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"حکمتيار" در منجنيق تعزيرات
در اوايل ماه دسمبر سال  ،٢٠١۶دولت مستعمراتی کابل از شورای امنيت ملل متحد تقاضا نمود که "گلبدين حکمتيار"
و حزبش )حزب اسالمی( از تعزيرات بين المللی رھائی يابند .دولت مستعمراتی کابل قبالً معاھدۀ صلح را با حزب
اسالمی و شخص "حکمتيار" به امضاء رسانيده و ھر دو جانب به توافقاتی رسيده اند .اتحاديۀ اروپائی به دولت کابل
اطالع داده است که قبل از رفع تعزيرات به نفع حزب اسالمی و شخص "حکمتيار" ،ايجاب می کند که تحقيق و
رسيدگی بيشتری دراين خصوص صورت گيرد تا اتحاديۀ اروپائی بتواند پيشنھاد رفع تعزيرات را به ملل متحد تقديم
کند.
از موقف اتحاديۀ اروپائی آشکار می شود که کشور اشغال شدۀ افغانستان و نظام مستعمراتی اش ارزش زياد سياسی و
حقوقی نزد جامعۀ بين المللی ندارد که بتواند به تقاضاھايش جامۀ عمل بپوشاند .دولت فاسد و مزدور کابل آنقدر بی
حيثيت است که حتا به تقاضای رئيس جمھورش وقعی قايل نمی شوند .فرانسه که يکی از چرخ دھندگان عمدۀ اتحاديۀ
اروپائی محسوب می شود ،نظر نيک نسبت به رفع تعزيرات و برداشتن نام "حکمتيار" و حزبش از ليست تروريست
ھا ندارد .چنانچه سفير فرانسه در کابل طی مصاحبۀ تاريخی  ١٠جنوری  ٢٠١٧با اخبار ھشت صبح منتشرۀ کابل
خاطر نشان ساخته است که:
ما مشکل دوجانبه با آقای "حکمتيار" داريم ،زيرا او نه تنھا مسؤوليت کشته شدن سربازان ما را به
عھده گرفته است ،بلکه عمداً دست به کشتار و از بينبردن سربازان ما در اثر حمالت وحشيانه زده
است .بدون شک سيستم داخلی ما اين ھمه را ثبت خواھد داشت و آقای "حکمتيار" را اجازهٔ ورود به
فرانسه نخواھد داد ...ما می دانيم که حلقات فراوانی در افغانستان اند که نگران مصالحه با "حکمتيار"
و برگشت او ھستند .ما اين نگرانیھا را درک میکنيم ،زيرا تاريخ ھنوز زنده است و به اين زودی،
محو نمیشود .به ھر حال ،اين خواست حکومت افغانستان بوده است و بر حکومت افغانستان است تا
اين روند را به موفقيت برساند -.ويراستاری از جانب پورتال-
از طرز کالم سفير فرانسه در کابل بر می آيد که مدت زمان برای رفع تعزيرات و برداشتن نام "حکمتيار" از ليست
تروريست ھا طوالنی خواھد بود .روسيه ھم برداشتن نام "حکمتيار" را از ليست تروريست ھا عجالتا ً رد کرده است .با
در نظر داشت روابط گرم و حسنۀ فرانسه و روسيه با شورای نظار و جمعيت اسالمی ،شايد اين ھم يک انگيزه در
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مخالفت اين دو کشور در رفع تعزيرات باشد .باوجودی که حزب اسالمی ھنوز ھم در حلقۀ بردگی پاکستان قرار دارد و
از اسالم آباد فرمان می برد ،نزديکی اسالم آباد با مسکو ھنوز دراين خصوص مثمر ثمر واقع نشده و يا اين که حد اقل
موضوع "حکمتيار" بين اين کشور مطرح بحث قرار نگرفته است.
کابل به اين عقيده است که عقد معاھدۀ صلح با حزب اسالمی که بدون کمترين ترديد موافقت اوليۀ امريکا را داشته
است ،می تواند کابل و اسالم آباد را نزديک ساخته و پاکستان را به مدارا وادار سازد .شايد کابل درک کرده باشد که
اسالم آباد آنقدر زود سر خم نمی کند و زير بار منت کابل نمی رود .پاکستان مھره ھای ديگری دارد :طالبان ،شبکۀ
حقانی و حتا قسمتی از جمعيت اسالمی در اختيار پاکستان اند .لذا ،تنھا با آوردن حکمتيار و حزبش در حلقۀ سياسی
کابل ،اسالم آباد راضی نمی شود .پاکستان اطاعت و سر سپردگی کامل از کابل می خواھد .دولت مستعمراتی کابل بايد
بداند که به آغوش کشيدن حزب اسالمی باعث نمی گردد که پاکستان از طالبان منصرف شود و صلح واقعی برقرار
گردد .اسالم آباد زرنگ تر از آنست که "غنی" و "عبدﷲ" تصور می نمايند .رابطۀ نزديک کابل با دھلی و نظر
نامساعد ھند نسبت به "حکمتيار" و حزبش از چشمان تيز آی اس آی پنھان نمی ماند .ھند توانائی سفارش منفی را در
مورد رفع تعزيرات به نفع "حکمتيار" دارد ،باالخص اين که بين دھلی و پاريس روابط سياسی و نظامی گسترده
برقرار شده است.
