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 ۲۵/۱۱/۲۰۱۸          یو منطقو کیژیمرکز مطالعات استرات
 

 یجمهور غن سیرئ ۀدر دور یبه اختالفات داخل ینگاه
 

 ریگ  از نفس یکیافغانستان  خیکه در تار دیافغانستان رس یجمهور استیر یبه کرس یانتخابات یدر پ یغن اشرف
م برگزار شد ـ ۲۰۱۴انتخابات ـ که در سال  نی. در اشود یخوانده م یجمهور استیانتخابات ر نیتر یو جنجال نیتر

 یانتخابات یها  میت انیم کایامر نیشیپ ۀخارج ریوز ،یریجان ک یانجگریکه باآلخره با م دیرس یئاختالفات به جا
 آمد. انیبه م یحکومت وحدت مل ،یاسیتوافق س کیبر اساس  یعبدهللا عبدهللا و اشرف غن

اختالفات سال به سال شدت گرفت و  نیبود. ا یاختالفات داخل ریاز همان آغاز کار خود درگ یوحدت مل حکومت
دوره، کشور را با  نیحکومت در ا یاختالفات داخل رو، نیساخت. از ا ریمتأث زیمختلف در کشور را ن یها عرصه
 مواجه کرده بود. زین یاسیس یثبات یخطر ب
 نکهیاختالفات حکومت و پارلمان و ا ،یسران حکومت وحدت مل انیات ماختالف ،یآغاز اختالفات داخل یچگونگ

آن بحث  یرو لیتحل نیاند که در ا یچه بوده؟ از موارد یجمهور غن سیرئ ۀدر دور یاختالفات داخل ۀعوامل عمد
 صورت گرفته است.

 یسران حکومت وحدت مل اختالفات
 استیر ۀاست؛ اما در افغانستان بخصوص در دور یعیامر طب کیجهان  یدر تمام کشورها یداخل اختالفات

به  یۀقض نی( قرار داشت، ای)حکومت وحدت مل یحکومت ائتالف کیکه نامبرده در رأس  یاشرف غن یجمهور
 بود. همواجه کرد یاسیس یثبات یموارد کشور را با خطر ب یبرجسته بود که در برخ ۀانداز
نمود، خود  میتقس یداکتر عبدهللا و اشرف غن یها میت انیم ۵۰-۵۰که قدرت را به شکل  یحکومت وحدت مل ۀنسخ

خالف قانون  یافغان بود؛ چون حکومت وحدت مل استمدارانیس انیم یآغاز اختالفات داخل ۀنیزم ۀفراهم کنند
 لیدر مورد تشک ییآغاز کار اش، انتقادها اناز هم زیآمد و ن انیبه م یاسیتوافق س کیافغانستان بر اساس  یاساس

 حکومت وجود داشت. نیا
مواجه  یدرون یبا اختالفات زیدر داخل ن میها هر دو ت داشتند و بعد یبا هم اختالفات یعبدهللا و غن یها  میت ل،یاوا در

 یوزرا یها در رابطه به معرف قدرت، بعد میو تقس یساز در آغاز بر سر حکومت یشدند. سران حکومت وحدت مل
اختالفات  نیداشتند. ا یادیبا هم اختالفات ز ران،یبخصوص سف یدولت ۀبلند رتب یها مقام ریو همچنان سا نهیکاب

 یاو و عمل ۀعملکرد دو سال جمهور، سیبه رئ یاعتراضات آشکار هیاجرائ سیکه رئ دیرس یهم به حد یزمان
 اظهار کرد. ،یحکومت وحدت مل لیتشک یاسیس ۀنام نکردن تعهدات مندرج در توافق

کارکرد  یدولت ۀبلند ربت یها از مقام یبرخ یاختالفات، در سال نخست حکومت وحدت مل نیدر نظر داشت هم با
از کنار رفتن  توان یجمله م نی. از ارفتند یخود کنار م یها هم از مقام ایو  دادند یحکومت را مورد انتقاد قرار م

