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 The Spoils of Peace  in Afghanistan                                                                                           

به صفت  ریس « احمدزی »اقای محمد اشرف غنی  ذشته رقیب اصلی گروز 

بحیث  « عبدهللا»جمهور منتخب وبرنده درانتخابات ریاست جمهوری  وعبدهللا 

ازطرف « حکومت وحدت ملی » وی در  ریس اجرایوی با داشتن قدرت مسا

 . کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعالم گردید ند

 
درحال ردوبدل پروتوکل « احمدزی»بااشرف غنی « عبدهللا»نامزدان رقیب درسمت چپ عبدهللا 

                                                    .  (عمرسبحانی/رویتر)روزیکشنبه دکابل « حکومت وحدت ملی»توشیح شده برای ایجاد 

د ستیا بی به این توافق درصورتیکه اګر نګه شود نمیتوان آنرا شاهکارکوچک شمرد       



ن انتقال  ستافغا ن ا در که  استر این اولین با( 3791»سال بعد ازکه وآن ازین چشم دید 

صلح به ریس جمهور منتخب  دیگر بصورت ازیک ریس جمهورمنتخب   قدرت سیاسیی

بقول    که ر تلقی شود  کادستیابی ازآن جهت میتواند یک شاهاین . دآمیز صورت میگیر

برادعای مبنی «  عبدهللا»ازطرف حامیان عبدهللا ید همراه با خشونت  ید شد ناظران  تهد

آنها که درانتخابات تقلب صورت گرفته  ورای مردم به سرقت برده شده است  بمالحظه 

                                                                                                                   . میرسید 

درشرایطې بویژه نشان ب عمده وقابل دقت دراینجا اینست که معامله های سیاسیی مطل    

های قدرت دولتی بخصوص که رهبران طرف معامله توسط ست پ  تقسیم  در داده است که

ده میشود  که هردو رهبر ین بجای کشاهمه جانبه کمک شوند ، کار حمایت گران بیرونی 

موقف های  حوه از آنحا  می کوشند  که برای حامیان خویش ف معامله  به نتیم های طر

ی درانتخابات ریاست جمهوری  ولی دراینجا یعن.ی دلخواه  شان  را فراهم سازند بلند دولت

افغانستان  هردو تیم  انتخا با تی  با بکا ر برد اقدامات  نا جیز  انتظار  آنرا  داشتند  که 

ممکن  برسرنتایج انتخابات درګیر شوند ولی بی خبر ازآنکه نتایج این انتخا با ت  برای 

ب درآمد  یعنی به هردوطرف معامله با تقسیم قدرت باهم مسا وی وبرابر بی ارزش ازآ

                                                            . رای مردم دراثر وساطتت وحمایت بیرونی ها وقع ګذاشته نشد 

اګر کمی به رویدادهای ګذشته افغانستان  برګردیم در می یابیم  که در فاصله های نه     

راه  حل منطقی  ا ز چا نه زنی  یک و« خردگرا»چندان دور  همچو  یک معامله  ای 

اینکه  بعد از   سترس نبود  وآن بد« 3771»ن درسال  رویایی غیرممکن برای افغانسا

 جمهور    ریس  مت  شی  اتحاد جماهیر شوروی  ، حکومت کمونیستی تحت زعا پروپا

لح  مس  لف تعدادی  از گروپ های مخا ر رفت  و از قدرت  کنا«محمد نجیباهلل  »داکتر

تحت حمایه شوروی را درافغانستان ازپا   تا رژیم  لیان  چندی  درتالش آن بودند ازسا

حکومت   یک به ایجاد   باهم   اند که  یکه اکنون فرصت آنرا دریافته دراورند  ، آنها

                                                                       .بنما یند   سیی معامله سیا« وحدت ملی»

همه میدانیم که بعد از سقوط دولت مرحوم داکتر نجیب هللا  از ګذشته های نه چندان دور 

وکی های وموقف های باالی دولتی  بین دوجناح اصلی از مجاهیدن  بین از چبرای احر

و ریس ستاد نظامی « ربا نی»فیسور برهان الدین حزب جمیعت اسالمی به رهبری پرو

جمیعت اسالمی اقای احمدشاه مسعود ازتبار  قوم  اقلیت  تاجک  متکلم  زبان فارسی با 

ورهبر حزب  قوم اکثریت پشتونازتبار « حکمتیار»عنی با گلبدین رقیب اصلی شا ن  ی

                                                                                                           .جنگ درگرفت  اسالمی 

االت متحده امریکا  وپاکستان  درهمکاری با ای متحد  موضوع ازاین قرار بود که ملل    

مختلف بینهم  های  جناح  پذیری   وآشتیبه   جمع  و جور وحل  و فصل  صلح  آمیز 

ند تا همه گروپ های مجاهیدین را باهم متحد وخواست ند ین داخل اقدام شد درگیرمجاهید



اپریل ( 12) سازند  روی این منظور سندی را بغرض امضا ی طرفین درگیر  بتاریخ 

گردید ،   تهیه کردند  که این سند توافقنامه به نام توافقنامه پشاور مسمی(  3771)سال 

