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 ۰۶/۰۲/۲۰۱۷            دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 سیاست دولت با حزب اسالمی افغانستان!
 

افغانستان"، در تأریخ بیش از چهل سال افغانستان، یک راز، آشکار گردیده است، که از زمان ایجاد "حزب اسالمی 
چنان مصیبت ها و بیچارگی های در کشور ریشه دوانیده است، که نه با این حزب، حاکمیت متمدن  در کشور برقرار 
شده می تواند و نه هم بدون آن در حکومت و حاکمیت، ختم جنگ و صلح و ثبات، در کشور، آمده می تواند. پیروان 

ۀ خشن در کشور و جهان از خود، بجا مانده اند، هم چنان یا فاقد این راه و روش سیاسی، عالوه از اینکه یک چهر
قابلیت پیشبرد سیاست دیموکراتیک و متمدن اند و یا اصاْل نمی خواهند، چنین قدمی را بردارند. از صداقت منتظرۀ 

زم در نشش الزم  در حفظ تعادل حرف و عمل نیز، تا همین لحظه برخوردار نبوده اند و در آینده هم امید، تصیح ال
آنها، محتمل بنظر نمی رسد. فشط یک نشطه روشن است، رهبران آن و شخص "گلبدین حکمتیار"، تنها "تمام قدرت" را 

 بعنوان "هدف یگانه" در "ذهن" پرورده اند.
 

تی" این بنیادگرایان اسالمی )سنی(، بر حسب ساختار سازمانی آنها، مانند بعضی از احزاب "چپ" پیرو "مبارزۀ طبشا
که از "دیکتاتوری پرولتاریا" حرف می زده اند، سیستم "یک حزبی" را در وجود مطلق یک حکومت "مذهبی"، می 
خواهند و در عرصۀ خارجی، در اتحاد  "کنفیدراسیونی" با پاکستان، به پیروی از خط سیاسی "قاضی حسین احمد" و 

مله پیروان "سید قطب" و "مودودی" نیز شمرده می "جماعت اسالمی پاکستان"، عمل خواهند کرد. این حلشات از ج
شوند، خود آنها را، متحد  جنبش اخوان المسلمین بین المللی، در 
حمایت از "اخوان المسلمین مصر"، "افراطیون لیبیائی" گرفته الی 
"اسالمیست های فلیپینی"، "اندونیزیایی"  وغیره دانسته، یک مشی تند 

 شیب می کنند.رو را در تحت نام "اسالم" تع
 

این حزب در حشیشت "ایلیاژی" است از یک "مشی راسیستی" )نژادی( با "بنیادگرائی  
اسالمی"  )"سنی"(. البته این عالیم در کلمات و اعمال افراد آنها، در گذشت بیش از چهل 

مشهود بوده است. در  "جوانان مسلمان افغانستانسال، از همان روز های اول فعالیت های این گروه ها، در تحت نام "
گفتار "ضدیت" با "کمونیزم" و با "غرب" نشان می داده اند، اما در عمل برای رسیدن بهدف سیاسی از هر مجرای 

 همان مراکز قدرت،  هم کار گرفته و در آینده هم کار، خواهند گرفت.
 

ببعد، در جهت سرنگونی رژیم این گروپ ها، در فعالیت های "مخفی" آنها، از آغاز دهۀ شصت "قرن بیست" 
"سلطنتی" و "جمهوری"، در تالش های آنها در مشایسه با گروپ های "چپ"، پیششدم بوده اند، اما در آن مراحل، ناکام 
شناخته شده اند. یکی از علل خطرناک بودن آنها، ممکن با "مار زخمی" شباهت داده شده بتواند. فعالیت های مسلحانۀ 

نجشیر"، علیه "رژیم جمهوری" و اعتراف شخص "امیر حزب اسالمی" در صحبت با "ژورنالیست آنها در کوه های "پ
م تأئید کنندۀ این حشیشت است، که هیچوقت آرام نخواهد نشست، تا ۱۹۸۱معروف آلمانی" بنام "پیتر شوالتور"، در سال 

 در "رأس" کشور قرار نگیرد.
 

