جو ز جو.بز گندم اگندم »افتاد، نشان دهند 

، حضتتتور انجنیر حکمتیار، اگر ظاهراً موافقت گروهک شتتتر و فستتتاد را نشتتتان می دهد، در جانب دیاراستتتتقبال از 
 ز روزی که شتتتراکت رهبرستتتیاهی لشتتتکر های مدنی و کوهی، ا بام م ترین حربه ی آنان ا در ه تب یغات و پروپاگند

د که اگر مستتتوولیت جنگ های داخ ی را خا  ناستتتممی افغانستتتتان تضتتتمین شتتتد، به این معضتتتل دامن می زن حزب
حکمتیار کنند، توجه بر این نیرنگ که او چیزی ندارد )به مف وم نیروی نظامی( کاستن از شان مردی ست که بدون 

جوانب مثبت و منفی، تان در تمام شتتک در حضتتور ستتیاستتی فعال در چند دهه ی پستتین، در قبال رویداد های افغانستت
اما این واقعیت که حزب استتتتممی انجنیر حکمتیار، بزری ترین، منظم ترین و آگاه ترین جریان    مستتتتوولیت دارد 

 نب قوم بزری و گستتردهانظامی مجاهدین افغان بود و ستاختار تشتکیمتی آن با حضتور اکثریت اقوام در ج -ستیاستی
ف واضح امور سیاسی، اجتماعی، مشارکت زنان و برجسته گی ایدیالوژی اسممی با ساحه ی نفود آن با تعاری گی 

، می تواند هرا، آن دستتتتته از مخالفان افغانستتتتتان و افغانان را زیاد کند که ستتتتتتامین اولویت هاتوجه به توستتتتعه و 
عضتتتویت هزاران  هرچند انجنیر حکمتیار، ستتتیاهی لشتتتکر های جناجو ندارد، اما قوت حزب استتتممی افغانستتتتان با

سد موت ف در حاکمیت های  افغان فعال، ولو تنظیمی اما، نه چنانی که در تاراج مم کت، رقیب ربانی و تنظیم های فا
که می دانیم  ،د، در حالی که مع وم استتتت محاستتتبه ی قدرت را در روشتتتنی های بیشتتتتری قرار می دهدنکرزی باشتتت

در داعیه ی اکثریت  ا ً، در ستتتوی دیار، باوجود این که مستتتتقیمآغازی از پایان انحصتتتارات شتتتر و فستتتاد خواهد بود
نشان می دهد تامین ثبات افغانستان،  انواهد گرفت، اما حضور فزیکی م مو، آنمردم افغانستان )پشتون ها( قرار نخ

قومی ست. اصولی که از هفت ثور تا کنون به شدت تخطی می  -در م مترین سو، بازگشت به ساختار  های طبیعی
 شود. 

می شتتتتتتود که از کم نمایی در مدت زمان کوتاه، موجی از تفاستتتتتتیر و تح یل های مخالفان در فضتتتتتتای مم کت پخش 
تصاویر واقعیت  اگر دارد کهمی واقعیت های حزب اسممی و شخصیت انجنیر حکمتیار، از دل  ره و هراسی پرده بر

پاره گی ظواهری که در امیر حزب استتتتتتممی افغانستتتتتتتان را در ب زدالنه ترین وقاحت های غیر اخمقی پاره کردند، 
تا در تار  می بندند که گروه دیاری با شتتتتیوه ی معمول ستتتتیاستتتتی، دل ، در حدی پ ندیده اندد می کردند متحد اندونمو

 قسم معمول آن در حکومت ربانی، از یاد نمی رود. از فریب باز کنندکه  ی، بابهای اخوانیزم
م عبه ی شر و فساد شده است، خاطرات خوش ندارد، اما درازی محاسن  ب الرسول سیاف، از این که بار هاعبدالر

او در جنوب جغرافیای چ ره )ریش( در خود فریبی بستتتیاری موثر واقع می شتتتودکه می بینیم از اخوت استتتممی در 
ظاهری ترین گرایش ها، به منظور اهداف ستتیاستتی استتتفاده می کنند. ستتیاف را همیشتته در انستتداد ستتیاستتی، به کار 
گماشتتته اند تا از خصتتوصتتیت بستتیار مدهبی عامه ی مردم ما، در جایی که پشتتتون استتت، استتتفاده کنند. این غر ، 

 بدون شک در کمین رهبر حزب اسممی افغانستان است. 
می آزمون های آن، استتتتممی، بحب حزبی و جناحی ما نیستتتتت. استتتتمم، گزیده ترین فرهنگ افغانان استتتتت و در تما

