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 ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی
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 3791قسمت پنجم و آخر تحلیل وزارت خارجه امریکا در سال 

  صدراعظم موسی شفیق
 
 

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

ر افغانستان چند ماه اول دوره صدارت موسی شفیق تحلیل و در این قسمت تحلیل وزارت خارجه از تجربه دهساله دیموکراسی د
براساس ، و رول ولسی جرگه  براساس قانون اساسیتجزیه شده رول ظاهرشاه براساس قانون اساسی ، ناتوانی صدراعظمان 

سط عبدالعلی داکتر صمد حامد جمع آوری شده تویادنامه  97حه فداکتر سید عبدهللا کاظم در ص .تشریح شده است قانون اساسی
قانون اساسی بحیث عالی ترین وثیقه ملی حیثیت یک مقاوله قراردادی » :نور احراری در مورد قانون اساسی چنین نوشته اند

دارد که بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان عقد میگردد و هدف عمده آن شناخت تثبیت و تسجیل و تحدید صالحیت ها ، 
ید صالحیت ها را در تعریف فوق در نظر گرفته و انتقادت دخوانندگان تح« .هیئت حاکمه میباشدمسئولیت ها و وجایب افراد و 

 . نمایند ار ناشدوخجی را در این قسمت و در قسمت های قبلی در سایه ای آن مطالعه و نتیجه گیری راین تحلیلگران خا

 ترجمه در ذیل تقدیم است

 

 مشکالت ، چلنج ها و دورنما  :حکومت موسی شفیق

منحیث . با انرژی ، الیق، و بلند پروازاست( 34)صدراعظم جدید دمحم موسی شفیق کامی یک شخص جوان                    
ت ها و نا امیدی ها چوکی و مقام صدارت را از نزدیک مشاهده کرده است وزیر خارجه در کابینه داکتر ظاهر از نزدیک محدودی

هر دوصفت بلند . و اینک وی چلنجی را قبول کرده است که برای صدراعظم های قبل از وی غیر قابل حل ثابت شده است
ی شفیق از پادشاه این پروازی و واقعیت بینی وی این آوازه ها را بلند کرده است که قبل از قبول وظیفه صدراعظمی، موس

اطمینان را بدست آورده است که نه تنها پادشاه از وی حمایت حمایت همه جانبه خواهد کرد ، بلکه این هم آوازه است که موسی 
شفیق این اطمینان را هم از پادشاه حاصل کرده ایست که پادشاه معیار های جدیدی را قبول خواهد کرد مثل توشیح قانون احزاب 

 .قانون شورا های والیتی و توشیح

بعد از مقرر شدن به حیث صدراعظم در ما دسمبر ، موسی شفیق به سرعت برای ساختن کابینه و ریفورم های                  
یک دفتر اداره کابینه را تحت اداره مستقیم خودش ایجاد کرده است  ا  در قدم اول موسی شفیق سریع. استاقتصادی قدم برداشته 

موسی شفیق با سرمشق قرار دادن . اداره هماهنگی و مؤثریت در بین اعضای کابینه را تا حد زیادی توسعه خواهد دادکه این 
البته پیشنهاد ریفورم اقتصادی وی تا هنوز مورد مالحظات . خود یک فضای تحرک و هدفمندی را در حکومت بوجود آورده است

ا ولسی هیچ وسیله حل بن بست بمهارت شخصی خودش و حمایت پادشاه  بجز ازولسی جرگه قرار نگرفته است، و صدراعظم 
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گذشته از آن صدراعظم تا حاال موفق نشده است که کاندید های مناسب برای حد اقل سه وزارت کلیدی . جرگه را در اختیار ندارد
 .پیدا کند

در پیشرو دارد که در جریان آن قرارداد آب هیلمند حکومت جدید اولین امتحان مهم خود را در ظرف چند هفته آینده                
قرار خواهد   با آنکه دیده میشود که این قرار داد مورد تائید اکثریت افغان ها. در ولسی جرگه مورد بحث قرار خواهد گرفت

گرفت ، اما خود این حقیقت که حکومت با دولت ایران به یک موافقه رسیده است براساس خطر و تهدید زبان و فرهنگ ایران بر 
، اما به خاطر مخالفت ینکه این مدعا سطحی به نظر میرسدو با ا. افغانستان ، این قرار داد مورد مخالفت شدید قرار گرفته است

داد تظاهرات بزرگی در کابل صورت گرفت که برای اولین بار تشکیالت مختلف در موضوع مخالفت با این شدید با این قرار 
     .قرار داد در یک جبهه متحد عمل کردند

این پیش بینی میشود که بعد از جلسات پر سرو صدا و جنجالی در ولسی جرگه حکومت خواهد توانست که با                        
مگر مشکل اصلی در این است که این یک کامیابی پرضرر . شاه تصویب این قرارداد را از ولسی جرگه بدست بیاوردحمایت پاد

ضعف ذاتی حکومت در مقابل ولسی جرگه و احتیاج حکومت به پادشاه یکبار دیگر در جریان این . خواهد بودبرای صدراعظم 
از طرف دیگر . اعظم های قبل از وی آهسته آهسته ذایل خواهد شد موضوع جنجالی مشهود خواهد شد و پرستیژ شفیق مثل صدر

این جنجال قرار داد آب هلمند بازهم سبب ایجاد دودستگی بر اساس خطوط قومی و زبانی در ولسی جرگه خواهد گردید و این 
و پادشاه باردیگر . کرد موضوع در ذات خود بی میلی و طفره رفتن پادشاه را در عدم صدور اجازه تشکیل احزاب تقویت خواهد

نهایت مسیر حکومت موسی شفیق همان مسیر ناکامی   باید نمایش بدهد که وی یگانه مرجع ممثل وحدت ملی است و اگر چنان شد
 .تجربه کرده بودند  خواهد بود که صدراعظمان قبل از وی

ولسی جرگه را به شکلی اداره ورهبری کند که به  اگر این حکومت توانست که جلسه آینده ،ز طرف دیگرااما                      
مشاهده برسد که یک اداره و رهبری قوی و مؤثر انجام میگیرد ، توانائی حکومت را زیاده تر تقویت خواهد کرد، یک نمونه 

که این خود  .و اصالحات سیاسی باز خواهد کرد راه را برا ریفورمو موفق برای قوانین پیشنهادی آینده به جا خواهد گذاشت ، 
یک مقدار زیاد این مربوط به مهارت شخصی صدراعظم موسی شفیق   .دباعث بلند رفتن بیشتر توانائی های حکومت خواهد گردی
تجربه "نتیجه این عواقب مهمی هم برای شخص صدراعظم و هم برای . خواهد بود که چگونه با این امتحان برخورد خواهد کرد

  .هد داشتظاهرشاه خوا" در دیموکراسی

 :اصل سند در ذیل تقدیم است

 



  

 

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
   

 

                       

 

 

 


