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   ٢٠١٠فبروری  ٢٧شمارۀ نوشتۀ َسلی نيبر در 
  چاپ آسترليا 1روزنامۀ دی آستریلَين

  برگردانی به دری از داکتر حميد سيماب
  
  

 بازگشت ناميمون جنگ ساالران افغانی
شی که حکومت کرزی از آنها دلربایی می کند مکآد اننامحتمل است اراذل و اوباش

  2بتوانند صلح را به افغانستان برگردانند

  

  

  
تا چه اندازه نست که آنشانۀ پادۀ جنگ ساالران و جانيان جنگی  ازحکومت کرزی و پشتيبانان غربی آن  دلستانی

   .پرمخاطره است حدنستان آنان را درمانده ساخته و کوره راه صلح و ثبات درین کشور تا چه امنجالب افغ

گواه ل آنرا از فراز بام سياست خود می نوازد ستراتيژی جدید آشتی با جنگجویان که رئيس جمهور کرزی طب
افغانستان را در طی سی سال جنگ پاره که  است ناکسان و سفلگانیمعامله گری حکومت کرزی درست با همان 

 .پاره کردند و از هم دریدند

 ت ازو حمایبدنام ترین اینان گلبدین حکمتيار فرمانده کارکشتۀ جهادی متهم به دهشت افگنی، جنایات جنگی 
اسامه بن الدن می باشد که ماه گذشته شاخ زیتونی بطرف کرزی و غرب دراز کرد و ادعا نمود که با طالبان 

 حکمتيار با پيشکش هایی که طبق گزارشات شامل .همپيمان نيست و بيرون رفتن نيرو های خارجی را می خواهد
به بزم ک حکومت آیندۀ افغانستان می باشد المی اش در یسوزارتخانه ها و مقام های والیت برای اعضای حزب ا

می تواند اميد « چشمک زدن بسوی حکمتيارمی نویسد که  3»وال ستریت جورنال«نشریۀ . فراخوانده شده است
در طی سه دهۀ گذشته . اهد بود پر از سنگالخواگر چنين است راهی خ» .بخش ترین راه بسوی صلح باشد
ترین، فاسدترین و خودخواه ترین همه فرماندهان افغانی شهرت بهم رسانده وارخحکمتيار به مثابۀ بيرحم ترین، خون

حتی از طالبان منفورتر است و تصور اینکه پوست گاوی به حکمتيار در حکومت کشور داده شود برای وی . است
دالجبار عضو اما واقعيت تلخ اینست که به گفتۀ عب .استبه حرم ابليس بمثابۀ راه دادن شمار زیادی از افغانان 

اگر ما حکمتيار را از مذاکرات صلح حذف کنيم «پارلمان افغانستان که به واشنگتن پوست اظهار داشته است، 
 » .صلحی در افغانستان بدست نخواهد آمد

اهریمنانی که کابل و واشنگتن باید اکنون با آنها وارد معامله شوند بيشتر دست پروردۀ خود امریکا در تبانی با 
در طی سالهای جهاد مورد حمایت ایاالت متحده برضد شورویان در افغانستان . یرینه اش پاکستان می باشندمتحد د

 .ریختمی با دریا دلی بپای شان پول حکمتيار در رأس یکی از هفت تنظيم مجاهدین قرار داشت که سی آی ای 
جنبش جهادی افغانستان در مسایل ۀ امریکایی که صاحب نظر طبق محاسبۀ پيتر برگن روزنامه نگار و نویسند
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است تخمين خيلی محتاطانۀ پولی که سی آی ای از مجرای آی اس آی پاکستان به جيب حزب اسالمی حکمتيار 
     .مليون دالر می گردد ٦٠٠بالغ به  ه استسرازیر نمود

