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 آیا حکومت وحدت ملی راهی برای حصول هدف هست؟
 

 Foreign Policy: South Asia  Channelمجلۀ وزین سیاست خارجی، بخش جنوب آسیا 
 

پرست مرکز همکاری های بین المللی استاد و سر( Barnett Rubin) "بارنیت روین"تحلیلی در مورد افغانستان به قلم 

که اوضاع افغانستان را در مرحلۀ کنونی و تشکیل حکومت وحدت ملی مورد  شدهدر یونیورستی نیویارک نشر 
مشاور ارشد نمایندۀ خاص ایاالت متحدۀ امریکا  2112تا  2112از سال  "بارنیت روین"ارزیابی قرار داده است. 

افغانستان از جنگ سرد تا جنگ با دهشت وی نویسندۀ کتاب " ارت خارجه بود. برای افغانستان و پاکستان در وز
 بارۀ افغانستان است.دیگر در افگنی" و چندین کتاب و مقاالت متعدد 

 الین  بدون کم و کاست و تصرف تقدیم میندگان پورتال وزین افغان جرمن آنترجمۀ متن این مقاله را برای خوان
 دارم:

 

پس از سه ماه اختالف روی نتیجۀ دور  2114سپتمبر  22ور افغانستان در ه حیث رئیس جمهباحمدزی اشرف غنی 
 ءزی و عبد هللا عبدهللا امضاسپتمبر  بین احمد 21که در  ه ایجون حلف وفاداری یاد کرد. موافقتنام 14دوم انتخابات 

آنرا به عهده دارد، فراهم نمود.  این شد تشکیل حکومت وحدت مل و ایجاد ُپست ریاست اجرائیه را که آقای عبدهللا 
و نقشی را که عهدۀ دایمی صدراعظمی را اجازه میدهد مواد طویل المدتی است که تشکیل  موافقتنامه همچنان حاوی

 سازد. توسط یک فرمان ایجاد شده، نهادینه میبرای آقای عبدهللا 
د. کن در مورد مشروعیت دولت افغانستان تجدید می ها و جامعۀ بین المللی را بین افغان ه ایاین موافقتنامه معاهد

در ان را برای ایجاد مکانیزم شراکت مذاکرۀ مجدد آن پیم 2114اختالف روی نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری سال 
های شمال افغانستان در صدد بدست آوردن آن بودند، حتمی ساخت، که عهده ای  قدرت که مخالفین به رهبری تاجک

ریاست جمهوری بود.  در حالیکه رئیس جمهور در اصل دفتر آمریت اجرائی را ر مقام صدراعظمی در پهلوی د
تائید  باداری، مستلزم تعدیل قانون اساسی نظام حکومت  در ییک تغییر دایمی و حتمتوسط یک فرمان ایجاد نمود، 

زی را به حیث رئیس جمهور قبول او، غنی احمدی باشد. حامیان داکتر عبدهللا در بدل این عهده برا لویه جرگه می
 .کردند کرد،  با آن مقابله می کردند، چیزی که آنها در اختالفی که کشور را به انقسام در خطوط نژادی تهدید می

که هنوز هم علیه حکومت می  یهای عده افغان با آنبرای یک راه حل سیاسی  چوکاتیموافقتنامه همچنان به حیث این 
مدتاً طالبان، نیز مفید خواهد بود. چنین یک راه حل سیاسی یگانه راه کاهش مصارف هنگفت امنیتی افغانستان ، عجنگند

به سطحی خواهد بود که بتواند آنرا حفظ کند و شرایطی را برای ثبات و انکشاف ایجاد نماید که هم افغانستان و هم 
شود مصارف آن  قابله با تهدید های موجود بکار گرفته میکه برای م یهمسایگان آن شدیداً به آن نیاز دارند. قوای

لر ساالنه که معادل تقریباً در حدود شش ملیارد دا) شود. های امنیتی خارجی پرداخته می کامالً از طرف مساعدت
یک کاهش کمتر در کمک های امنیتی خالص ملی و سه برابر تمام عواید حکومت است( حتی صد عاید نا فیسی 