 ۳۵۰۰م، ۲۰۱۶گزارش می دهد، جنگ افغانستان، تنها در سال در چنین شرایط، آنطوری که سازمان ملل متحده  
را هم زخمی گزارش  ۸۰۰۰آنرا، تنها اطفال یاد می کنند. عالوتاْ بالغ بر  ۳۰۰۰کشته بجا گذاشته، که در قطار آنها، 

که بعضاْ چندین ساله هم چشم امید بسته باشند، « ذهنیت های»داده اند. ممکن است، حال رهبران آن حزب، بنا بر آن 
، نیازمند است. خیلی محتمل بوده «امیر عبدالرحمن خان»مشابه، با « مشت آهنین»گفته می شد، افغانستان باز بیک 

می تواند، که پیشبرنده های اصلی سیاست روز در پس پرده، با نظر داشت، این وضعیت کشور، این مفهوم را 
 « یک " مســتـبد با کـفایـت " بهتر ازهزار مستبد بیکفایت!»"فورمولبندی" کرده باشند: 
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رای در شرایط کنونی "نام" رهبر حزب اسالمی، که او را "امیر حزب اسالمی" نیز می نامند،  در "لیست سیاه" شو
امنیت سازمان ملل متحد، درج است. متهم به حمایت از "تروریزم بین المللی" شمرده شده است. این وضعیت کشور را 
بار دیگر، با معضالت روبرو ساخته است. البته از درج نام تعدادی از اعضای "طالبان" نیز، در آن "لیست" به اتهام 

م، ۲۰۰۱ن گفته می شود. طوری که می دانیم، الی سال همکاری و عضویت در سازمان های "تروریستی"، سخ
حرکت طالبان را این محافل در جملۀ "ترویست های" بین المللی یاد نمی نمودند، اما در آنزمان، "حکومت طالبان" 
بعلت موضعگیری نا درست، کشور را با جنگ خونین دوامدار و "اشغال" آنرا توسط قوای خارجی، ممکن ساخت. 

ن شرایط، آیا نشش همان رهبر با "مشت آهنین" را، در شباهت با "امیر عبدالرحمن خان"، در وجود، "امیر حال در چنی
حزب اسالمی" می بینند؟ که اینک از شش ماه به اینطرف، این حزب فشط به طرح، تشاضاها و شروط آن "حزب" 

ذرت در رابطه با موضوعات "تروریزم برای برگشت، "رهبر" آنها، مصروف اند. تا اکنون کدام اعتراف صریح و مع
. مردم .بین المللی" بزبان نیآورده اند، تا دیده شود، که از چه زمان ببعد بشریت جهان، از دست آنها آرام خواهند بود.

افغانستان در قریب چهل سال، امید به رسیدن به صلح آنها را از دست داده اند. در مناسبات بین المللی، وضعیت 
انگلیس"، دیده می شود،  –و هم چنان فضای سیاسی، در برخی نشاط در مشابهت با سال "جنگ دوم افغان تناسب قوا 

که بر نشش "امیر عبدالرحمن خان"، بحیث "امیر"، بین قدرت های بزرگ آنوقت، موافشت صورت گرفته است، تا 
است، اما اهداف منطشوی و جهانی، قریب  کشور را بحالت "ثبات" برگرداند. با وحود آنکه، ماهیت رژیم ها تغییر کرده

به بالتغییری باقی مانده است. حال هم وقتی، خبر می دهند که گویا، "اسم گلبدین حکمتیار" را از لیست یاد شده، "حذف 
 »نموده" اند و قرار است، نامبرده، بوطن برگردد. اما در یک خبر دیگر بعد از آن، چنین افاده می شود: 

 2/6/2017 :تاریخ              نیوزمنبع : آریانا 
 

 .حزب اسالمی از امریکا، بریتانیا و کانادا میخواهد تا زود هنگام تحریم های شانرا بر گلبدین حکمیتار بردارند