ر آنزمان در زیر سایۀ نفرت شدیدترش در او که د ضد امریکایی زهر آگين نظریاتبر نازبرداران حکمتيار 
اسالميست افراط گراست نورچشم دستگاه اسالميست حکمتيار که . پوشيدندمی  چشم قرار داشت ها برابر روس

وی مدت ها قبل در  . ی ای او را ایجنت پاکستان می دانستآسی  ،پرور آی اس آی بود و بر اساس گفتۀ برگن
صاحب اسم و در دنيای جنایت و تبهکاری  4يب دانشجویان در دانشگاه کابلبا قتل یک رهبر رق ١٩٧٠سالهای 

و وزارت خارجۀ ) دیده بان آسيا(بدنامی اش از جانب سازمان ایشيا واچ  ١٩٨٠و در سالهای  ه بودرسمی شد
امداد بخاطر تعدی بر حقوق بشر و کشتار دسته جمعی سربازان دشمن، افراد ملکی، کارکنان ایاالت متحدۀ امریکا 

فعالين حقوق بشر افغانی خواستار محاکمۀ او بخاطر جنایات جنگی . محرز گردیده بودرسانی و روزنامه نگاران 
    . در دادگاه بين المللی عدالت می باشند

تالش برای در راه صحنه حکمتيار بيش از هر بازیگر دیگر  ١٩٩٠پس از شکست شوروی ها در اوایل دهۀ 
با اعالم جنگ عليه  وی. بر تقسيم قدرت ميان مجاهدین خرابکاری و کارشکنی کردمبتنی ایجاد یک حکومت 

نيروهایش  حتی پس از آنکه صدراعظم کشور ناميده شد و باهی کشاندتگودال جنگ و  را به کشوررقبایش در کابل 
 تأسيسات ملکی و با هدف گيری عمدی نداران راکت قراردادبپایتخت کشور را بيرحمانه زیر ضربات توپخانه و بم

در سال  یمدت کوتاهرای حکمتيار یکبار دیگر ب  .ندبکام نيستی و بربادی کشاند باشندۀ آن ۵٠٠٠٠نيمۀ شهر را با 
اما تا . بحيث نخست وزیر کشور تعيين گردیدتالش مذبوحانه یی برای ایجاد یک جبهۀ متحد مجاهدین طی  ١٩٩٦

سرعت قدرت را ه ت خود را بسوی نيروی منضبط تر طالبان که باین زمان دیگر اربابان پاکستانی اش چشم عنای
ویرانگری و کشتار بی دریغ راه انداخته شده توسط حکمتيار و اعوان شومی از . گرفتند دور داده بودندمی بدست 

دن بر و وعده های شان مبنی بر اعادۀ نظم و قانون و لگام زو انصارش بود که تعداد زیاد افغان ها از آمدن طالبان 
    .جنگ ساالران استقبال کردند

وی در مقطع های زمانی مختلف . ت داردشهرخود حکمتيار به همان اندازه نيز بخاطر عادت صف بدل کردن 
در کنار وی سپتمبر  ١١پس از . جناح های درگير در جنگ قرار گرفته است برابرتقریبًا همهپهلو و سپس در در 

راریان القاعده در پایگاه جدیدی که الی زمان اخراجش از ایران در آن کشور اسامه بن الدن قرار گرفت و به ف
ه های وتا از راه ک استوی همچنين می الفيد که به بن الدن و دار ودسته اش کمک کرده  .تأسيس کرده بود پناه داد

گشت تا با امریکایی ها و به افغانستان بر ٢٠٠٢حکمتيار در سال . تان به پاکستان فرار نمایندستوره بوره از افغان
آتش شده بود » پریدیتر«هواپيمای بی خلبان از ی ای کوشش کرد تا او را با راکتی که آسی . حکومت کرزی بجنگد

از آن زمان به بعد حزب اسالمی حکمتيار با دو گروهبندی متبارز ضد حکومت . بکشد اما تير به خطا رفت
تشنه بودند و شبکۀ مولوی حقانی در جنوب شرق  شمانی بخونافغانستان یعنی طالبان مال محمد عمر که ز