 امنیتی و مالی سقوط خواهد داد. وسیعور را به یک بحران خارجی، کش
 

 مرحلۀ اول: احیای یک ائتالف بر مبنای قانون
 

ها سازد، ولی تن ، تسهیالت اشتراک قدرت را فراهم مییه که بالقوه صدراعظم اجرائی استایجاد دفتر ریاست اجرائ
گیری از یک بن بست منظور جلوه صدراعظم بدر صورتیکه صالحیت های رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و یا 

ثبات ساختن کشور کمک کند. و اشتراک بدون  تواند در با طرح شده باشد. اشتراک قدرت در یک حکومت مؤثر می
 صالحیت در یک حکومت فلج، کمکی نخواهد کرد.

ن زمان آ ی که درگردد. گروه ها بر می 2111حد اقل به موافقتنامۀ بن در سال موضوع تاسیس عهدۀ صدراعظم 
شدند، از موجودیت یک صدراعظم که جوابگوی پارلمان  جزئی از جبهۀ متحد بودند که عمدتاً بنام اتحاد شمال یاد می

بودند که ضرورت یک اکثریت پارلمانی منجر به تشکیل یک ائتالف بین  کردند و به این باور باشد جانبداری می
یس جمهور پشتون متمرکز باشد. سایرین به شمول حامد کرزی رئیس بر رئقوام خواهد شد، نه اینکه صالحیت ا
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 ، چنان نظامیسات افغانی، مخصوصاً احزاب سیاسیکردند که با در نظر داشت ضعف مؤس جمهور سابق استدالل می
 بن بست را ایجاد خواهد کرد و بی ثباتی خواهد آورد.

ئیس رصدراعظم را که تحت نظر و صالحیت غنی و آقای عبدهللا، ایجاد ُپست اجرائی اشرف توافق نهائی بین آقای 
کند، در نظر دارد، که احتماالً بهترین مصلحت در حال حاضر است البته تا  جمهور در یک نظام مختلط کار می

ر الحیت های بزمانیکه تشکیالت آن دقیقانه تکمیل گردد. در چنین نظامی رئیس جمهور رئیس اجرائی است با ص
ن آربنا ب تواند او را برکنار سازد بدون اینکه به پارلمان مراجعه کند.  کند و می صدراعظم، کسی که او تعیین می

کند. در بسیاری اینگونه نظام ها، پارلمان  رئیس جمهور رئیس اجرائی حکومتی است که صدراعظم آنرا اداره می
ماد بر کنار سازد ولی رئیس جمهور پس از آن صالحیت انحالل تواند صدراعظم را از طریق رای عدم اعت می

پارلمان  و دایر نمودن انتخابات جدید پارلمانی را دارد. موافقتنامۀ فعلی در بارۀ اینکه صدراعظم اجرائی معروض 
نین چبه تائید و یا برکناری از جانب پارلمان میباشد چیزی نمیگوید و یا اینکه رئیس اجرائی حکومت معروض به 

 تعاملی نیست.
و نهاد های ریاست  تأسیساتمذاکره روی تعدیل قانون اساسی برای ایجاد یک نظام مختلط این خطر را دارد که 

جمهوری و صدراعظم را به نحوی ترکیب کند که جائی برای یک مکانیزم با صالحیت برای حل اختالفات و مناقشات 
لین باری نیست که مذاکره روی مواد قانون اساسی برای تشکیل یک نظام بین آنها باقی نگذارد. در افغانستان این او

نیز تشکیل یک نظام مختلط را  2112مختلط صورت می گیرد. کمیسیون تسوید قانون اساسی افغانستان در سپتمبر 
صرار اپیشنهاد نمود. اکثریت اعضای کمیسیون تسوید قانون اساسی از یک نظام مختلط پشتیبانی کردند ولی کرزی 

نمود که قانون اساسی باید شامل رئیس جمهور با انتخابات مستقیم باشد. بعداً این کمیسیون تشکیل نظام پارلمانی را 
 جود است، صدراعظم و اعضایتقاضا کرد که تشکیالت آن به نحوی بود که بر مبنای این مسوده، که نزد نویسنده مو