سازمان ملل متحد با برداشتن تحریم ها از رهبر حزب اسالمی فاصله ها برای دیدن 
میگوید، نمایندۀ این حزب  .نزدیک تر ساخته استگلبدین حکمتیار در جاده های کابل را 

شماری زیادی از جنگجویان آمادۀ دست کشیدن از جنگ همزمان با آمدن گلبدین حکمتیار 
به پایتخت شدند اما او دیدن آقای حکمتیار در کابل را وابسته به رهایی زندانیان و عودت 

، رئیس هییت مذاکر کنندۀ حزب اسالمی میگوید، محمد کریم امین .پناه جویان آنان به افغانستان میداند
امریکا، بریتانیا و کانادا تا حال تحریم دارند و هیچ مانع برای برداشتن این تحریم ها وجود ندارد، ما “

 ۱۰زندانی حزب اسالمی تا کمتر از  ۱۰۰”.امیدوار هستیم که در آیندۀ نزدیک این تحریم ها برداشته شوند
این حزب میگوید، برای نشش بازی  .روز دیگر از پشت میله های زندان های افغانستان آزاد خواهند شد

رئیس هییت مذاکره کنندۀ این .کردن در رهبری حکومت گفتگوها با دولت را هفتۀ آینده آغاز خواهد کرد
بر سر میز  گروه های زیادی آمادۀ دست کشیدن از جنگ هستند و اگر طرح ما که“حزب میگوید، 

درصد جنگ افغانستان کاهش خواهد  ۵۰حکومت قرار دارد، در صورت عملی شدن در یک سال آینده 
 ”.یافت

ماه پیش امضا شد و سازمان ملل متحد نیز دو روز پیش  ۶توافشنامۀ صلح با حزب اسالمی نزدیک به 
غانستان جنگیده و پس از سال در اف ۴۰گلبدین حکمتیار بیش از  .تحریم هایش بر این حزب را برداشت

پیروزی مجاهدین بر سر کسب قدرت با رهبران جهادی درگیر جنگ شد، نهاد های حشوق بشری او را به 
 در متن خبر ضد و نشیض دیده می شود. )افغان جرمن آنالین(« .نشض حشوق بشر متهم میکنند

 

مردم افغانستان حق دارند، در رابطه با آیندۀ کشور هم از دولت و هم از "احزاب با قدرت" اخبار حشیشی بشنوند. مردم 
ما می دانند، که درج نام در "لیست سیاه" سازمان ملل متحد، بعلتی نبوده است، که افراد آنها در "جنگ داخلی" 

ادامه می دهند. درینجا، موضوع ازین قرار است، که سازمان ملل افغانستان "سهیم بوده اند و یا در آینده به جنگ 
م، بتدریج  برین عشیده شدند، که ۲۰۰۱سپتمبر  ۱۱متحد، بعد از حوادث "نیویارک" و واشنگتن )"پنتاگن"( در 

، "پنج "تروریزم بین المللی" خطری را برای "امنیت بین المللی" بوجود آورده،  بناًء "شورای امنیت" و در "رأس" آن
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عضو دایمی" با حق "ویتو"، که مسئولیت رهبری حفط امنیت بین المللی را بعهده دارند، تصمیم درج افراد در لیست 
 کشور عضو شورای امنیت با حق "ویتو" شامل نمی باشد.  ۵اتخاذ نموده اند، نه اعضای عادی. کانادا در جملۀ 

 

فاق آراء در جلسۀ شورای امنیت، به چنین فیصله برسند. بعد در از جانب دیگر، همان پنج عضو یاد شده، باید به ات
 صورت حذف نام از لیست، بار مسئولیت در مورد تعشیب چنین افراد، از شانۀ حکومت ها، دور می گردد.