 ،یافغانستان، نورالحق علوم یمل تیامن سیرئ ل،ینب محل، رحمت هللا یها  مستقل ارگان ۀادار سیپوپل، رئ یالنیج
خان  رزایم م،یمعادن و پترول ریمستقل انتخابات، داود شاه صبا، وز ونیسیکم سیرئ ،ینورستان وسفیداخله،  ریوز
 کرد. ادی گرید یها  مقام یکندز و برخ یوال ،یهلمند، عمر ساپ یوال ،یمیرح
 قیاز اختالفات عم یگرید یو معاون نخست اش موج یجمهور غن سیرئ انیها م جنجال هم، اختالفات و  ییسو از

به او سهم  ایبه شدت انتقاد کرد که گو یجمهور غن سیهـ ش جنرال دوستم از رئ ۱۳۹۵سال  لیبود. در اوا یداخل
متهم کرد و اظهار داشت که تا اکنون  ییاگر جمهور را به قوم سیرئ یحت یرا نداده است. و یدر حکومتدار یکاف

 داده نشده است.  شینخست برا تینمعاو تیصالح
ساخت. جنرال  شتریآمد و اختالفات موجود را چند برابر ب انیبه م یشچیاحمد ا یۀاختالفات، قض نیهم انیجر در

و حزب وحدت در شهر  تیبود، با حزب جمع یو یجنس تیمتهم به آزار و اذ یشچیاحمد ا هیدوستم که در قض
شد که از آمدن  فیبعد از آن رو به تضع تالفیا نیداد. ا لیتحت نام "نجات افغانستان" را تشک یتالفیا هیترک ۀانقر

 ینکرد. اما چند افتیبلخ در تیوال ییهوا دانینشست در م ۀاجاز یو ۀاریو ط دیدوستم به افغانستان ممانعت گرد
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 اتیوال یروز در برخ نیمردم چند شد و گریجنرال دوستم در شمال کشور دست یها  از قوماندان یکی کهیبعد زمان
 انجام دادند، دوستم دوباره به کشور برگشت. ۀگسترد راتشمال کشور تظاه

در تقابل قرار  یبا حکومت مرکز زیدولت ن یمحل یها مقام یجمهور، برخ سیاز اختالفات دوستم با رئ عالوه
 رفت یبلخ کنار نم تیبود که از مقام وال یمحل یها از مقام یکیبلخ  نیشیپ یعطا محمد نور وال انیم نیداشتند. در ا

 یبا ارگ، بر اساس برخ یادیاز مذاکرات ز دکه باالخره بع دانستیم یدار حکومت وحدت مل و خود را سهم
 بلخ کنار رفت. تیمقام وال یتوافقات از کرس

حکومت همواره  یها مقام انیم یاختالفات داخل ،یاز چهار سال عمر حکومت وحدت مل شی، در طول بعومجم در
تا  ،یخارج یها کشور یها و مقام یافراد داخل یانجگریبه م یبه شدت وجود داشته است که معموال پس از مدت

 است. دهیحل و فصل گرد یحد

 جرگه با حکومت یولس اختالفات
 ۀادام انیم نیبود. در ا هیاجرائ ۀمقننه و قو ۀتقابل قو ،یاز اخالفات داخل یگریبخش د یجمهور غن سیرئ ۀدور در

 ۀجرگ یحکومت و ولس انیاختالفات م یمهم یاز موارد یکی یحکومت وحدت مل ۀنیدر کاب رانیکار سرپرست وز
 رانیدهد و نامزد وز انیپا رانیسرپرست وز رجرگه بارها از حکومت خواست تا به کا یافغانستان بود. چون ولس

تا حکومت  دیها طول کش  ماه لیکار در اوا نیاما ا د؛یمان یمجلس معرف نیاعتماد به ا یگرفتن را یرا برا یدیجد
از  یبرخ یاعتماد داد، ول یها را  تن از آن ازدهیبه  زیجرگه ن ینمود و ولس یجرگه معرف یبه ولس یدیجد یوزرا

 .ندینما یم فهیوظ یفایسرپرست ا ثیاز چهار سال هنوز هم به ح شیآنها با گذشت ب
 ۀجرگه شده بود، مسئل نیا یاعضا انیم زیجرگه و ن یحکومت و ولس دیکه باعث اختالفات شد یگرید موضوع

