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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جون ٠٣
  

   صلح پيشنھادی دولت را پذيرفت؟ "حکمتيار"چطور شد که 
ود افغانستان و انعقاد پيمان صلح  برای ختم دشمنی و جنگ با دولت موج"گلبدين حکمتيار"اعالم آمادگی حزب اسالمی 

ضد و و عملکرد ھای " گل نی"برای بسياری از آگاھان امور سياسی کشور و کسانی که تجارب کافی از وعده ھای 

 اين حزب طی چھل ـ چھل و پنج سال گذشته دارند، صرف نظر از اين که موجبات حيرت و تعجب قاطبۀ ملت را ضنقي

  .وجود آورد که ناشی از باور و ناباوری و بيم و اميد ھمه می باشده اھمگونی را بباعث گرديده است، انعکاسات ن

يک گروپ از اين انسان ھا اين قدم را به فال نيک گرفته و ابراز آرزومندی می کنند که اگر خدا بخواھد با اين کار 

وجود ه ختم جنگ در کشور ما ب و دولت رخنه ای برای نزديکی توأم با آرامش و صلح، اتحاد مردم و "حزب اسالمی"

  . خواھد آمد که باالخره، دير يا زود، طالب را نيز به اين کار تشويق خواھد کرد

 را با تجاربی که در گذشته از پيمان ھای سست و شکننده و "حزب اسالمی افغانستان"گروپ ديگر اين گونه تشبثات 

  .بش و تنظيم بسته و شکسته است چندان نمازی نمی دانند با اين و آن حزب و حرکت و جن"حکمتيار"بدقولی ھائی که 

ً اين حزب واقعا جائی برای ابراز ۀعملکرد ھای گذشتبا ًنگارنده فعال در اين قسمت ابراز نظر قاطعی نمی کند، زيرا 

  . نظر قطعی درخصوص موضع گيری ھای رھبر اين حزب در قبال جنگ و صلح باقی نمی ماند

در آرزومندی ھای آنانی که به استقرار صلح و ختم جنگ در کشور اميدوارند شامل می داند، رچند نگارنده خود را ھ

د به زمان که بھترين محک برای آزمايش و تعيين عيار ھر چيزی، از جمله آيندۀ براز نظر در اين مورد را می گذارا

اين جا اين موضوع نيست که آخر کار قھر عالوه بر اين، بحث نگارنده در . اين پيشنھاد و اين پيمان درعمل خواھد بود

 به کجا خواھد کشيد، بلکه تعليل آمادگی حزب اسالمی "غنی ـ عبدهللا" و حکومت "حکمتيار"و آشتی و جنگ و صلح 

 صلح پيشنھادی دولت افغانستان است که مورد ۀ برای پيوستن به پروس"گلبدين حکمتيار"افغانستان يا بھتربگويم آمادگی 

ً شديدا با آن !)بايد؟( "حکمتيار"دولتی که اين . تيبانی قاطع و ھمه جانبۀ دولت امريکا و متعھدينش می باشدحمايت و پش

  ! مخالف باشد

اين سخن را او حتی ھمين اکنون .  نظر به اظھارات خودش با آمدن و ماندن امريکا به افغانستان موافق نبود"حکمتيار"

چندين بار به صورت علنی . دولت را دست نشاندۀ امريکا می خواند.  قبول نداردقانون اساسی افغانستان را. ھم می زند

بار ھا . يک يا دو بار آمادگی خود را نيز با ھمکاری با طالب اعالم داشته است. و رسمی از طالب پشتيبانی نموده است

عنی نيرو ھای امريکائی و اعالم نموده است که يکی از شرايط آماده شدن وی برای صلح خروج نيرو ھای خارجی، ي
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می گويد که دولت بايد عوض شود و قانون اساسی ھم بايد طوری تعديل و اصالح . متعھدين آن از افغانستان می باشد

 "حکمتيار"اين ھا و يک تعداد مسائل ديگر جزئی از خواسته ھای . گردد که بيشتر رنگ و بوی اسالمی داشته باشد

طوری که ديده می شود، ھيچ کدام از اين . ضای پيمانی در اين خصوص بوده استبرای پيوستن به روند صلح و ام

 می فشرد و ھميشه می گفت تا اين خواسته ھا برآورده یخواسته ھا عملی نشده است، خواسته ھائی که با تأکيد بدان ھا پا

رگی و بدون اين که خواسته  به يک با"حکمتيار"حال چه شد که . نشود، حاضر به صلح و ھمکاری با دولت نخواھد شد

 يکی دو سال بعد "حکمتيار"ھايش برآورده شود، حاضر شده است تا با دولت صلح کند؟ آيا دليل اين کار پيری است؟ 

درجوانی انسان بيشتر . گفته می شود انسان ھرچه پير تر شده برود، محافظه کارتر می شود. ھفتاد ساله خواھد شد