 

german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_shurai_amniat_wa_terrorism.pdf-p://www.afghanhtt 
 

khani_tschand_dar_barai_liste_siah.pdfgerman.net/upload/Tahlilha_PDF/yusufi_su-http://www.afghan 
 
 

همین شورای "امنیت" بعد از  
"صدور فیصله"، بکشور های عضو 
"وظیفه" داده است، تا بر طبق آن 
عمل کنند. خلص فیصلۀ جلسۀ 
شورای امنیت را در سطور بعدی می 

 بینید:
 

بهمین علت است که، طوری که 
درین رابطه این نویسنده بر طبق 

 مطبوعاتی نوشته است:گزارشات 
شورای امنیت سازمان ملل  »... "

... جلسۀ سران  متحد و تروریزم!"
پنج کشور عضو با "حق ویتو" ... در 

م،  که مصادف با ۲۰۰۵سال 
"شصتمین سالگرد " تأسیس سازمان 
ملل متحد، نیز بوده است، با 
برجستگی نشان می دهد... " جورج 
دبلیو بوش، رئیس جمهور ایاالت 

حدۀ امریکا"، "رئیس جمهور مت
روسیه، والدیمیر پوتین"، "هو ینتاو، 
رئیس جمهور چین"، "تونی بلیر، 
صدراعظم برتانیه"،  و از رئیس 
جمهور فرانسه، "ژاک شیرک"، به 
سبب مریضی، "صدراعظم انکشور، 

 Dominique"دومینیک دو فیلپان؟" )

de Villepin نمایندگی می نموده )
یاغیگری و  تروریزم رااست... "

تروریست را محروم از حمایت 
 " تعریف نموده اند.قانون

 

رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا، 
"جورج دبلیو بوش"، موقف آنکشور 

ما مکلف را چنین افاده می کند: "
استیم که فعالیت های تروریستی را 

در متن باز  در نطفه خفه سازیم."
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ما رسماً مکلف استیم، تا فعالیت های تروریستی را در نطفه خفه سازیم، " بعنوان اظهارات درین نشست می خوانیم: 
 "از اتباع ما حمایت کنیم، و به تروریستها شانس پناهگاه و مأوا ندهیم.

 
"تونی بلیر" با تأکید اظهار می دارد که: تروریستها، از معضلۀ نا حل شرق میانه یا جنگ عراق، فشط بحیث بهانه 

آنها ازعقیدۀ تعصب پیروی می کنند، ما باید یکجا قرار گیریم، و جای پا را از آنها گیرند. " برای حمالت، کار می 
 تا، عضو سازمان ملل متحد، دستورالعمل صادر می کند ۱۹۱درین قطعنامه، شورا، به اتفاق آراء، به تمام " بگیریم

ر های شان، بعنوان یک عمل جرمی، هر نوع تحریک و برانگیختن، به اعمال و اخالل های تروریستی را، در کشو
 « تحت تعقیب قرار دهند.

 
 "، از منابع خبری جدید، "انترنتی" نظر اندازید.روحانی یا مولویبه تصویر ها ی فوق و اعتراف یک "

 

اینست، که "حزب اسالمی افغانستان" و افراد آن در مدت دونیم دهه، بعد از سال  آنچه قابل نگرانی بوده می تواند 
ً از یکطرف از خود استعداد در "تغییر" جبهه، نشان داده اند )نمونۀ برجسته موضعگیری آنها در ۱۹۹۲ م، خاصتا

برابر "کمونیزم" و "کمونیست ها"،  موقف متضاد، درگیری مسلحانه 
و دوستی آنها، با "جنرال عبدالرشید دوستم"، که گاهی او را دشمن و 

نگر" یاد کرده اند، قابل گاهی هم در ویرانی بیشتر وطن، "همس
و "تنظیم جهادی" آن، با حلشات و افراد « حزب»یادآوری است.( این 

بظاهر "جدا شده" از "حزب"، مانند "اختاپوت" در سراسر ارگان 
های دولت جا گرفته اند. با استفاده از مشامات برخی از افراد آنها، 

