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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

  
 محمد حيدر اختر

  ٢٠١۶ نومبر ٢۶

  چه تفاوتی ميان دو قاتل مردم افغانستان، 
  "ھيبت هللا" و مولوی "گلبدين حکمتيار"

  وجود دارد؟
 

            
  

ن ي امريکا به حيث رئيس جمھور افغانستان تعيۀ، وزيرخارججان کری به اساس تقلب و خواست  کهاشرف غنی احمدزی

 ملل متحد درافغانستان داشت ، تقاضا نمود تا نام ۀسسؤ تحريمات شورای امنيت مۀ که با نمايندجلسه ایگرديده، در 

 تا اخير سال جاری ميالدی حذف نگلبدي از لست سياه ملل متحد خارج شده و وضع تحريمات عليه گلبدين حکمتيار

  رھبر گروه ھيبت هللا ملل متحد خواسته، تا نام مولوی ؤسسۀ تحريمات مۀ ازنماينداشرف غنیاز جانب ديگر . گردد

  .طالبان را شامل  ليست سياه نمايند

 ، که ھمه می دانندی وجود  دارد درحالیئ چه تفاوت ھاھيبت هللا ومولوی  گلبدين گفته می تواند که بينغنیيا آقای آ

  . جاسوسی پاکستان بوده و می باشند ٔهھردو سال ھای سال است که در خدمت دستگا

 شناخت  دارند شايد ازبسياری جھات بين شان تفاوت ھيبت هللا ومال گلبدين حکمتياری که مردم افغانستان از ئتا جا

  .چندانی وجود نداشته باشد 

بوده ، مکتب ناديده است صرف در مدارس افغانستان و پاکستان آموزش علوم دينی  واليت قندھار ۀ زادھيبت هللامولوی 

 سال ١۵با جنگ سر و کار نداشته و تنھا در  . جنگی نداردۀ بامجاھدين  پيوسته ولی گفته می شود که تجربًديده ، بعدا

لبان از اھميت فوق صدور اوامر جنگ در گروه طا. گذشته دستور جنگی طالبان از طرف وی صادر می شده است
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مال العاده ای برخوردار است و گفته می شود که برخی از اين فتواھا و اوامر جنگی  در گذشته تنھا ازطرف شخص 

  . صادر می شدعمر

. ميالدی در واليت شمالی کندز چشم به جھان گشود١٩۴٧ ھجری خورشيدی برابر با  ١٣٢۶ در سال گلبدين حکمتيار

 به کابل درمکتب حربی شامل شده ولی دوبار به اثر اعمال غير اخالقی ً درواليت کندز وبعداءتدااب. آدم مکتب ديده است 

 ازمکتب اخراج شده و بازھم تحصيالت خويش را در) با درنظرداشت عفت قلم   نمی خواھم از آن ياد آوری گردد( 

 پرچم حزب ۀمونيستی داشته با شاخ انجنيری شد درقدم نخست تمايالت ک پوھنځیمکاتب ديگر تکميل نموده و شامل

ھنوز صنف دوم  .  کابل گرديدپوھنتوندموکراتيک خلق کار می کرد و دستوری داخل سازمان جوانان مسلمان در 

 شھرکابل زده و محبوس پوھنتونمنطقه  درسخندان سيدال نام  ه  انجنيری بود که دست به قتل يک محصل بپوھنځی

 از زندان آزاد شده  به پاکستان پناه برد وبا دستگاه جاسوسی پاکستان  به فيقموسی شگرديد ولی درزمان صدرات 

  . ھمکاری اش را آغاز نمود محمد داودمخالفت باجمھوری سردار 

ی ا رھبر جديد طالبان مانند رھبران ديگر اين گروه تا حدی ناشناخته مانده است که عده ھيبت هللاروحيه و رفتار مولوی 