یک تروریست حکمتيار را  ٢٠٠٣ر سال دحکومت ایاالت متحدۀ امریکا   .افغانستان در تبانی نزدیک قرار دارد
تالش ترور کرزی را بعهده گرفت  بارحکمتيار مسئوليت یک سلسله حمالت مرگبار بشمول یک. گزیدۀ جهانی ناميد

و سه نفر  طی آن جنگجویانش راکتی بر یک رسم گذشت نظامی برتاب کردند انجام شد و ٢٠٠٨در سال که 
نيروهای حکمتيار بخش مسلط شورشيان در  .ساله را به قتل رساندند ١٠بشمول یک عضو پارلمان و یک پسر 

چوکی ١٩می در پارلمان جناح قانونی حزب اسال. را تشکيل می دهندچندین والیت شرقی و مرکزی افغانستان 
پشتيبانان حکمتيار در پارلمان تالش . در کابينۀ جدید آقای کرزی می باشد 5دارد و یکی از رهبران آن وزیر اقتصاد

  . دارند تا او را وارد حکومت سازند

فرمانده ازبک . راه خود را دوباره بسوی جایگاه قدرت می گشاید ه جنگ ساالری نيست کهنحکمتيار یگا
رشيد دوستم جنگ افروز بدنام دیگریست که سال گذشته از تبعيد در ترکيه به افغانستان برگشت تا رأی ازبک عبدال

رئيس ارکان نظامی ها را در انتخابات ریاست جمهوری برای کرزی تأمين کند و در بدل این خدمت به حيث 
به درنده خویی و وی که . ر استسوانح حکمتيابه سوانح دوستم خيلی شبيه . تقرر یافت) لوی درستيز(کرزی 

که منجر به برآمدن دود از دمار شهر و اهالی آن  ١٩٩۴ددمنشی شهرت دارد در محاصرۀ شهر کابل در سال
جنگجوی  ٢٠٠٠پس از سرنگونی طالبان در حدود  ٢٠٠١سربازان وی در سال . همدست حکمتيار بود گردید

به گفتۀ . کمبود هوا قتل عام نموداثر التجاره و خفه ساختن آنها از  با انداختن آنها در کانتينرهای فلزی مالطالب را 
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تخطی از حقوق بشر در طول این وحشتناکترین و وحشيانه ترین «احمد رشيد ژورناليست و نویسندۀ پاکستانی 
  » .جنگ افغانستان بوده است

» تان، افغانستان و آسيای مرکزیایاالت متحده و ناکامی ملت سازی در پاکس: نزول به هبأ«آنچنان که در کتاب 
ایاالت » ستراتيژی اتکا برجنگ ساالران«دوستم یکی از بهره مندان عمدۀ توصيف گردیده است، ) ٢٠٠٨سال (

سی آی ای همکاری فرماندهانی . اتخاذ گردیداز طرف آن کشور سپمبر  ١١پس از حوادث  کهست متحدۀ امریکا
 در ابتدا مبلغ. شامل ساخته خرید و آنها را در ليست تنخواه خواران خود در برابر طالبان و القاعدرا چون دوستم 

به اشخاصی چون دوستم و جهادی کارکشتۀ دیگر عبدالرسول سياف که متحد بن الدن به قسم بيعانه  مليون دالر ١٠
بيشتر  سياف از سهمی که از پول سی آی ای به وی رسيد بخش. مربی برجستۀ دهشت افگنان بود پرداخته شدو 

امروز سياف . ولسوالی پغمان در غرب کابل را خریداری نمود، جایی که به گفتۀ احمد رشيد پایگاه گرفته است
و باال می دود تا قوانينی را به تصویب برساند که از کشانيده شدن  و در آنجا پایين عضو پارلمان افغانستان است