ه گاه الی مشام وزارت و مشاور و مسئول دفتر رئیس جمهور، گا
اطالعات نا درست را هم  بر ضد این و آنکشور، بخصوص علیه 
ایاالت متحدۀ امریکا، پخش می کنند، تا ازین طریق، "حزب اسالمی" 

م( جنگ علیه قوای شوروی نظر می اندازیم که: ۱۹۸۱را در مخالفت با امریکا، تبلیغ کنند. حال به اولین سالهای )
آلمانی )در سالهای اخیر: متوفی( در گزارش سفر خود، که قریب یکسال بعد از  "پیتر شوالتور"،  ژورنالیست معروف

 "هجوم و حضور" قوای نظامی شوروی انجام داده است، می نویسد: 
 

روز قبل در داخل عمارت چندین بخش، با رهبر حزب بنیادگرای اسالمی مصاحبه ای انجام دادیم.  "گلبدین »... 
. )در سطر فوقانی یک تصویر می اعتقاد خود هیچ رازی نمی ساختساله، از  ۳۰حکمتیار"، یک مرد الغر قریب 

جنبش او » «(ه با ویتنام شده نمی تواند.پیتر شوالتور"، "پارتیزان ها" در افغانستان: هیچ نوع مقایس»"خوانیم: 
در جبهۀ مقدم علیه اشغال شوروی قرار داشت. اما در مغایرت با دیگر گروپ های مقاومت، هر گونه، همکاری با 

غرب، در قدم اول با امریکا را رد می نمود. "حکمتیار" 
." ، ما به کمک از خارج نیازمند نیستیم"  مصرانه گفته است.

ت و عاجل، ما اسلحه را در صحنۀ جنگ، خود وقت ضروردر "
 " «.تهیه می کنیم

 
قضاوت در مورد حشانیت این "اظهارات" را، به خواننده می  

سپاریم. حال فشط بیاد می آوریم، که "ستنگر" را، در کدام 
"صحنۀ جنگ" تهیه کرده است. عساکر "شوروی و عساکر 
دولت افغان"، چنین سالح ها را در اختیار نداشته اند. از جانب 

دات" جانشین دیگر تمام جهان می دانست، زمانی که "انور سا
"جمال عبدالناصر"، سفر تنهائی به "اسرائیل" انجام داد، در 
حالیکه باعث انشعاب در جهان عرب نیز گردید، "سادات" 
متصل به آن بعداً بخاطر تغییر در سیستم تسلیحاتی آنکشور، 

حۀ آنکشور را با قرارداد های سابق را که در رابطه با خرید اسلحه با "شوروی" داشت، فسخ نمود و سیستم اسل
برقراری صلح آنکشور با اسرائیل، از "امریکا" و کشور های غربی، تکمیل نمود،اما دیپو های آنکشور از سالح های 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ساخت شوروی پٌر و سر بسته باقی ماند. وقتی این دیپو ها، بخواست "کارتر" باز شد و "تنظیم ها" سالح های کافی، 
یغات مدعی می شده اند، که گویا این "سالح" ها را در صحنۀ جنگ بدست می ساخت شوروی بدست آورده اند، در نبل

 آورده اند. آیا چنین ادعا ها، حشیشت داشت؟
حرکت صلیبی کارتر »در پهلوی چپ عکس کارتر؛ «انجام تشنج زدائی؟»کارتر می خوانیم، »)در باال و پائین تصویر 

نشان می دهد: بعد می « ستارٔه داوود»روی او را از عقب )بر روی تصوی سادات می بینید که «( برای حقوق بشر
 «(سادات عرب. یک مرد دولت و یا خائن؟»خوانیم: 

 

... رهبران حزب اسالمی، عین از هفت سال قبل در مقاومت علیه قدرت دولتی » به ادامه، "پیتر شوالتور" می نویسد: 
در تحت نام اسالم "مقاتل" )جنگی(، علیه رژیم مستبد  م،۱۹۷۴قرار داشته است. رفقای او، نظامیان جوان، در سال 

 رئیس جمهور داود، به کودتا متوسل شدند، که قریب همه اعدام شدند.
 