 به اين عقيده ھستند که مولوی ھيبت ًواکثرا. ی ديگر او را دارای روحيه ای مسالمت جو می خواننداو را تندخو وبرخ

  .هللا آخند زاده شخص تندرو نيست و آدم معقول و ميانه رو است و در گذشته علوم دينی تدريس کرده است

گلبدين  .ريست شناخته شده استترين ترو حيث افراطی رھبر بنيادگرای متعصب مجاھدين، به گلبدين حکمتيار اما 

ھای گروه تروريستی  ترين مھره ، رھبرمتعصب اسالمی حزب اسالمی از اواسط دھۀ ھفتاد به يکی از افراطیحکمتيار

ھای وسيع   که طی ساليان دراز ازطريق دستگاه جاسوسی پاکستان از کمکحکمتيار .نبرد داخلی افغانستان تعلق دارد

ن استفاده کرده، نظر به يک سلسله تحقيقاتی که طبق دستور مجلس نمايندگان امريکا انجام نظامی امريکا برای مجاھدي

. و دولت ايران ايفای وظيفه نموده است) خاد(بی، دستگاه استخباراتی حکومت کمونيستی کابل  جی گرفته، برای کی

خاطر در  واه تشخيص دادند که بهخ شخ و خود پاکستان وی را طوری زيرک، کله» آی اس آی « ازجانب ديگر نظاميان 

  .س قرار داشتن  دست به ھرگونه جنايت می زند أر

آخوندزاده قدرت اصلی گروه طالبان را در اختيار نداشته و رھبری تشريفاتی ھيبت هللا ی که ديده می شود مالئتا جا 

 و  حقانیۀشبکفرمانده » ين حقانیسراج الد«پاکستان و » آی اس آی « طالبان را برعھده دارد و قدرت اصلی در اختيار

  . قرار داردمال عمرفرزند ارشد » محمد يعقوب«

 نخست عضويت  تنظيم جميعت اسالمی  به رھبری برھان الدين ربانی را داشت وبا دخالت سازمان گلبدين حکمتيار 

زب اسالمی افغانستان جاسوسی پاکستان ازجمعيت اسالمی بريد و گروه ديگری را بنياد گذاشت و گروھش را به نام ح

 گلبدين حکمتياربيشترين کمک ھای کشور ھای خارجی را به حزب اسالمی به رھبری  مسما ساخت و پاکستانی ھا

ثير حزب جماعت اسالمی پاکستان به رھبری أ به پاکستان وارد شد تحت تگلبدينزيرا زمانی که . تخصيص داده بودند

ب زثير گذار ترين حأزب جماعت اسالمی پاکستان به عنوان بزرگترين و تاز آنجا که ح.   قرارگرفتحسين احمدقاضی 

مذھبی در سياست خارجی پاکستان و پشتون تبار بوده و ھمواره تشکيل جمھوری اسالمی را شعار می داد توانست 

است  و در سيالحقاءضي جايگاه جماعت اسالمی در دولت  را به خود جلب نمايد از سوی ديگرحکمتياربسيار زود 

يس سازمان استخباراتی ارتش پاکستان آی اس آی نقشی را ئِّر اختر عبدالرحمن گذاری خارجی کشور و روابط آن با

  . بھترين ابزار و وسيله در خدمت سازمان جاسوسی آی اس آی قرار گرفتگلبدينبازی کرد که 

ستان دست زده است و گفته می شود که  روشن فکران و ژورنالياز  ی به ترور تعداد زيادگلبدين حکمتياردر پاکستان 

   آن به زبان  انگليسی و فرانسوی در پشاور،ۀ  مدير خبر گزاری  افغان وناشر مجلالدين مجروحءسيد بھا
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  فرياد ، توسط حزب اسالمی حکمتيار در پشاور ۀ مديرجريدیئعبدالرحيم چنزالف ، ؤ نويسنده ومعزيرالرحمن الفت

