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 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
 منطقه ای/ماستری در مطالعات امنیت ملی

 فارس/خلیج عرب/مرکزی/تمرکز در آسیای جنوبی

 
تحلیل وزارت خارجه امریکا از تجربه دیموکراسی  مراهچ قسمت

 3791افغانستان در سال 
 هاشداپ تردق و ماکان مظعاردص راهچ

 
 

خدمت آن خواننده های محترمی که قصد تحقیق و تحلیل و تجزیه حوادث و تاریخ معاصر افغانستان را از طریق مطالعه : نوت
 :نمایند عرض میگرددشخصی دارند، ومیخواهند از تحلیل منطقی استفاده   عینی بدون در نظرداشت احساساسات

توسط دفتر ریسرچ  3791تحلیل و تجزیه دهه تجربه دیموکراسی افغانستان است که در سال  ،قیقحتم از یک راهچاین قسمت 
با آنکه مردم و اشخاص دخیل در سیاست افغانستان تحلیل ها و برداشت . و استخبارات وزارت خارجه امریکا نشر شده بود

، دیده میشود که نویسندگان امریکائی در این ریسرچ دهسال تجربه دیموکراسی کرده اند های از دهه دیموکراسی داشته اند و
 مظعاردص شقن، اوق ضیوفت رظن زا ار عوضوم ، هدرکمشاهده کرده و تحلیل و تجزیه منطقی  عینیدر افغانستان را به صورت 

 هدرک هیزجت و لیلحت تیعورشم نیا تیدودحم و هیئارجا تردق تیعورشم هب طابترا رد یسایس بازحا نودب یروش و  هاشداپ و
 یاه تیدودحم 3791تحلیل و تجزیه با استناد منطقی بر قانون اساسی سال  نیا لیذ رد هدش همجرت صخشم تمسقاین رد. دنا

محققین . تسا هدش حیرشت هاشداپ لور و ، یمسر تردق نودب یاه مظعاردص یگراچیب،3791 لاس یساسا نوناق رد هدش قلخ
فضائی را بوجود آورده بود که یگانه  3791منطقی نشان میدهند که چگونه قانون اساسی سال  هیزجت واین ریسرچ با تحلیل 

    .راه حل مشکالت و پیشرفت امور پادشاه بود

 .در هفته آینده تقدیم خواهد شد  مانده این ریسرچقسمت های باقی

 ترجمه در ذیل تقدیم است

 
 چهار حکومت ناکام: نتیجه تا امروز

 
ترین   تحمیل کرده است عمده نامحدودیت های که پادشاه در این تجربه دیموکراسی خود بر حکومت و صدراعظم                

یدوار کننده ، هر کدام این حکومت ها در مقابل مبعد ز یک آغاز ا. ناکامی چهار کابینه در هشت سال بوده است سبب
تازمانی که نفوذ آنها آنقدر  دنا هدنام ماکانروما ماجنا زا اهنآ هبقدرت  ضیوفتمتوقف مانده و به دلیل عدم  یلمسنگی شوری   دیوار

آن حکومت شکست خورده را با حکومت جدیدی تعویض کرده  هلصافالبراه نجات نداشته اند ؛ و پادشاه  رگیدپائین افتاده که 
 . است   هدیدرگموظف به حرکت در عین مسیر قبلی  دیدج تموکح نیا و ،تساساخته شده  یلبقکه از عین دیزاین  است 

. د که به این وظیفه مقرر شداولین تبعه عادی افغان بو 0691ون اساسی سال داکتر یوسف اولین صدراعظم بعد از تصوب قان
 0692اما ولسی جرگه سال . یافته های مسلکی را برای کابینه اش معرفی کرد یافته های مسلکی بود ، تعلیم ه از تعلیموی ک

حتی قبل از انتخابات . بود، و عمدتاً زمینداران  ناتسناغفا یرهش ریغ ز وکیالن متنفذ محافظه کار اطرافتقریباً سرتاسر متشکل ا
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د بود و داکتر یوسف بالفصله بعد ومخاصمت بین کاندید شده گان برای وکالت در ولسی جرگه و کابینه داکتر یوسف مشه
 .ازانتخابات شوری استعفا داد
ست و دیپلمات میوندوال که قبالً یک ژورنالی. بعد از داکتر یوسف بحیث صدراعظم مقرر شد 0692دمحم هاشم میوندوال در سال 

خود  یاربی پادشاه را دیموکراس هتحت تجرباختیارات داده شده  وبود شخص فعال ،با انرژی ، مترقی و یک رهبر طبیعی بود ، 
با ولسی جرگه یک تشکل ابتدائی متشکل از یک تعداد وکال  تفرگ و دادکار و  دربشیپبخاطر . ر وسیع و جامع کردتعبیری بسیا

این اقدام و اقدامات . بنام حزب دیموکرات مترقی یاد میشد هکیک حزب سیاسی بوجود آورد نتخاسو مامورین دولتی را برای 
پادشاه آنرا قبول   هک دوب هزادنا زا رت هدایز تامادقا نیا اما ،صدراعظم  یکوچ وتقویت مقام  یارب  دوبدیگر میوندوال قدم های 

 .کرد کرده میتوانست، و بناًء بعد از سپری شدن صرف دوسال پادشاه میوندوال را ترغیب به استعفا
. را که یک دیپلمات سابقه بود بحیث صدراعظم مقررکرد لاعفریغپادشاه نور احمد اعتمادی ، یک محافظه کار  ،بعد از آن 

ک حکومت فعال نکرد و بعد از ی، اعتمادی هیچ پیشرفتی برای برقراری ندوال که بیش از حد سریع عمل کردبرخالف میو
 .وی مقرر گردید ، داکتر ظاهر به عوضسال رکودرچها

وکیالن را از خود آوری و تنظیم و اداره  عاجرا کرده بود و استعداد جم هوظیفقبالً منحیث رئیس ولسی جرگه  هکداکتر ظاهر 
بن بست بین قوای مقننه و عمدتاً به این امید بود که وی  نیا ومنحیث صدراعظم مقررشد ،  0690در سال  نشان داده بود 

، آن توانائی را که قبالً در اداره وکالی ز اینکه وی منحیث صدراعظم مقررشداما دیده شد که بعد ا. درب دهاوخ نیب زااجرائیه را 
با آن مواجه شد بسیار جدی ؛ و با آنکه مشکالت و چلنج های که حکومت داکتر ظاهر دوباز دست داده  رگید تشادبن بست ساز 

حکومت داکتر   .ست که همکاری ولسی جرگه را بدست بیاوردمت های قبلی بود، حکومت وی هم نتوانوحک مامتو شدید تر از رت
در حقیقت  0695 پیشنهاد های اول استعفای وی در ماه های جون و سپتمبر سال . فلج شد یلکبظاهر یکسال بعد از تشکیل شدن 

به وی یسی حکومت پال دروم ردیار تصامیم ختیار انتخاب اعضای کابینه و اختاکنایتاً خوا هش وی را از پادشاه نشان میداد که 
، شنیده میشد که احتمال دارد که پادشاه مجبور ر ماه دسمبر توسط پادشاه قبول شدوقتی استعفای داکتر ظاهر د  بالخره. داده شود

شود که تغیراتی را در سیستم بیاورد؛ یا اینکه قدرت بیشتری به حکومت اعطاء کند و یا اینکه شخص پادشاه رول مستقیم  دهاوخ
 .کندتری در کابینه بازی 

 سند در ذیل قرار داردم اصل راهچپایان قسمت 
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