گیری کرد ونخواست که  گلبدین حکمتیار از اشتراک و از امضای این توافقنامه کناره 

قیمانده ای  با قدرت را با احمد شاه مسعود  تقسیم نماید ، درین وخت گروپ های بیشتر 

بصفت ریس جمهور و  نی  مجاهیدین این سند وتوافقنامه را توشیح کردند که در آن  ربا

د به حیث وزیر دفاع و اقای حکمتیار به عنوان نخست وزیر دولت ه مسعواقای احمد شا

                                                                                                             .نوبنیاد مجاهیدین اعالم گردید 

جنوب شهر کابل  ازکوه های در  ازمفعر خویش(  حکمتیار»گلبدین  درهفته ای بعد آن   

بلند ومرتفع که درآنجا سنگر گرفته بود کابل را با پرتاب موشک ها و تّوپخانه اش مورد 

به آن  جنگ   داشته اش قرارداد، که همزمان  در دست  بمبارد وشلیک  انواع سالحهای

جنرال  به قوماندانی بین  طرفداران احمدشاه مسعود   بین  نیروهای متخاصم ودرقدم اول

اصطالح   به احزاب   وبین  کمونیستی   دولت  رشده برکنا رژیم   صی از دوستم  متعا

درگرفت که منتج به ویرانی وقتل وقتال کمونیستی  وحدت واتحاد اسالمی طرفدار دولت 

                                                                              .کابل ومردم بیگناه گردید

پیهم درچانی زنی بین طرفین وراه گزینی های چندی توسط برخی از باوجود تالشهای    

گروه های خوردوکوچک  بازهم  خشونت وزورگویی  برای مدت دوسال  دوام  نمود  تا 

یک معامله  با جد یت سرسختا نه  و برمبنای  تقسیم «  3771»آنکه در ماه مارچ  سال 

ب اسالمی و جمیعت اسالمی  تا ا نتخا با تی که   ممکن  در سا ل قدرت دولتی   بین حز

اغاز خواهد شد صورت گرفت  ولی  این معا مله  هم جامه  عمل نپوشید واز « 3772»

                                                                            .اعتبار خود بیرون آمد

پاکستان  که طرف اصلی ( ISI)سازمان اطالعاتی «  3722»سال  درماه اوګست           

صحبت وهر کاره درافغانستان بود تالش  مینمود  تا اختالفات  بین  مسعود وحکمتیار را 

فرونشا ند  ولی درین وخت ایاالت متحده امریکا   ازادامه تالش هایش مینی بر جور آمد 

ایجاد سا زمان  تحت نا م طا لبان به حیث  ومذاکره بین مسعود وحکمتیاردست کشید  وبه 

یک مشتری جاگزین داخل اقدام شد  واین سا زما ن نوبنیا د  جاگزین شده  را همه جا نبه 

                                                                           . حمایت وپیشتیبا نی نمود 

نبه  ه  برآن که از طرف ایاالت متحده امریکا همه جاعال ن  لبا قابل تذکر است که طا     

نیز کمک های   «اوسمه  بن الدن»بشمول   ن سعودی عربستاازکمک دریافت میکردند 

ر  ر  فشا از قندها«  3772»ل  میکه دراوایل  سا طالبان هنگا.  مالی  بدست می آوردند

که دولت )ن جمیعت اسالمی به سمت شمال  فزونی بخشید ند ، حکمتیار  دردام بیشان را 

واو  ن  قرارگرفت  لبا ونیروی درحال پیشروی  طا( مجاهیدین رادرکابل رهبری میکرد

مجبور  گردید  که موقیعت  توپخانه ای خودرا  تغیر دهد  واز قدرت شیلیک  سالحهای 



طا لبا ن  کابل  را (  3771)در دست داشته خود بکاهد ، بهرصورت سرانجام درسال 

مسعود   افغانستان را تحت کنترول خود دراورد ند  تمام   کردند وتا ختم  سدهتصرف 

را بادولت نوبنیاد در گریز وجنگ سپری ( 3771)وحکمتیار  مدت زمان باقیمانده سال 

                                                                                                                            .کردند

که مشا به   تفاوتهای   با درنظرداشت تذ کرات فوق  ایا میتوان گفت  که امروز چه پس  

واقیعت امر   ؟   به آن مسا بقا ت گذشته نباشد رخ نداده است ویا  بوقوع نه  پیوسته است

نطقوی م ن  کنا وسا  دربین اقوام( 3771)اینست  که  شگا ف ها ودرزهای که طی سال 

وسا زما نها گردید  تا احزاب   یی وازهم فاصله گرفتن ا ومحلی  بوجود آمد وموجب جد

همین اکنون  این درزها وفاصله ها بهما ن حا لت قبلی خود باقی مانده است ، ودرپهلوی 

سبا ت ومرودات شخصی  بین برخی از مجاهیدن  اراینجا  مقدار قابل مالحظه  ازمنآن د

با احمد شاه مسعود  وآن « عبدهللا »یز وجود داشت مثل  مناسبات  عبدهلل و رهبران آنها ن