طرز دید خود را سهل و ساده پوشید و بعد بداخل برگشت. آنطوری که مسلمانان تقي و شدیداً متعهد  –"حکمتیار" 
با ما با آواز خفیف، و صدای تحت کنترول در رابطه با  –د همواره، چنین عکس العمل از خود تبارز می دهن

مسلمانان آسیای میانۀ شوروی، یک اعالم جری و هم مقیاسی خود را بیان داشت: هدف حزب اسالمی نه تنها رهائی 
افغانستان است، بلکه آزادی تمام برادران عقیدوی ما در آنطرف دریای آمو، از از قیودات بی خدائی، هدف 

آن محفوظ است و  در یک اتحاد دیگر، « حق ویتوی»که تا حال در شورای امنیت « روسیه»آیا کشور «  ."..ماست
جمهوری های »با کشور های عضو اتحاد شوروی  شامل است، به امنیت و آرامش کشور های  ای که  از جملٰه 

حافظه، نخواهد داشت؟ )معلومات بیشتر بوده اند، عالقمند نخواهد بود؟ آیا آن گذشته ها را در « شوروی سوسیالیستی
 در "لینک"(
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ب "اسالمی" که خود را از "آغاز کنندگان" جنگ مسلحانه علیه رژیم "کودتای ثور" و متعاقباً یگانه حز
"قوتی" می داند، و هم چنان حد اعظمی "کمک های خارجی"، بیشترین "اسلحه"، مهمات و غیره کمک 

ً از دست "آی اس آی" ح اصل می ها را در مشایسه، با دیگر اعضای "تنظیم های هفتگانه" و عمدتا
داشت، در زمان سشوط رژیم "چپ"، تحت "رهبری داکتر نجیب هللا"، خود را مستحق همه چیز می 
دانست و بهمین سبب از سیاست، یا "همه چیز" و یا "هیچ چیز" پیروی نموده، با ویرانی کابل، "انحالل 

اردوی ملی افغانستان" و بردن کشور به "جنگ داخلی"، بنفع دشمنان 
"ایرانی" این سرزمین، از طریق جنگ با همان "برادران  "پاکستانی" و

جوانان مسلمان خود"، در کشور هر آنچه باقی مانده بود، ویران نمودند و 
 همه با سوادشدگان متباقی را هم یا کشتند و یا از کشور، فرار دادند.

 

که فشط جنگ بر سر قدرت بین « سال اخیر ۲۵بحران »نویسنده درین 
و « شیعه»، «سنی»اعم از  « بنیادگرائی اسالمی»ف گروه های مختل

« ایتنی»وغیره، با وابستگی های « علوی»و « اسماعیلیه»و « وهابی»
رهبرنما »و سایر تمایالت، جریان دارد، نه پیشنهاد و نه توصیه دارد. این 

بخوبی امتحان آنها را سپری نموده اند، که تصاویر آنها، در مجموعه « ها
هادت می دهد. این نویسنده در پرنسیپ هیچگاه شایعه و یا های فوق، هم ش

حدسیات را بخش نمی کند. اما اگر در سفر وزیر خارجۀ آنها، هم چنان 
شامل « حزب اسالمی»رهبر « حذف نام»نهایی ساختن موضوع 

ده باشند. تأریخ باشد، ممکن در عین حال در رابطه با جواب به خواسته های این افراد آنها، اندیشی« آحندای آنها»
"چهل ساله" با این تصاویر نشان می دهد که بجای "پکول" صاحب دریشی ها پر قیمت در سطح بین و نکتایی های پر 

 قیمت ابرشمی شده اند. ثروت دزدی آنها را که "مولوی عبدالباقی ترکستانی" از آن نام برده است، درینحا لیست نمی کنیم.
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