مشترکاً مسؤول هستند. چنان یک مسؤولیت دوگانه به نحو  «پارلمان» ولسی جرگۀنزد رئیس جمهور و حکومت 
بدون هیچ گونه مکانیزم مؤثری که رئیس حکومت و دو منبع با صالحیت کرد که دو  مؤثری دولتی را پیشنهاد می

ست ، پُ غنیاشرف ن زمان، به شمول عبدهللا و آ کابینۀ افغانستان در .ین دو را حل کند، به وجود می آمداختالفات بین ا
ی کامداد. نا یک نظام خالص ریاست جمهوری را تشکیل مینمودند که  صدارت را لغو کردند و مسوده ای را پیشنهاد

خود  در مقالۀ قبلیتالف را بار آورد، به دالیلی که انتخابات ریاست جمهوری امسال که نتوانست نتیجۀ غیر قابل اخ
 گردید.ارائه داشتم، باز نمودن مجدد این موضوع را موجب 

 
 مرحلۀ دوم: آشتی و مصالحه:

را در رابطه با آشتی و مصالحه آقای عبدهللا باید چندین موضوع  او و ،رئیس جمهور است اشرف غنیاکنون که آقای 
می خواهیم واضح به تمام مخالفین سیاسی »در روز عید فطر گفت:  اشرف غنیرسی مجدد نمایند. رئیس جمهور بر

سی ها یگانه راه است و مخالفت سیا برای مشکل افغانستان نیست. یک صلح به رهبری افغانبگوئیم که جنگ راه حل 
 «.باید به یک عملیۀ سیاسی تبدیل شود

ن، با دخیل ساختن میزبانان سیاسی پاکستانی شاآنها مجبورند دریابند که چگونه حرکت شان را برای رسیدن به طالبان 
واهد خ طالبان حکومت افغانستان را اداره کنند، پاکستان میاز این نمی خواهد  ه پاکستان بیشانسجام بدهند. در حالیک

به حیث وسیله ای برای مسایل ذات البینی مثل حضور هند در افغانستان، امتناع همیشگی از" نفوذ" خود بر طالبان 
نی، ه بعضی طالبان پاکستابه حیث پناه گاراً استفاده از قلمرو افغانستان کابل از به رسمیت شناختن سرحد، و ظاه

 استفاده نماید.
حکومت جدید افغانستان همچنان باید تصمیم بگیرد که چگونه گفتگو با طالبان را در حالیکه به جنگ هم ادامه میدهد، 

ند، ک شاید دفتر سیاسی طالبان در دوهه را به رسمیت بشناسد که از آنها نمایندگی می اشرف غنیپیگیری نماید. آقای 
 که کرزی مقاومت نمود. او همچنان باید تصمیم گیرد که چگونه هم رهبری  طالبان مقیم پاکستان و هم قوماندانچیزی 

را تقاضا نماید و ممانعت کرزی را بر د شاید هم مساعی جمیلۀ ملل متحد های آنها مستقر در افغانستان را دخیل بساز
 های غیر رسمی افغان رفع کند.بین نمایندگان طالبان و گروه های دو مسیره  مالقات

ها   های جدائی طلبان و اسالمیست با خشونتان غیر از پاکستان نیز باید دخیل ساخته شوند. چین همسایه های افغانست
 طدر منطقۀ سینکیانگ مواجه است و اکنون ثبات در افغانستان را  به امنیت خود یک امر اساسی میداند و دیگر رواب

مناسباتش با پاکستان نمی بیند. چین به همگان، به شمول پاکستان، واضح ساخته در حیث ادامۀ  با افغانستان را به
حالیکه از یک راه حل  که طالبان را به نظام سیاسی داخل سازد، پشتیبانی میکند، با حکومتی از طالبان در افغانستان 
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، که مجمع منطقوی برای 2114سال  در« قلب آسیا» مخالف می باشد. چین به حیث رئیس کنفرانس کشور های 
پشتیبانی از ثبات افغانستان است، مذاکرات منطقوی را برای آشتی در افغانستان آغاز کرده است که میتواند پشتیبانی 
مؤثری از مذاکرات بین افغانها باشد. در حالیکه چین هیچ گاهی علنی از پاکستان انتقاد نکرده و یا بر آن فشار نیاورده، 

