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D et foregik med ma-
nér, da den afghan-
ske krigsherre Gul-
buddin Hekmatyar

i sidste uge vendte tilbage til
Kabul for første gang i 20 år.

En ”fredskaravane” med
hundreder af pickuptrucks
fyldt med sværtbevæbnede
mænd, og prydet med det af-
ghanske flag og islams grøn-
ne banner, eskorterede den
triumferende Hekmatyar
gennem den afghanske ho-
vedstad til præsidentpalad-
set, hvor han blev budt vel-
kommen af præsident Ashraf
Ghani.

Gulbuddin Hekmatyar er
leder af Hizb-i-Islami, Afgha-
nistans største oprørsgruppe
efter Taliban. I 2003 røg Hizb-
i-Islami på USA’s terrorliste
for at kæmpe side om side
med Taliban og al-Qaeda.

De senere år har organisa-
tionen imidlertid stort set
indstillet kamphandlinger-
ne, og i september sidste år
indgik Hekmatyar en fredsaf-
tale med den afghanske rege-
ring, som bl.a. sikrer Hizb-i-
Islami anerkendelse som po-

litisk parti og inddragelse i al-
le vigtige, politiske beslut-
ninger, samt at dets
medlemmer får frit lejde og
løslades fra fængslerne.

I sin tale fra præsidentpa-
ladset opfordrede Hekma-
tyar talibanerne til at standse
»den meningsløse og uhelli-
ge krig« og i stedet sætte sig til
forhandlingsbordet. Og han
lovede, at han var »mægle-
ren, der kunne bringe fred«
til Afghanistan.

Præsident Ashraf Ghani,
der i over to år forgæves har
forsøgt at slutte fred med Ta-
liban, fremstiller aftalen med
Hekmatyar som en politisk
sejr. Men ifølge Afghanistan-
eksperten Thomas Ruttig fra
Afghan Analyst Network i
Berlin kan den islamistiske
krigsherre hurtigt blive et al-
vorligt problem for Ghani –
oven i de mange andre pro-
blemer, der »tårner sig op for
præsidenten.«

»At bringe en utilregnelig
figur som Hekmatyar til mag-
ten vil øge ustabiliteten og
underminere hans position
yderligere,« siger Thomas
Ruttig til Jyllands-Posten.

Op gennem 1980’erne
kæmpede Hizb-i-Islami mod
den sovjetiske besættelses-
magt. Men under den efter-

følgende borgerkrig vendte
de våbnene imod deres
landsmænd og sønderbom-
bede hovedstaden gennem
fire år, hvilket gav Hekmatyar
øgenavnet ”Slagteren fra Ka-
bul”.

Vicepræsident i husarrest
»Alle afghanere ved, hvor
utilregnelig og magtbegærlig
han er,« siger Thomas Ruttig.

»Han er kendt for kun at
følge sin egen dagsorden. Og
i lyset af al den magt, han nu
har fået, har jeg svært ved at
se, hvordan Ghani skal kun-
ne styre ham.«

Politisk er præsident Gha-
ni i stigende grad isoleret.
Han har lagt sig ud med de
fleste af sine støtter i forsøget
på at koncentrere magten
omkring sig selv og en lille,
udvalgt skare.

Hans regering kritiseres for
slet ikke at fungere. Og hans
vicepræsident, Abdul Rashid
Dostum, en lige så berygtet
krigsherre som Hekmatyar,
sidder i realiteten i husarrest,
anklaget for sammen med ni
af sine bodyguards at have
kidnappet og tortureret en
politisk rival og voldtaget
ham med et skydevåben.

Retssagen fik afghanerne
til at håbe, at de for en gang

skyld ville opleve retfærdig-
hed. Men sagen er gået i stå,
og imens benytter Dostum
tilsyneladende sin de facto-
husarrest til at organisere
protestdemonstrationer
imod Ghani. Foreløbig kun i
Jowzjan-provinsen i det
nordlige Afghanistan, men
flere er angiveligt i vente.

Blandet modtagelse
I Kabul er Hekmatyars tilba-
gevenden blevet modtaget
med blandede følelser. Man-
ge ønsker ham stillet til regn-
skab for hans mange krigsfor-
brydelser, mens andre er pa-
rat til at hilse ham velkom-
men, hvis det kan føre til fred
og stabilitet.

»Alle krigsherrer er korrup-
te og har blod på hænderne.
Men vi byder ham velkom-
men til Kabul, fordi vi er træt-
te af krig og konflikt,« som
agurkesælgeren Sayed Mo-
hammad sagde til nyhedsbu-
reauet AFP.

Men hidtil har Hekmatyars
opfordringer til »mine brød-
re i Taliban« om at nedlægge
våbnene ikke haft nogen ef-
fekt. Tværtimod har Taliban
gennemført en række alvorli-
ge angreb i de seneste måne-
der.

Det værste fandt sted den

22. april, da 10 talibanere in-
filtrerede Afghanistans stør-
ste militærbase og sprængte
sig selv i luften. Ifølge det af-
ghanske forsvarsministe-
rium blev 135 soldater dræbt,
men mange mener, at tallet
er mindst 300.

I Helmandprovinsen kon-
trollerer Taliban nu 10 ud af
provinsens 14 distrikter. Det
var her, danske soldater be-
kæmpede de islamistiske op-

rørere og kriminelle opiums-
baroner fra 2006 til 2014. 43
danskere mistede livet, flere
hundrede blev alvorligt så-
ret, og endnu flere fik dybe ar
på sjælen.

Flere soldater på vej
Hekmatyars argument for at
få talibanerne til at indstille
kamphandlingerne er, at det
vil få de udenlandske tropper
til at forsvinde. Men nu fore-
slår den amerikanske uden-
rigsminister, James Mattis, at
de nuværende ca. 8.400 ame-
rikanske soldater i Afghani-
stan øges med op til 5.000, og
at deres rolle udvides, så de
fremover kan rykke i felten
sammen med de afghanske
tropper.

Håbet er, at det vil drive de
stadigt mere selvbevidste ta-
libanere til forhandlingsbor-
det.

Planen er endnu ikke god-
kendt af præsident Trump.
Men hvis den bliver det, vil
det være et markant skifte i
USA’s Afghanistan-strategi
og i praksis betyde, at USA
endnu en gang kan blive fan-
get i krigen.

Danmark og andre Nato-
lande forventes også at bidra-
ge med flere soldater til Af-
ghanistan.

Lederen af Hezb-e-Islami, 
Gulbuddin Hekmatyar, talte 
til sine tilhænger under et 
folkemøde i Kabul den 5. maj
2017. Gulbuddin Hekmatyar 
er en af sit lands mest frygtede
tidligere rebeller fra 1990’erne.
Den 5. maj vendte han tilbage 
– næsten 20 år efter sin flugt
fra Kabul. 
Foto: Haroon Sabawoon

Afghanistan: Krigsherren Gulbuddin Hekmatyar er kommet hjem til den afghanske hovedstad efter 20 år i skjul.
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HEKMATYAR
Slagteren fra Kabul

M Født i 1947.
M I 1980’erne var han én af de
syv topkommandanter i muja-
hedinernes kamp mod den
sovjetiske besættelsesmagt.
M Under borgerkrigen i begyn-
delsen af 1990’erne vendte hans
krigere i Hizb-i-Islam deres
våben imod de selvsamme mu-
jahediner i kampen om Kabul.
M I 1996 måtte han flygte til
Iran, da Taliban kom til magten.
M I 2002 blev han smidt ud af
Iran. Året efter kom han på
USA’s terrorliste.
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