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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد
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ناشر و نویسنده :احمد فواد ارسال
ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
ماستری در مطالعات امنیت ملی/منطقه ای
تمرکز در آسیای جنوبی/مرکزی/خلیج عرب/فارس

قسمت چهارم تحلیل وزارت خارجه امریکا از تجربه دیموکراسی
افغانستان در سال 3791
چهار صدراعظم ناکام و قدرت پادشاه
نوت :خدمت آن خواننده های محترمی که قصد تحقیق و تحلیل و تجزیه حوادث و تاریخ معاصر افغانستان را از طریق مطالعه
عینی بدون در نظرداشت احساساسات شخصی دارند ،ومیخواهند از تحلیل منطقی استفاده نمایند عرض میگردد:
این قسمت چهارم از یک تحقیق ،تحلیل و تجزیه دهه تجربه دیموکراسی افغانستان است که در سال  3791توسط دفتر ریسرچ
و استخبارات وزارت خارجه امریکا نشر شده بود .با آنکه مردم و اشخاص دخیل در سیاست افغانستان تحلیل ها و برداشت
های از دهه دیموکراسی داشته اند و کرده اند ،دیده میشود که نویسندگان امریکائی در این ریسرچ دهسال تجربه دیموکراسی
در افغانستان را به صورت عینی مشاهده کرده و تحلیل و تجزیه منطقی کرده  ،موضوع را از نظر تفویض قوا ،نقش صدراعظم
و پادشاه و شوری بدون احزاب سیاسی در ارتباط به مشروعیت قدرت اجرائیه و محدودیت این مشروعیت تحلیل و تجزیه کرده
اند .دراین قسمت مشخص ترجمه شده در ذیل این تحلیل و تجزیه با استناد منطقی بر قانون اساسی سال  3791محدودیت های
خلق شده در قانون اساسی سال ،3791بیچارگی صدراعظم های بدون قدرت رسمی  ،و رول پادشاه تشریح شده است .محققین
این ریسرچ با تحلیل و تجزیه منطقی نشان میدهند که چگونه قانون اساسی سال  3791فضائی را بوجود آورده بود که یگانه
راه حل مشکالت و پیشرفت امور پادشاه بود.
قسمت های باقیمانده این ریسرچ در هفته آینده تقدیم خواهد شد.
ترجمه در ذیل تقدیم است

نتیجه تا امروز :چهار حکومت ناکام
محدودیت های که پادشاه در این تجربه دیموکراسی خود بر حکومت و صدراعظمان تحمیل کرده است عمده ترین
سبب ناکامی چهار کابینه در هشت سال بوده است .بعد ز یک آغاز امیدوار کننده  ،هر کدام این حکومت ها در مقابل
دیوار سنگی شوری ملی متوقف مانده و به دلیل عدم تفویض قدرت به آنها از انجام امورناکام مانده اند تازمانی که نفوذ آنها آنقدر
پائین افتاده که دیگر راه نجات نداشته اند ؛ و پادشاه بالفاصله آن حکومت شکست خورده را با حکومت جدیدی تعویض کرده
است که از عین دیزاین قبلی ساخته شده است ،و این حکومت جدید موظف به حرکت در عین مسیر قبلی گردیده است .
داکتر یوسف اولین صدراعظم بعد از تصوب قانون اساسی سال  0691اولین تبعه عادی افغان بود که به این وظیفه مقرر شد.
وی که از تعلیم یافته های مسلکی بود  ،تعلیم یافته های مسلکی را برای کابینه اش معرفی کرد .اما ولسی جرگه سال 0692
تقریبا ً سرتاسر متشکل از وکیالن متنفذ محافظه کار اطراف غیر شهری افغانستان  ،و عمدتا ً زمینداران بود .حتی قبل از انتخابات
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مخاصمت بین کاندید شده گان برای وکالت در ولسی جرگه و کابینه داکتر یوسف مشهود بود و داکتر یوسف بالفصله بعد
ازانتخابات شوری استعفا داد.
ً
دمحم هاشم میوندوال در سال  0692بعد از داکتر یوسف بحیث صدراعظم مقرر شد .میوندوال که قبال یک ژورنالیست و دیپلمات
بود شخص فعال ،با انرژی  ،مترقی و یک رهبر طبیعی بود  ،و اختیارات داده شده تحت تجربه دیموکراسی پادشاه را برای خود
تعبیری بسیار وسیع و جامع کرد .بخاطر پیشبرد کار و داد و گرفت با ولسی جرگه یک تشکل ابتدائی متشکل از یک تعداد وکال
و مامورین دولتی را برای ساختن یک حزب سیاسی بوجود آوردکه بنام حزب دیموکرات مترقی یاد میشد .این اقدام و اقدامات
دیگر میوندوال قدم های بود برای تقویت مقام و چوکی صدراعظم  ،اما این اقدامات زیاده تر از اندازه بود که پادشاه آنرا قبول
کرده میتوانست ،و بنا ًء بعد از سپری شدن صرف دوسال پادشاه میوندوال را ترغیب به استعفا کرد.
بعد از آن  ،پادشاه نور احمد اعتمادی  ،یک محافظه کار غیرفعال را که یک دیپلمات سابقه بود بحیث صدراعظم مقررکرد.
برخالف میوندوال که بیش از حد سریع عمل کرد ،اعتمادی هیچ پیشرفتی برای برقراری یک حکومت فعال نکرد و بعد از
چهارسال رکود ،داکتر ظاهر به عوض وی مقرر گردید.
داکتر ظاهر که قبالً منحیث رئیس ولسی جرگه وظیفه اجرا کرده بود و استعداد جمع آوری و تنظیم و اداره وکیالن را از خود
نشان داده بود در سال  0690منحیث صدراعظم مقررشد  ،و این عمدتا ً به این امید بود که وی بن بست بین قوای مقننه و
اجرائیه را از بین خواهد برد .اما دیده شد که بعد از اینکه وی منحیث صدراعظم مقررشد ،آن توانائی را که قبالً در اداره وکالی
بن بست ساز داشت دیگر از دست داده بود؛ و با آنکه مشکالت و چلنج های که حکومت داکتر ظاهر با آن مواجه شد بسیار جدی
ترو شدید تر از تمام حکومت های قبلی بود ،حکومت وی هم نتوانست که همکاری ولسی جرگه را بدست بیاورد .حکومت داکتر
ظاهر یکسال بعد از تشکیل شدن بکلی فلج شد .پیشنهاد های اول استعفای وی در ماه های جون و سپتمبر سال  0695در حقیقت
کنایتا ً خوا هش وی را از پادشاه نشان میداد که اختیار انتخاب اعضای کابینه و اختیار تصامیم در مورد پالیسی حکومت به وی
داده شود .بالخره وقتی استعفای داکتر ظاهر در ماه دسمبر توسط پادشاه قبول شد ،شنیده میشد که احتمال دارد که پادشاه مجبور
خواهد شود که تغیراتی را در سیستم بیاورد؛ یا اینکه قدرت بیشتری به حکومت اعطاء کند و یا اینکه شخص پادشاه رول مستقیم
تری در کابینه بازی کند.

پایان قسمت چهارم اصل سند در ذیل قرار دارد
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