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 ۳۱/۵۰/۲۵۳۲          خالد وفایی

 حکمتیار با ترفند جدید!
 
پس از فروپاشی حکومت ترس و ارعاب طالبی در افغانستان و گشایش شرایط تازه در ابعاد سیاسی، اجتماعی و  

اقتصادی انگیزه ها و عزم جمعی در انجام اصالحات زیربنایی و توجۀ جامعۀ جهانی در جهت استقرار آرامش و ثبات 
یهای بیشماری را مطرح ساخته بود که بر این اساس طی حداقل چند سال اول پس از حکومت پایدار در کشور امیدوار

طالبان موفقیت ها و دستاورد های قابل مالحظۀ در عرصه های گوناگون به مشاهده میرسید و روند پیشرفت و 
بود که دولت جمهوری  در زمینۀ تأمین صلح و ثبات در افغانستان این خوشبینی را بوجود آوردهخاصتا ًانکشافات 

اسالمی افغانستان در مساعی با کشور های کمک کننده در کار مبارزه با هراس افگنی و در راستای انکشاف زمینه 
های رشد و توسعۀ سیاسی و اقتصادی برنامه های مؤثر تری را عملی نماید، اما آنچانکه انتظار میرفت دولت 

ای همه جانبه مؤفق نه گردیدند اقدامات الزم و کارسازی را در طی حد اقل افغانستان و جامعۀ جهانی با وجود تالش ه
چند سال اخیر در عرصۀ های مختلف تجربه نمایند زیرا شورشیان طالب و القاعده بار دیگر تجدید سازمان یافته و به 

ت و گسترش دامنۀ بد یاری و کمک بی دریغ باداران شان با توسل به اعمال تروریستی و هراس افگنانه به هدف تقوی
تحرکات نظامی و آغاز تحکیم صلح و ثبات را هم چنان به چالش مواجه ساخت، بنابرین پروسٔه امنی ها در کشور 

حزب اسالمی مشکلتراش تشدید فعالیت های تروریستی در افغانستان از جانب جنگجویان طالب و القاعده و گروه 
نستان شاهد تیم مردم افغاگرچه دراین اواخر  .مردم ما مطرح ساختا برای دولت و حکمتیار نگرانی های بزرگی ر
 آنجائیکه تاریخ حوادث سی سال جنگ در اما از .طرح گویا صلح آقای حکمتیار بودند های اعزامی آن گروه به کابل و

یشتر مردم به هدف یک جنگ روانی بی اعتمادی ب ترفنداین  افغانستان نشان میدهد حزب اسالمی حکمتیار همواره از
بل با ایجاد فعالیت های تروریستی  و دهشت ازنیرنگ  واغفال طرف مقا با دولت ها استفا ده برده تا صلح واقعی و

افگنانه تالش کرده تا فضای ترس و بی اعتمادی را در کشور ما بوجود بیاورد. درین میان آنچه مسلم است اینست که 
ی و هماهنگسازی برنامه های تروریستی در خاک افغانستان و حمایت از کشور پاکستان با مشارکت فعال در سازمانده

گروه های مخرب نقش بسزای داشته و با استفاده ابزاری از این گروه ها به هدف تحقق اهداف و آرمانهای ستراتیژیک 
فغانستان در کار این وجود دولت جمهوری اسالمی ا شان در این کشور ناامنی ها و بدامنی ها را گسترش داده است. با

مبارزه با هراس افگنی و تروریزم در منطقه گامهای پر ثمری را برداشته و به منظور حل مسالمت آمیز تنشها با 
جانب پاکستان همواره از مجاری دیپلماتیک و سیاسی عمل نموده است؛  افزون بر این دولت جمهوری اسالمی 

داخلی تالش نموده تا پیچیدٔه گفتگو با عوامل  راهکارشور با اتخاذ افغانستان غرض تأمین امنیت و ثبات سراسری در ک
دولت مبنی بر مصالحه و گفتگو با  ایجاد شورای عالی صلح از جانباز تداوم بی ثباتی ها جلوگیری نماید چنانچه 

شهای گلبدین حکمیتار غرض کاهش عوامل بد امنی ها در کشور از  اینطریق مبین تالگروه های شورشی از جمله 
اما چنانچه مالحظه میگردد این راهبرد عملی در پی  می آورد.دولت در خصوص استحکام امنیت و ثبات به حساب 

بیانگر آنست که ایشان همانطوریکه  لهأمسدر قبال این  دا ًو موضع گیری حکمتیار بععکس العمل نخواهد داشت زیرا 
کشیدن روند صلح و ثبات بوده است از چلنج ره در صدد به هیچ گاهی طرفدار صلح و آرامش در کشور نبوده و هموا

این پس هم با هیچ رویکرد مسالمت آمیز در کشور توافق نخواهد داشت و برای رسیدن به اهداف و مقاصد شوم شان 
اعتماد وی به جنایات و تعدیهای همیشگی شان متوسل خواهد شد. از اینرو گلبدین حکمتیار کسی نیست که بتوان باالی 

بست و انتظار توقف فعالیت های تخریبی و هراس افگنانۀ آنرا داشت بلکه ایشان همچنانکه همواره در خدمت سیاست 
 های هژمونیستی بیگانگان قرار داشته از این پس هم برای تأمین منافع اجانب در این کشور فعالیت خواهد کرد.