 ھمچنان زمانی که در چارآسياب سنگر گرفته بود يک خبر نگار معروف راديو بی بی سی .ترور ويا اختطاف شده اند 

  .نام اجمل نقشبندی را ترور نموده ب

تالف نموده دست به کودتا درمقابل ئ وزير دفاع وقت اجنرال تنیبعد از خروج نيروھای اتحاد جماھير شوروی سابق با 

رديد و در مواجه گبا مقاومت شديد اردو به خصوص  دستگاه خاد که زد   داکتر نجيب هللا شوروی  ۀرژيم دست نشاند

طرف  ای   با چندر جنرال ديگر خلقی توسط طياره به پاکستان فرارنموده  وازتنیظرف چند ساعت کودتا  ناکام شده و 

  .اس ای پاکستان استقبال گرديدند

ميالدی يک عمليات نظامی در شھر جالل آباد عليه  ١٩٨٩خورشيدی برابر با ١٣۶٧ در سال گلبدين حکمتياربار ديگر 

اما  .رو شده  وحمالتش به شکست انجاميده دست يازيد که به مقاومت نيرو ھای نظامی  رژيم  روبداکتر نجيب رژيم 

 دراين مقاومت ھيچ گونه  فعاليتی نظامی مسعود را مقصر اين شکست  دانست  در حالی که   احمد شاه مسعود،گلبدين

   .نداشت

 و ھمرزمانش يگانه افرادی بودند گلبدين حکمتياربعد از پيروزی مجاھدين و برقراری حکومت اسالمی در افغانستان  

تش راکت آاو در چھارآسياب در نزديکی کابل موضع گرفت و شھرکابل را زير . اين حکومت مخالفت ورزيدنداکه ب

 ملل متحد در اين راکت ئيۀ کابل شليک می کرد طبق احصاوروزانه بيشتر از ھزار راکت به شھر. ھای کور قرار داد

  .روندان بيگناه کابل به قتل رسيده تعداد فراوانی مجروح شده و شھر به ويرانه مبدل شدھشاز  ٢٠,٠٠٠باريھا بيشتر از 

 وستمعبدالرشيد د سبب مخالفتش با حکومت مجاھدين را موجوديت نيروھای کمونيستی جنرال گلبدين حکمتيار نخست  

 جنرال دوستم با یجا سيس حزب دموکراتيک خلق يکأ جدی مطابق به روز ت١١به تاريخ ًا ساخت ولی بعد وانمود می

وجود آورد و يکبار ديگر دست به يک کودتا عليه حکومت مجاھدين زد، اين ه  شورای ھمآھنگی را ب،و حزب وحدت

 و قسمت ھای بيشتر شھر به  ز مردم بيگناه به شھادت رسيدند به شکست انجاميد ولی تعداد زياد اگلبدين یبار ھم کودتا

  .ويرانه مبدل گرديد

 به نام طالبان زده ی به خواست ھايش برسد دست به تشکيل  گروھگلبدين حکمتيارزمانی که پاکستان نتوانست از طريق 

گلستان  داده شده و مصارف  صدراعظم سابق پاکستان ، طرح تشکيل گروه طالبان توسط انبی نظيربوتونظر به گفتار 

عھده گرفته و افراد جنگی را نيرو ھای نظامی پاکستان ه  و شرکت يونيکال امريکا بیرا  کشور عربستان سعود آن

  .تشکيل می داد 

 مجبور شد بعد از سالھا ناکامی و از دست دادن اعتبار حکومت پاکستان که ديگر با طالبان بود به ھدايت  حکمتيار  

اعظم دولت اسالمی وارد کابل  ميالدی به حيث صدر١٩٩۶مطابق به  خورشيدی ١٣٧۵پاکستان در سال » آی اس آی«

 از داخل  افغانستان  دست به فعاليت ھای نظامی به گلبدين حکمتيارزمانی که طالبان به دروازه ھای کابل رسيد . شد