اما استتتمم ستتتیاستتتی در تجربه ی چند دهه مرارت های بحران، زمانی که به اخوانیزم ستتتیاستتتی می  ،ستتترب ند بوده اند
 . می شودرسد، خوب ترین نوع انحراف از شعایر و اساسات آن شمرده 
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اد، شر و فس آستان بوسان فرصت ط ب و تیوریسین هایمخالفان داخ ی نظام )موت فان داخل حکومت( در دو دسته، 
خه اند، یادشتتتتتتتان نمی رود در چند گانه گ تایید با ی روش های اعمال نفود، اگر همچنان مخالفان و موافقان چند ر 

موضتتع م ی، آن چه در چ ارده ستتال اخیر به تمام قوت در برابر آن منافقت کردند، قبول این واقعیت های افغانستتتان 
ز افغانستان به قبل ا»را گوش می دادیم که می کردند، وقتی سخنرانی های منافقانه ی ربانی است که بار ها اصرار 

 سیاسی، تا زمانی که رخ زور را نبیند، راضی نمی شود. یآلوده  جنا ، مع وم است «هفت ثور نمی رود
مرده گان آنان می افزایند و  اعضای جب ه ی به اصطم  مقاومت، که همه ساله بر لیست « درو»شدت طالبان با  

از  یزیرا با خطاب شتتتتت ید و ق رمان و ک مات متوهم در اهدای القاب عاجز آیند، تا گروهک به نوعی باعب شتتتتتده اند
رد و کمن آنان نامف وم شود، می دانند که بحب با یک گروه فاسد تاریخی تفکیک خ   که این دسته، چیزی نمانده است

 ند، فایده ای ندارد. ه اکه به درستی تنقید نشد
ایان ر توان به معنی پدر حالی که روایتار حقیقت ک یت بزری حزبی او در نقش پ  ر حکمتیار، ینمعنی حضتتتتتتتور انج

ستان، سود ها  انحصار گروهکی ست که از تمام فرصت های عدم حضور طالبان و مدعیان تباری ما به زیان افغان
ر ج و د سی دارند تافقط پخته گی کافی سیا ند، چ ره ی دیاری از کسانی را در برابر شان قرار می دهد که نهه ابرد

، اما بودند تط یر حزبی، هرچند از بخش های م م جنگ های داخ یزیاده رویی های آنان بایستتتتند، بل ستتتطح باالی 
از کستتانی می  کیک شتتاناندیشتته، به راحتی باعب تف کارنامه ی آنان در رعایت اعتقادات افغانی، استتممی و ط ارت

ت کردند و حتی حضور مدنی آنان در بخش م م حاکمیت، هرگز به خیر شود که در تمام ابعاد حضور سیاسی، خیان
 افغانستان نبوده و نیست. 

اندوخته ی کامل فکری، می تواند حزبی افغانستتتتان استتتت که با -ستتتممیانجنیر حکمتیار، وارب بزری ترین جریان ا
، ترویج افراطیت، حاکمیت جم وری نماینده ی مردم مدهبی ما در حالی باشتتتتد که آستتتتیب های ناشتتتتی از تاثیر مدار
مدنی امیر حزب اسممی افغانستان، ده  -اسممی افغانستان را تحریف می کنند. فکر می شود، اهمیت حضور سیاسی

چند تشتتکیل نظامی، در جامعه ای که از رهادر ستتیاستتت های بنیادگرایی دینی، ت دید می شتتود، کمک کند تا مردم با 
د و از نک کمتریر حاکمیت را فکید آنان از نظام کنونی، دشتتتتتواری تی که مخالف بود، اما تایتایید م م ترین جریان دین

داند در  میسوی دیار رقیب نظامی پیشین، به خوبی وارد رقابت هایی شود که با شخصیتی چون انجنیر حکمتیار، 
 دولت، حرف شر و فساد، ختم کمم نباشد. در ناه داری توازن حاکمیت 

مدهبی افغانان است و قدرت آن در اعمال نفود،  -زب اسممی افغانستان، هنوز هم بزری ترین حزب سیاسیب ی، ح
ده ها بار بیشتتتتر از تقابل مستتت حانه استتتت. معنی ورود انجنیر حکمیتار در نظام، امید ها برای پایان انحصتتتاراتی را 

زیان های ناشتتتتی از آن ها، کمتر از مخالفت د، اما نمی بخشتتتتد که در تمام طول و تفصتتتتیل حاکمیت، وجود دار قوت
 مس حانه نیست. 

امیر حزب اسممی ورود  ستقبال، گسترده گی اخبار و تاثیرات، نشان می دهند که هنوز چند روزی از اجتماعات، ا
اعتصتتاب شتتر و فستتاد برای شتترزایی، نشتتان می دهد حضتتور حکمتیار، تداخل رفتار واضتتح ستتیاستتی اما نمی گدرد، 

  د. می دهد، به انحصار شر و فساد، پایان رچه باشه هاست ک
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