نجات مردم افغانستان مبارزه کند و کشور را از چنگ هرچند که حکمتیار ظاهراً میخواهد برای به اصطالح 
باالی مردم اعمال و حال اما سوال اینست که ایشان باچه توجیهی از جنایات خود که در گذشته  اشغالگران آزاد سازد،

 از آزادی و نجات مردم سخن میگوید و به این شعار ها متوسل میشود؟ به عبارۀ دیگر حکمتیار و حزب اسالمی نموده
که شاخص آن پیروی از تفکر و عقاید کور مذهبی میباشد و ابزار دست اشغالگران و استیالگران پاکستانی اند، جالب 

د و گویا میخواهند کشور را آزاد و صلح و ثبات را نهادینه خواهی و استقالل طلبی را سر میدهاست که شعار آزادی
ی و دهشت افگنانۀ که از جانب گلبدین حکمتیار سازماندهی سازد! بنابرین واقعیت اینست که فعالیت های تروریست
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بازیهای ایشان میباشد نه  ترفندمیکشد، تداعیگر نیات شوم و پیچدگی میگردد  و همواره ثبات و امنیت کشور را به 
سو در اقدام در راستای آزادسازی و تأمین ثبات در کشور. لهذا گلبدین حکمتیار با دوستان حزبی شان از دیری بدین 

تشدید نا امنی ها و بدامنی ها نقش بسزای داشته و موانع بزرگی را فراه راه ثبات سیاسی در این کشور قرار داده است  
حساب میاید، حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار که تخریب بخش اعظم  و ملت ماکه تهدید بزرگی برای مردم  

شهر کابل محصول و دست آورد های مبارزات شان میباشد و مخصوصا ً اقتصادی و ... کشور و  های بنازیراز 
شاهکاریهای این حزب در هر خرابه و و یرانی های شهر کابل هویدا است. و هر باری که خرابه ها و ویرانی های 

فاصله  کارنامه های این قهرمان مبارز در ذهن انسان مجسم میگردد مسلم است که از این الاین شهر به چشم میخورد ب
پس هم هیچ کاری برای منافع و مصالح ملی نمیکند. لهذا حزب اسالمی مرتجع ترین جریان و گلبدین ننگین ترین 

ر جنایات گسترده باالی مردم و ئاچهرۀ تاریخ افغانستان است زیرا  قتل و کشتار دسته جمعی، نسل کشی و اعمال س
هبی و تحمیل  انواع تعدیهای غیر انسانی دیگر  در شهروندان بی گناه این کشور، تشدید تبعیض و تعصب قومی و مذ

زمرۀ  کارنامه های اصلی آن حزب مطرح میباشد. و امروزه هم چنان نقش گستردۀ در تشدید ناامنی ها و بد امنی های 
دارد و جنایات که وی در افغانستان مرتکب شده است هیچ گاهی از ذهن شهروندان این کشور فراموش را این کشور 

و هیچ  استد شد، و از نظر مردم افغانستان گلبدین همان شبح ایست که سالهای متمادی بر مردم سایه انداخته نخواه
فرقی با طالب پاکستانی که برای مقاصد شوم باداران شان وحشت میافریند، ندارد، لذا هیچ گونه توجیه برای عملکرد 

حکومت فعلی دیده نمیشود زیرا در صورت نقش دادن  گلبدین  های سیاه  این جانی تاریخ افغانستان و سهم دادن آن در 
در بدنۀ  نظام موجود، هیچ گونه تضمین برای تکرار همان تجربه های تلخ گذشته وجود ندارد از اینرو میطلبد که 
دولت در خصوص مهار فعالیت های هراس افگنانه و موضع گیری های غیر ملی  گلبدین راهکارها و اقدامات الزم 

اتخاذ نموده  و سیاست های مؤثر را در کار مبارزه با عوامل ناامنیها و بد امنیها در کشور تبین نماید. هکذا بر  را
یهای این جانی مزدور باز ترفندآرامش در کشورشان فریب مردم افغانستان است که با حمایت از استحکام صلح و 

 آنانمی افغانستان همگام در راستای محو فعالیت های نخورده و با دولت جمهوری اسالیعنی گلبدین حکمتیار را 
 .همکاری الزم نمایند
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