از نظر گاه فرانسه ،ھند و المان" ،حکمتيار" و حزبش آلۀ فشار سازمان امنيت پاکستان نه تنھا در افغانستان ،بلکه حتا
در منطقه است .پاکستان از "گلبدين" و حزبش در تخريب شھر کابل و گاھی در به راه انداختن عمليات ضد ھند در
کشمير استفاده نموده است .می بايد اذعان نمود که جمعيت اسالمی ،شورای نظار ،حزب وحدت و اتحاد اسالمی نيز در
انھدام کشور شريک جرم بوده اند .در جريان اشغال افغانستان توسط قوای شوروی ،حزب اسالمی در خدمت سی آی
ای امريکا و ام آی  ۶برتانيه ھم بود و بيشترين کمک ھا را دريافت می کرد .بعد از شکست شوروی ،امريکا و برتانيه
کمک ھای خود را به "حکمتيار" به حد اقل رسانيدند .تنھا پاکستان باقی ماند که تا آوردن طالبان روی صحنۀ سياسی
افغانستان ،حمايت کامل از حزب اسالمی داشت .با ظھور طالبان ،حزب اسالمی نزد دستگاه استخباراتی پاکستان کمی
کسوف کرد ،اما رابطه بين ايندو پا برجا باقی ماند که تا اکنون ادامه دارد .به ھر حال ،تصور می شود که پاکستان ھم
يکی از مشوقين رفع تعزيرات به نفع حزب اسالمی و شخص "حکمتيار" است تا بتواند وزن سياسی اش را در
افغانستان باال ببرد و در صورت سقوط و يا تضعيف طالبان بديل ديگری در اختيار داشته باشد.
نزديکی حکمتيار با کابل استفادۀ دو جانبه است .دولت مستعمراتی کابل می خواھد که با استفاده از ضعف سياسی و
نظامی حزب اسالمی ،اين گروه را در حلقۀ خود در آورد و از آن در بسط نفوذ سياسی کابل بھره برداری نمايد" .غنی"
و يارانش ھمچنان می خواھند که از موجوديت حزب اسالمی در داخل سيستم در تقابل با گروه شورای نظار و جمعيت
اسالمی مستفيد شوند و در صورت لزوم آنھا را با ھم بجنگانند .می دانيم که شورای نظار و جمعيت اسالمی ھنوز ھم از
نفوذ قابل مالحظۀ سياسی و نظامی در افغانستان اشغال شده برخورداراند که می توانند "غنی" و يارانش را در مضيقه
قرار دھند .يک بديل ديگر مانند حزب اسالمی ولو که ضعيف ھم باشد ،خواھد توانست چند درصد پشتوانه برای "غنی"
در برخورد احتمالی با گروه شورای نظار و جمعيت اسالمی بدھد .با نزديکی به کابل و رفع احتمالی تعزيرات،
شخص "حکمتيار" آرزو دارد که دراين سن پيشرفته از قيد تعزيرات رھائی يابد و مانند ديگران با ثروت بيکرانش
آزادانه دور دنيا رفت و آمد نمايد و چند روزی که زنده است ،عيش کند .به ھمين دليل "حکمتيار" نزد امريکا سر ماند و
توبه گار شد .امريکا ھم بعد از تسليمی بال شرط "حکمتيار" ،به دولت مستعمراتی کابل دستور داد که با وی و حزبش
کنار بيايند .با وجود اين ،حزب اسالمی از جريان صلح با دولت مستعمراتی کابل راضی نيست ،چنانچه يکی از
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نمايندگان حزب گفته است که "حکومت افغانستان در خصوص اجرای توافقنامۀ صلح جدی نيست و از اقدامات انجام
شده توسط دولت کابل در اين خصوص رضايت چندانی ندارد".
برداشتن نام "حکمتيار" از ليست تروريست ھا برای امريکا کدام مشکلی نيست ،اما واشنگتن نمی تواند نظر مساعد
خود را نسبت به "حکمتيار" بر روسيه و فرانسه تحميل نمايد .اينجاست که "حکمتيار" روز ھای دشواری را سپری
می کند تا اين که کدام روزنۀ اميد برايش پيدا شود.
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