زمان زيادی پيش رو دارد و اميد دست يافتن به .  انقالبی دارد و برای ھر کاری پرمخاطره تھور بيشتر داردروحيۀ

به اين دليل جوان از انتظار . زمان، در جوانی به کندی می گذرد. مقاصد به او قوت قلب، اميد و حوصلۀ فراخ می بخشد

 را به آب و آتش زدن خسته و دلزده نمی گردد، اما پيری، طوالنی به بار نشستن کار و پيکار و زحمت و تالش و خود

گذر زمان تند تر می شود و ترس از آخر کار انسان را وادار بدان می سازد که به حداقل ھا ھم ! چيزی ديگری است

 به کوه به کوه دويدن و ازغاری. راضی شود و به آنچه برايش ميسر می شود، به عنوان غنيمتی باد آورده، تن در دھد

 اين گفته صدق نمی کند ــ و در معرض مرگ و خطر "حکمتيار"غاری با ترس و ھراس خزيدن ــ اگر چه در مورد 

 "مالعمر" و "بن الدن"، مانند ...قصد و ترور ووء و سبحریراکت ھواپيما ھای بدون سر نشين و نيرو ھای کماندو و 

زندگی را غنيمت دانستن، نشانۀ بلوغ فکر و عالمت پختگی  قرار داشتن، تا چه وقت؟؟ چھار روز ديگر "مالمنصور"و 

  . و ھوشمندی است؛ ھم اين چھار روز و ھم دست يافتن به يک چوکی ھديه ای است که بايد قدر آن را دانست

شير است که اگر پيرشود، بازھم شير است؛ انسان، انسان است با ھزار آرزو و ھوس و ترس و بيم و اميد و عارضه و 

؛ يا اينست که بازی موش و گربه ای که سناريوی آن به وسيلۀ امريکا، بزرگ ترين سناريو نويس ...و پيری وکسالت 

 در قضايای افغانستان ـ پاکستان به "اوباما"جھان معاصر نوشته شده بود، با جدی شدن اين سناريو نويس، يعنی آقای 

 که بخشی از اين بازی موش و پشک بود و او را برای "حکمتيار"مراحل آخر خود رسيده است و وقت آن آمده است که 

ھمين روز نگه داشته بودند، برای اجرای نقش تعيين کننده اش وارد صحنه شود؟ اين تصور از امکان دور نيست، زيرا 

 جرأت می کرد بدون موافقه و استيذان پاکستان که يک عمر باالی اين نازدانۀ "حکمتيار"اگر چنين نمی بود، آيا 

ياءالحق سرمايه گذاری کرده است با دولت افغانستان ترک خصومت و دشمنی و جنگ نموده پاکستان را به قصد ض

  اشتراک در دولت افغانستان و تالش برای آوردن صلح ترک کند؟ 

 "نیاشرف غ"ًھم خورده، يا اصال ناموجود درحاکميت افغانستان را به نفع ه گفته می شود که امريکا قصد دارد توازن ب

 حوصلۀ سياست مداران "غنی ـ عبدهللا"از قرار معلوم چشم پتکان . دگرگون سازد تا بھتر بتواند نقد خود را عيار کند

  . موجود امريکا را ھم سر برده است

تئوری سوم، که برخی آن را مطرح می کنند اين است که امريکا به مشورۀ انگليس قصد دارد به شکلی از اشکال زمينۀ 

 قبل از وقت را مھيا کند و از افراد حزب اسالمی به گونۀ يک تشکل واحد بعد از ادغام دو بارۀ اين حزب که انتخابات

 اساس اين تئوری اين تصميم برای هب. در واقع تاکتيکی بيش نبوده است به عنوان وزنه ای به نفع پشتون ھا استفاده کند

گرديده است از اين " infertile" سترون يا به اصطالح فرنگی ھا ًآن گرفته شده است که افغانستان را که دولت آن عمال

اين تئوری تا کجا واقعيت دارد و چقدر عملی خواھد بود، صاحبان آن . حالت نجات داده حکومت آن را يک دست بسازد

  ! بدان جواب خواھند گفت؛ بنده بی دخل است
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 درد ھا است، به ۀوصله داشته باشيم، زمان که حالل ھم اين سخنان را، اگر کمی حۀھمانگونه که گفته شد، جواب ھم

  . درستی خواھد داد

*************  

 به رھبری "حزب اسالمی افغانستان"ًبا نگاھی مختصر به تاريخ تقريبا پنج دھۀ گذشتۀ کشور، به ويژه سياست ھای 

ا زمانی که از نظر قدرت نظامی در  به سھولت می توان به اين نتيجه می رسيد که حزب اسالمی تنھ"گلبدين حکمتيار"

قل و انتقاالت قدرت از نت وقتی مشکالت سياسی به نقطۀ اوج خود رسيده است، يا زمان سبرابر مشکلی قرار گرفته ا

  .يکی به ديگری بوده دم از صلح زده است

٠٢/٠۶/٢٠١۶  

  

  

  

  

  

 