 تمام نيروھا و وسايل محاربوی اش را به يارحکمت. سقوط قرار گرفت ۀنفع طالبان زده  وحکومت مجاھدين  در آستان

سر ه گروه طالبان تسليم نموده وخود مجبور به فرار شده به کشور ايران پناه برده چندين سال درکشور اسالمی ايران ب

ته ارند با آنھا ھمکار باشند ولی رھبری طالبان  يا بھتر گفذدر اين مدت چندين بار از طالبان خواھش کرد تا بگ. برد می

  . کار بگيرندگلبدينشود  نظاميان پاکستان نخواستند  ديگر از 

 بند بود يعنی ی به آن پاًی که قبالئگی از پيش  شرط ھاه يک بار بگلبدين حکمتياردراوايل سال ھجری خورشيدی  

ز خفی آغا به مذاکرات محنيف اتمر و اشرف غنیبيرون شدن نيرو ھای خارجی از افغانستان  گذشته ونماينده اش با 

   برساندء ننگينی را به امضاۀش را به حکومت افغانستان تحميل نموده و معاھدکردند تا اين که توانست شرايط
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 پاکستان – رسيده است، دراصل يک معامله امريکا ء به امضا گلبدين حکمتيار–غنی به اغلب معاھده که بين اشرف « 

ای و .آی.نتخاب مورد توافق برای دستگاه ھای جاسوسی  سیاز جانب ديگر گلبدين يک ا... نيز بوده می تواند

  ».آی می باشد.اس.آی

تا .  مخالفتش با آن نيستۀ امضای اين معاھده سکوت اختيار کرده که اين رسانندۀجالبتر ازھمه که اسالم آباد در بار«

برند  سر میه تان در آن کشور باش تحت حمايت نھاد ھای امنيتی پاکس  و خانوادهگلبدينی که ديده می شود که شخص ئجا

  ».اش انجام داده بتواند يد مربيان پاکستانیأئناممکن است که چنين کاری را بدون ت

گو بوده گفتارامروزش باحرف بعدی ، دروغبی مروت، سنگدل   انسانگلبدين حکمتيار بايد بداند که  اشرف غنی آقای 

طلب   اين انسان  جاه.  گونه قابل اعتبار نبوده ونيست اش، وعده ھای امروزش  باقسم خوردن ھای ديروزش ھيچ

  .  چيزی کمتر از رياست جمھوری افغانستان نخواھد بودآنآرزوی قدرت را داشته و 

 و ساير ھمقماش ھای شان برای پوشانيدن دست بيگانگان خرم، فاروق وردگخاديست،  حنيف اتمر، رفيق اشرف غنی

به نمايش بگذارند ، » االفغانی بين «ًرا يک عمل کامال ش دارند که در ظاھر امر آن تالگلبدين ننگين با ۀدر پشت معاھد

. توانست عملی گردد  امريکا و پاکستان ھرگز نمیۀاما حقيقت چيزی ديگريست  که اين معامله بدون طرح و مداخل

گونه   در آن نھفته است که ھيچھای پنھان ديگری  برنامهًانجام پذيرفت، اما عمال» صلح«ھرچند اين معامله  تحت شعار

  .عکس افغانستان را شديدتر به جنگ قدرت و درگيری سوق خواھد داده ربطی به صلح و ثبات در کشور ندارد و ب

گلبدين  چطور می توانند که نام فاروق وردک ، حنيف اتمر و اشرف غنی احمدزیس أپس حکومت  افغانستان در ر

آخندزاده را شامل نمايند در ھيبت هللا  ملل متحد حذف نموده و به جای آن نام مالرا از لست سياه تحريم ھایحکمتيار 

  .حالی که ھردو از يک آخورآب می خورند 

  :يک جواب شايد ما را قناعت بدھد

  . تروريست دارند دينگلبدر مجموع عين وغين، دلبستگی به   واشرف غنیحکومت 

 
  