 زین یکیالکترون یها تذکره یو چگونگ عیتوز ن،یبود. عالوه بر ا یقانون اساس لیجرگه و تعد هیلو ریخواست تدو
 رد کرد، اما مشرانو جرگه آن را بطهرا نیجمهور را در ا سیجرگه فرمان رئ یبود. ولس یگرید یجنجال یۀقض

 گرفت. دیئتا یرا ،یمل یمشترک هر دو مجلس شورا ونیسیکم یکرد که باآلخره از سو دیئتا
مطلق راه تقابل با حکومت  ۀجرگه به گون یولس ۀبرجست یاعضا یکه برخ دیرس یهم به حد یاختالفات زمان نیا

را مورد انتقاد قرار  یره کارکرد حکومت وحدت ملهموا یضد حکومت یها  تالفاتیگرفتند و در ا شیرا در پ
 .دادند یم

 یاختالفات داخل ۀعمد عوامل
 انیم یاسیتوافق س کی ادیبر بن یانتخابات یها جنجال یدر پ ی: حکومت وحدت ملیحکومت ائتالف لیتشک •

آمد.  انیداشت ـ به م یعیطب ریو شکل غ یمنافع شخص ادیبن زین میهر ت یالتیتشک یـ که ساختارها یانتخابات میدو ت
اختالفات  نیو ا کرد یمخالفت م گریجانب د باکه منافع هر جانب در خطر بود، همان جانب  یزمان لیدل نیبه هم

 ادیعطا محمد نور و عبدهللا عبدهللا  انیمورد از اختالف م نیسر بلند نمود که در ا زین میباآلخره در داخل هر ت
 .میتوان یکرده م

 سیرئ ۀدرو ای یدر حکومت وحدت مل یاختالفات داخل تیاز عوامل موجود یکی: یفع شخصتقابل منا •
به  یزمان یدولت  ۀبلند رتب یها مقام انیبوده است. اختالفات م یمقامات حکومت یتقابل منافع شخص ،یجمهور غن

 یکه در کرس یموارد اشخاص یاری. در بسگرفت یقرار م گریشان در تقابل هم د یکه منافع شخص آمد یم انیم
بر  رفتند، یکنار م شیاز مقام خو کهیگفتن بر ضد حکومت نداشتند؛ اما زمان یبرا یزیچ چیحکومت قرار داشت ه

 کی تیخود موجود یبه رهبر ایو باآلخره  کردند یکارکرد نظام را نقد م نمودند، یم یریگ ضد حکومت موضع
 .گرفتند یضد حکومت قرار م یاسیس یها تالفیاز ا یکیدر  مه ایو  کرد یرا اعالم م یاسیس تالفیا
عدم  ،یجمهور غن سیرئ ۀدر دور یاختالفات داخل ۀو عمد یاز عوامل اساس یکینکردن تعهدات؛  یعمل •

بخصوص در زمان  ل،یصورت گرفته است. در اوا دیشدن آن تأک یبود که بارها بر عمل یشدن تعهدات یعمل
شدن آن با اختالفات  یعدم عمل لیانجام داده بود که بدل یخود تعهدات یبا اعضا میر دو ته یانتخابات یها نیکمپا
جابجا شده  میدو ت انیم یحکومت وحدت مل ۀکه در توافقنام ینشدن تعهدات یمواجه شدند. در قدم دوم عمل یدرون
 هر دو جانب بود. انیاعتماد م تیاختالفات و عدم موجود یاز عوامل اساس گرید یکیبود، 

 یمقام ها ای استمدارانیس انیاختالفات م تیموجود یاشرف غن یجمهور استیر  ۀگفت، در دور دیهمه با نیا با
گذار بودند.  ریتاث زیمردم عام ن تیمتهم نموند، بر ذهن ییگرا را به قوم گریکدیموارد  یحکومت که در برخ یدولت

 هیلو ریتدو ،یکیالکترون یها  موضوعات )تذکره یبرخ لیانستان بدلاز چهار سال گذشته مردم افغ شیدر طول ب
در رابطه به آن اختالف نظر داشتند،  زین یحکومت وحدت مل یها ...( که مقامیقانون اساس لیتعد یۀجرگه و قض

مردم روز به روز  انیشد و فاصله م شتریب ضیقرار گرفتند، تعصب و تبع گریبر اساس قوم و سمت در مقابل همد
 .افتی شیافزا

 انیپا
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