نقش چند جراين س يايس وتنظميي  ،طي سال هاي آخر
(استاد – صباح )  /قسمت پنجم

 ۱٫گلبدين حكمتيار رهبر حزب اسالمي

حكمتيار از سران جهادي است كه بعد ازعزيمت شوروي سابق در جنگهاي داخلي همراه با جمعيت اسالمي و شوراي
نظار نيز دخيل بوده است .وي هم اكنون در با دولت قرار دارد .حزب اسالمي در دو جناح فعاليت میكند؛ جناحي كه بر
ضد دولت میجنگد و جناحي كه فعاليت سياسي رسمي داشته و حد اقل دو وزير در كابينه دارند .هرچند جناحي كه به
رياست عبدالهادي ارغنديوال فعاليت میكند خود را مجزا از رهبري گلبدين حكمتيار میدانند .اما برخي از سياسيون افغان
به اين مسئله باور ندارند .تميم نورستاني والي سابق نورستان در اين زمينه به کليد گفت“ :تا روزي كه گلبدين حكمتيار
زنده باشد كساني كه به نام وي در كابل حزب ساخته اند ،هيچ وقت مستقل شده نمیتوانند .اينان نفرهاي دست دوم هستند و
رهبر اصلي« ،او» است” .به گفت ٔه نورستاني افراد فعال حزب اسالمي در دولت به نام گلبدين و گروه او امتياز گيري
مینمايند .او افزود“ :در كنگر ٔه حزب اسالمي من اشتراك داشتم ،تمام ريش سفيدان حزب اسالمي ايستاد شدند و ارغنديوال
صاحب را گفتند كه خود را رهبر نگو .رهبر ما كسي ديگري است كه حاال حضور ندارد؛ خودت رييس حزب اسالمي
میباشي نه رهبر”.

۲٫

عبدالرب رسول سياف رهبر دعوت اسالمي

سياف نام تنظيمش را كه اتحاد اسالمي بود به دعوت اسالمي تبديل كرد .تنظيم او طرز ديد اسالمي دارد .هم در جهاد
افغانستان نقش گسترده داشت و هم در جنگهاي تنظيمي .استاد سياف از اعضاي گروه مقاومت شمال بوده كه چند سال با
طالبان جنگيده است .وي در حال حاضر يك بار ديگر عضو ولسي جرگه كشور شده و از اعضاي رهبري شوراي عالي
صلح نيز است كه اخيراً براي گفتگو با طالبان از سوي رييس جمهور كرزي ايجاد شده است.

۳٫عبدالرشيد دوستم رهبر حزب جنبش ملي اسالمي

عبدالرشيد دوستم يكي از رهبران پر قدرت در جنگهاي داخلي كشور بوده كه اين حزب عالوه بر اين كه صدها جنگجو
داشته در فعاليتهاي سياسي و چانه زنيها بر سر قدرت نيز دست بااليي دارد و هم اكنون رهبري حد اقل سه وزارت
خانه در دست اعضاي اين حزب است .جنبش متشكل از اعضاي احزاب كمونيستي سابق و برخي از اسالم گراها است.
آقاي دوستم از اقليت اوزبيكهاي افغانستان است.

۴٫

جمعيت اسالمي

جمعيت اسالمي نيز يكي از احزاب مطرح در جهاد عليه شوروي سابق و درگيريهاي داخلي است .اين حزب كه همواره
در رقابت شديد با حزب اسالمي قرار داشته بعد از پيروزي مجاهدين ،قدرت را به دست گرفت و رهبر آن برهان الدين
رباني ،رييس دولت انتخاب شد .پس از آن كه طالبان تمام آنان را مجبور به فرار ساختند ،اين حزب گروه مقاومت شمال
را تشكيل داد ،پس از سقوط طالبان تا كنون بيشتر كرسيهاي بلند دولتي را اعضاي اين حزب در اختيار دارند .آقاي رباني
در حال حاضر رييس شوراي عالي صلح نيز میباشد.

۵٫

حزب افغان ملت

اين حزب در سال  ۱۳۴۴در كابل از سوي يك كنگره  ۶۸نفري تأسيس و در ابتدا انجنير غالم محمد فرهاد شاروال اسبق
كابل ،رهبر آن بود .در سالهاي جهاد ،جنگهاي تنظيمي و حاكميت طالبان اين حزب در پشاور پاكستان فعاليت میكرد و
اكنون دوباره در داخل كشور فعاليت دارد .شواهد نشان میدهد كه اعضاي اين حزب در بيشتر كرسيهاي دولتي هم اكنون
اجراي وظيفه نموده و در مواردي براي تقرر اعضاي حزب شان تالش كرده اند .به گفته آستانه گل شيرزاد ،انوارالحق
احدي وزير تجارت و صنايع رهبر اين حزب بوده و غالم جيالني پوپل رييس عمومي ارگانهاي محلي معاون عمومي اين
حزب میباشد.