       .جنگی جلوگيری کندرهبران مجاهدین چون خودش به محاکمه بخاطر جنایات 

در گودال تفرقه  اافغانستان ره ایاالت متحده بگونۀ عميقی ثبات را برهم زد» ستراتيژی اتکا برجنگ ساالران«
ناتوان و بی ارزش و غير مطرح «های قومی و مليتی فروتر برد و به گفتۀ احمد رشيد حکومت کرزی در کابل را 

امریکایيان آنها را از پتيارۀ طالبان رهانيدند ولی «. ۀ افغانان عادی زداین کار سنگ نوميدی را به سين. »ساخت
برنامه ایکه برای گسترش ساحۀ اختيار و  ».در هيئت جنگ ساالران بر آنها نازل کردندپتيارۀ دیگری را 

زدن بر  جهت لگامبه والیات ) آیساف( اعتبار گرفته از تصميم ملل متحد صالحيت نيروهای امداد صلح بين المللی
واشنگتن ترجيح می داد بر . از سوی ایاالت متحده سد گردیدروی دست گرفته شد  ٢٠٠٢جنگ ساالران در سال 

ستراتيژی بيان ناشدۀ ایاالت متحده آن بود تا کرزی را «: احمد رشيد می نویسد .عوامل خریداری شدۀ خود اتکا کند
در " صلح امریکایی"ایتخت نگهدارد و برای نگهداری خنثی و بيکاره در پدر محافظت نيروهای خارجی به شکل 

وی می گوید که مشروعيت بخشيدن به قدرت و صالحيت جنگ » .خارج پایتخت بر جنگ ساالران اتکا نماید
به طالبان دقيقًا همان بهانۀ تبليغاتی را داد که می خواستند تا «مرگبارترین اشتباه ایاالت متحده بود و ساالران 

   ».ا متشکل و بسيج سازنددوباره خود ر

جنگ ساالر می تواند طينت خبيث خود را تغيير دهد؟ مسئله ایکه اکنون باید با آن گالویز شد اینست که آیا 
یک  .حکمتيار که در یک آن پوست بدل می کند می خواهد افغانان باور کنند که وی قادرست برۀ بی آزار گردد

ت با ریچارد هالبروک نمایندۀ ویژۀ ایاالت متحده برای افغانستان و پاکستان به نمایندۀ این فرمانده بدنام پس از مالقا
به اساس گزارشات بحث » .آوردن صلح به افغانستان است] حکمتيار[موضع «گزارشگر ایشيا تایمز اظهار داشت 

مربوط به سالح بزمين گذاشتن حکمتيار و جنگجویان وکی های والیت و معينيت وزارتخانه ها در ازای چروی 
نرمی از ضرورت صلح سخن می گفت در ویدیوی  ادوهفته قبل حکمتيار در حاليکه ب .وی شامل این مذاکرات بود

مایکل فلين رئيس بخش استخبارات نيروهای . جدیدی با لباس ملکی و بدون کالشنيکوف هميشگی خود ظاهر شد
استقبال » متيار برای آشتی با حکومت افغانستانآمادگی گزارش شدۀ حک«بين المللی تحت رهبری ایاالت متحده از 

بمثابۀ یگانه فرد قدرتمند پشتون که از لکۀ تبانی با القاعده مبراست و احتماًال  یکی از مبصرین حکمتيار را. کرد
  .خواند» بزرگترین اميد همه جوانب برای اعادۀ صلح«قادر است به حساب طالبان برسد شادباش گفت و 

    .  نستان را اگر بزرگترین اميد صلح آن حکمتيار باشدخدا بيامرزد افغا

  
و نویسندۀ  (ABC)ادارۀ سخن پراگنی آسترليا » از چار گوشۀ«سلی نيبر گزارشگر ارشد برای روزنامۀ دی آستریلين، گزارشگر برنامۀ 

  .می باشد» مادر محمد«کتاب 

 

 