ضع گیری آن شاید موقف آنانی را در اسالم آباد تقویه کند که آیندۀ کشور  شان را در همکاری با همسایگان این مو
می بینند نه در مقابله. حکومت وحدت ملی تعقیب یک راه حل سیاسی را بدون همکاری بین ایاالت متحدۀ امریکا و 

نستان بشمار میرود، مشکل خواهد یافت. ایران می ایران  که یکی از با نفوذ ترین کشور ها در ترکیب سیاسی افغا
توانست مذاکرات برای تشکیل حکومت وحدت ملی را با نفوذ خود بر بعضی از اشخاص در کمپ عبدهللا، اخالل 
نماید، ولی در عوض از این مذاکرات پشتیبانی کرد و نتیجه را "یک پیروزی شکنند" خواند. ایران همچنان از نفوذ 

حکومت وحدت ملی برای مانع شدن عملیۀ آشتی و مصالحه  که آنرا تهدید تلقی کرد کار بگیرد. اگر خود  در داخل 
ایاالت متحدۀ امریکا و ایران  به یک توافق ذروی دست یابند، این دو کشور شاید به توانند همکاری را که در سالهای  

 در افغانستان داشتند از سر گیرند.  2112تا  2111
می سیس امارت اسالأملیتی داشته باشند و کمتر از تن سیاست ها،  اگر طالبان بلند پروازی های فرا هیچ یکی از ای

در افغانستان قبول نکنند، کار گر نخواهد بود، چیزی که آنها هیچ گاه در اهداف اعالم شده ای شان شامل نساختند. 
افغانستان، علناً اهداف خود را به افغانستان  طالبان با وصف پناه دادن به جنگجویان خارجی در بدل کمک آنها به

ها از یک آجندای بین المللی القاعده، دولت اسالمی و یا اهدی در دست نیست که نشان دهد آنمختص ساخته اند و شو
 ازت عید فطر سایر گروه ها،  پشتیبانی می کنند . مال محمد عمر رهبر طالبان در آخرین بیانیۀ خود به مناسب

از سرحدات خود حراست نمائید و روابط حسنه با کشور های همسایه بر مبنای احترام »خواست  ودخ نیاجنگجو
 اس. آی. اس( )آی. در عراق و سوریه دولت اسالمینه اینکه سرحدات را از بین ببرید مثل «. شته باشیدمتقابل دا

خالفت و معموالً از طرف عمر مبین رهبری یک جهاد است نه لزوماً به مفهوم ادعای محمد  لقب امیر المؤمنین مال
 ها به همین مفهوم بکار برده شده است.  رهبران اسالمی طی قرن

عمر محمد سیس مجدد امارت است، گر چه  آن را رد هم نکرده اند. مال أیچ گاهی نگفته اند که هدف آنها تطالبان ه
زین خارجی از افغانستان خارج شوند جنگ در افغانستان زمانی پایان می یابد که تمام متجاو» :در پیام روز عید گفت

بق ط ها یک حکومت مستقل اسالمی و یک رژیم مقدس اسالمی و مستقل در افغانستان مسلط شود و افغانستان و افغان
او به آسانی گفته می توانست که جنگ زمانی ختم خواهد شد که عساکر « سیس نمایندأآرزو های مذهبی و ملی شان ت

، ولی او نگفت. زندگی به موجب قانون اساسی ت اسالمی بر افغانستان حاکم باشدد و امارافغانستان را ترک گوین
باید آنرا در هر گونه راه حل بپذیرند. یک بیانیۀ  است که طالباناز شرایط مورد توافق بین المللی افغانستان یکی 

ها در فرانسه  ضوع  با سایر افغانبر دو مو  2112دسمبر  21و  21مورین طالبان از دفتر سیاسی این گروه  در أم
 کند، اشاره دارد: پشتیبانی میی بر قانون اساسی که از یک حکومت مبتن