۶٫

حزب وحدت

اين حزب در بين سالهاي  ۱۳۶۷تا  ۱۳۶۸تأسيس گرديد .بعد در سال  ۱۳۷۱به دو شاخه تقسيم گرديد كه يك شاخه آن را
محمد اكبري رهبري میكرد كه درحال حاضر نيز فعال است .و شاخه دوم آن را عبدالعلي مزاري رهبري میكرد كه بعد
از مرگ وي محمد كريم خليلي جانشين وي گرديد .سپس از شاخه تحت رهبري خليلي ،دو شاخه ديگر نيز انشعاب كرد كه
يكي از آنها را محمد محقق به نام حزب وحدت اسالمي مردم افغانستان و شاخه ديگر آن را قربان علي عرفاني تحت نام
حزب وحدت اسالمي ملت افغانستان تشكيل داده و رهبري مینمايد .بيشتر فعاليتهاي حزب وحدت در زمان جهاد در
واليتهاي مركزي بود ،اما در زمان جنگهاي داخلي يكي از احزاب دخيل در جنگها شمرده میشود.

۷٫

تنظيم محاذ ملـــــي

ايــــــن حـــــزب به رهبري پير سيد احمد گيالني در سالهاي جهاد افغانستان به وجود آمد .بيشتر اعضاي اين حزب را
مريدان پيرگيالني تشكيل میدهند .آقاي گيالني در حال حاضر از اعضاي هيئت رهبري شوراي عالي صلح است .وي
رابط ٔه خوب با رهبران قبايلي پاكستان دارد .آفتاب احمدخان شيرپاو وزيرداخل ٔه پيشين پاكستان يكي از مريدان نزديك او
است.

۸٫

شعله جاويد

سازمان جوانان مترقي كه رهبري شعل ٔه جاويد را به عهده داشت در سوم عقرب  ۱۳۴۴ايجاد گرديد كه رهبري آن را اكرم
ياري از باشندگان ولسوالي جاغوري واليت غزني بر عهده داشت .سازمان ياد شده در سال  ۱۳۴۷نشري ٔه شعله جاويد را
به مديريت عبدالرحيم محمودي به نشر رساند كه بعد از  ۱۱شماره ،مدير مسئول آن توقيف شد .از اين رو اين جريان به
نام شعله جاويد معروف گرديد .در سال  ۱۳۴۹انجنير عثمان يكي از رهبران اين جريان از آن انشعاب كرد و بعد از
 ۱۳۵۱داكتر فيض از مؤسسان ديگر اين جريان از آن جدا شد و گروه انقالبي خلقهاي افغانستان را به وجود آورد.
سازمان جوانان مترقي در سال  ۱۳۵۴با برگزاري يك جلس ٔه بزرگ ،تصميم به جمع بندي اهداف و برنامههاي گذشته اش
گرفت .اما با انعقاد اين جلسه ،اختالفات بيشتر گرديده و اين سازمان از هم پاشيد .شواهد نشان میدهد كه در حال حاضر
سازمانهايي كه از بقاياي شعله جاويد عرض وجود كرده اند و فعال و نيمه فعال میباشند ،با نامهاي ذيل ياد میشوند:

حزب كمونيست مائويست افغانستان ،سازمان رهايي افغانستان ،سازمان پيكار افغانستان ،سازمان انقالبي افغانستان و
سازمان ساما.

۹٫

راوا ) (RAWAيا جمعيت انقالبي زنان افغان

اين سازمان بخشي از سازمان رهايي افغانستان است كه ظاهراً براي تحقق حقوق زنان فعاليت میكند .راوا نيز از بقاياي
شعله جاويد است .رهبر اين حزب كسي به نام مستعار «مينا» بود كه سالهاي پيش در كويت ٔه پاكستان كشته شد .راوا در
سالهاي اخير در كشور برنامههايي را به منظور تحقق حقوق زنان راه اندازي نموده است  ،ولي در آن به صورت آشكارا
رهبران و اعضاي احزاب اسالمي و جهادي را مورد دشنام قرار داده اند .منبع مورد استفاده – گزارش تحقيقي پژواک
وبخشهاي خبري .