اینکه عبدهللا در آن هنگام یکی از مشاورین نزدیک احمد شاه مسعود  و همکار  دایمی او 

                                      .بود که دربعضی مواقع مسولیت نما یند گی جمیعت اسالمی را نیز عهده دار میشد 

.                                               الزم پنداشته میشودتا بطورفشرده ازدومورد قابل مالحظه دراینجا ذیالًیاداور شویم        

اگر احیا نناً  شرایط  در ا فغانستا ن طوری دگرگون گردد که در سا یه  آن :  نخست 

درآنصورت  رهبران  سیا سی  امروز خشونت  وکشمکش ها  دوباره  فروکش  نما ید  

قبیل  از   داد  افغانستان امتیا زات و معامالت سترگ سود آور شا ن را ازدست خواهند

اختالس ګسترده واجاره مقامها  که بوسیله  قدرت دولتی دراختیار داشتند واین  رشوت و

ها  بدنبال موقف دولتی بود که درحمایت  آنها بکار میرفت واین جنګ ساالران ازمدت 

زات افشانوی اآن بودند تا با دریافت جا یزه  جنګ ساالری  وسیاستمداری  بتوانند به امتی

دست یابند چنانچه مارشال فهیم قسیم در  اغاز اشغال افغانستان توسط نیروهای بیرونی 

وناتو  توانست کمک های هنګفت مالی  را حاصل و دست به غارت وچباول واختالس  

.                                                                                         ک مافیایی روستا یی بزندبهترتر از ی

ست اول را درمورد ظرفیتهای نظامی   ت خوب د احزاب  اطالعات  ومعلوما:  ثا نی

سلسله یک (  0991)بادرنظرداشت همین دلیل  درسال .  شند از رقبای خود داشته میبا

ر وگذارش این بی های نسبتاً ضعیف  که راپو اطالعات  قابل مالحظه ومخفی  با ارزیا

زمان  ه ساک ذاشته شده بود  حاکی از آن بود اطالعات  روی میز مذاکره کننده گان گ

بشکل مخفیانه  از اغازسال «  سی آی ای »امریکا جاسوسی واطالعاتی  ایاالت متحده 

به احمد شاه مسعود  دالر نده میلیون تا دوازده میلیو مبلغ «0991»تا سال « 0991»

 می پرداخت ودر ( اس ِآی  -ِآی)بشکل مخفیانه از طریق  سازمان اطالعاتی  پاکستان 

هنگفتی را   لغ مبا  وجوهری  اه مسعود از استخراج سنگهای قیمتیعین زمان احمدش



نیز به صدها میلون دالر کمک ها حکمتیار »است  که گلبدین قابل تذکر . دریافت میکرد 

پاکستان  وشیخ های متمول عربستان و ( آی اس آی )ایاالت متحده امریکا را از طریق 

                                                                .ست می آورد نیز مبالغ هنگفتی را ازتکس فروش وتجارت اوپیوم نیز بد

( «R.Paul»رابرت  پاول (یا دانشمندعلوم سیا سیی  پوهنتون برکلی کلفورندر

:                                                               به ارتباط توزیع قدرت ومنافع چنین  می گوید 

توزیع سود ومزایا   به  هنگامیکه ل زیاد  وبه احتما  حد اقل جنگ »} 

 ویا انعکاس  توزیع از موجود پرداخته میشود درواقیعت نشان دهنده ای

 بیشتر منافع  و فت سود دریاتوزیع قدرت بیدون  «قدرت اساسی میباشد

                                                                                         {مشکل وغیرممکن پنداشته میشود 

درنهایت امر  تهدید مهم وبرجسته وقابل مالحظه  زمانی عاید حال یک حکومت ویا      

یک نهاد میشود که کمک ها  وحمایت بیرونی تاجایکه این دولت به آن متکی است قطع 

، پس به این دلیل  کمک های ایاالت متحده امریکا ،سازمان ملل متحد  وبازیگران ګردد 

کای بین المللی ناچیز پنداشته شود وازآن صرف  نظر شود   بخصوص  شرمنطقه  نباید 

ردازند ویا کمک مالی می نمایند  ناگذیر خواهان سهم قابل مالحظه در وآنهایکه پول می پ

بوضوح در  نقش  امر  ودرواقیعت شند  میبا  گیرنده  کمک  حل وفصل منازعات کشور

 .کس ازآن چشم پوشی کرده نمیتواندکه هیچ زعه رادارا میباشند مناهردو طرف رهبری 

اکنون که درافغانستان  یک دولت جدید رویکار امده است  ما خواهیم دید  که غنایم        

بویژه درانتظار  آن  قدرتمندان باید بود  که صالحیت   به چه شکل آن توزیع خواهد شد 

                                                                             .                  برهم زدن  این دولت نو پا را دارا اند

      با تقدیم احترامات    ---------------------------------------------

                                           

 

 

                                                                       