افغانستان باید توسط قانون اساسی تنظیم گردد؛ حقوق تمام برادران از هر  اهالی فردی، مدنی و سیاسی تمامحقوق 
، بر توازن صالحیت های سه گانۀ حکومت دارد نژاد بدون تبعیض، روابط بین حکومت و مردم را توضیح می

ها فیصله خواهد کرد، ، در مورد نوعیت حکومت، اداره و صالحیت )سه قوۀ حکومت( روشنی خواهد انداخت
 ملت افغانستان و جهان را در رابطه با پالیسی های داخلی و خارجی افغانستان بدست خواهد آورد. فتنخالصه، پذیر

در حکومت خواهد شد و تمام جناح های افغان ، راه برای موازنۀ قدرت سیاسی هموار اسی. با رهنمود های قانون اس .
 آینده سهیم خواهند بود.

 ای آزاد نگاشته شود و بعددر یک فضساسی باید توسط دانشمندان افغان متذکر می شویم که مواد قانون اما صریحاً 
ت فشار و سایۀ طیاره های انستان مشروعیت ندارد زیرا تحئید به ملت ارائه گردد. قانون اساسی موجودۀ افغأبرای ت

 نوشته شده است. 22-بی 
ه کراسی" را بمویصادر نکردند که عدم موافقت آنها را با قانون اساسی مشخص سازد. آنها "د ه ایطالبان کدام بیانی

موافقتنامۀ جامع ممکن نخواهد بود. ولی محکوم کرده اند. اگر آنها این موقف شانرا حفظ کنند، حیث تحمیل غربی ها 
" نگاشته شده 22-در برابر جمله اختتامیۀ است که این قانون اساسی در " سایۀ طیاره های بیک اعتراض مداوم ی

عیت مشروکه در فهرست اهداف غرب قرار داشته مشکل خواهد یافت که ک زندانی سابقۀ گوانتانامو و یا کسیاست. ی
واهد خپذیرفتن آن به مفهوم تسلیم شدن  پذیرد که آنها یا زندانی بودند و یا هدف قرار داشتند.ی بچنین سندی را در حال

 بود نه آشتی نمودن.
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړ له موږ سره اړیکه ټینگه ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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

 

عملیۀ تعدیل قانون اساسی که حکومت وحدت ملی الزمی دانسته راه بیرون رفت را هموار میسازد. لویه جرگۀ که 
سایرین را بر متن تجدید نظر شده به حیث چارچوب کلی فراهم می  این تعدیالت را تائید نماید زمینۀ دخالت طالبان و

در نظر گرفته شده وسایلی را  2112نماید. اشتراک طالبان در انتخابات پارلمان و شوری های والیتی که برای سال 
تنظیم برای آنها فراهم خواهد  ساخت که کرسی های را در لویه جرگه تصاحب کنند. آنها می توانند  یا به حیث 

 کنندگان و یا ) به احتمال بیشتر(  به حیث افراد منفرد، اشتراک داشته باشند.
شمول زنان و تعدادی از تمام گروه های قومی در عملیۀ ه دخیل ساختن شورشیان به حیث  یکی از چندین گروه، ب

مت باشد. شامل لبان و حکوسیاسی برای ترتیب و تنظیم آشتی  بسیار مناسبتر است نسبت به توافقی که  محض بین طا
ن آنها با مجموع طیف سیاسی امروزی افغانستان مقابل خواهند شد، تضمین آ ساختن طالبان در چنان عملیه ای که در

بهتری از حفظ دست آورد های افغانستان فراهم خواهد کرد. اگر طالبان درین عملیه اشتراک کنند، آنها با نیرو های 
خل ائتالف قانونی متحد خواهند گردید تا بعضی از حقوق افغانها  مخصوصاً زن ها را که محافظه کار قدرتمند در دا

به سختی بدست آورده اند پس بگیرند.  حمایت مداوم و پایدار  بین المللی هنوز هم الزم خواهد بود. ولی آن دست 
 آورد ها در نهاد های شان دفاع کنند.آورد ها تنها زمانی محفوظ و مصون خواهد ماند که افغانها بتوانند از این دست 
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