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 20/20/0212                      نینظرمحمد مطم
 تحلیلگرو  نویسنده

 

 گراني هامشکالت و ن :کابینه افغانستان
 ت ها و سیكولرهاپنجشیر، مجاهدین، کمونس

 
به گونه زیانباري متاثر شده اند، در گذشته بیشترین جدید پیشنهادي بیش از همه مقام هاي سابق پنجشیري  ۀاین بار در كابین

همچنان والیت پروان نیز در گذشته در كابینه داراي افراد مهمي ق به پنجشیري ها بود. وزارتخانه ها و پست هاي كلیدي متعل
بود، اما این بار از این والیت، همچنان والیت تخار كسي به چشم نمي خرد و تنها از والیت پنجشیر یكتن آنهم به عنوان وزیر 

 صحت عامه معرفي شده است. 
به شمول  در این دوره. ازبك بود  12.0۳هزاره و  0..1 تاجك،  3۸۳پشتون،  3۵.۴۳تركیب قومي در ساختار حكومت موقت 

 چوكي مي رسید.  02، شمار پست هاي كلیدي دولت به یجمهور و معاونان و رئیس
 

وزیر خارجه عبدهللا عبدهللا همه از  وجمهور و وزیر دفاع فهیم، وزیر امور داخله یونس قانوني  رئیسعاون حكومت، م آندر 
نجشیر پباشندگان از پنجشیر بودند. همچنان اداره كلیدي امنیت توسط محمد عارف سروري كه نیز باشندگان  خاصتا  قوم تاجك و 

 بود، اداره مي شد. 
ازبك ها سهم داشتند كه در این دوره  11.۵۳هزاره ها و  1۵.۵۳تاجك ها،  02۳پشتون ها،  ۴۵.3۳ در ساختار حكومت انتقالي

  چوكي بود. 32جمهور و معاونان وي، پست هاي كلیدي دولت  رئیسبه شمول 
 

وزیر معارف و  يجمهور و وزیر دفاع، عبدهللا وزیر خارجه و قانون رئیسفهیم معاون مارشال قسیم در حكومت انتقالي بازهم 
 همه متعلق به قوم تاجك و پنجشیري بودند.  ( 022۵فبروري   - 0221اكتوبر  ) اداره امنیت ملي رئیسعارف سروري 

درصدي اقوام از ثبات برخوردار نبود و نه وزارت هاي داراي  (0222 – 022۵ )  كرزي سابقجمهور  رئیسنخست  در دورۀ
 یش گرفت. وزیر را به آزما 4كاركرد وزیر و برخي هم  2سال داراي  2ثبات بود؛ بعضي وزارت ها در جریان 

عبدهللا وزیر خارجه از پنجشیر و یك سال بعد وزیر داخله ضرار احمد جمهور احمد ضیاء مسعود،  رئیسدر این دوره، معاون 
درستیز بسم متعلق به قوم تاجك بود؛ در حالي رحیم وردگ وزیر دفاع بود، اما لوي ( 022۸ – 022۴ )نیز از والیت پروان 

 درت كافي برخوردار بود. هللا محمدي از صالحیت ها و ق
 وزارت داخله و ریاست عمومي امنیت ملي متعلق به پنجشیر بود. ریاست پارلمان را یونس قانوني به عهده داشت، 

نامبرده از این سمت زماني بركنار شد ریاست امنیت ملي را به دوش داشت.  0212جون  تا  022۵ي برورفاز امرهللا صالح 
ه جرگه همزمان با ورود كرزي به مجلس چند فیر راكت در نزدیكي محل بودوباش كرزي اصابت كه در هنگام برگزاري لوی

 كرد. 
 نیز برخالف میل و اراده خودش، از والیت هرات بركنار و در كابل به حیث وزیر آب و برق گماشته شد. اسماعیل خان 

درصدي اقوام در حكومت از ثبات برخوردار نبود؛ و نه  (میالدي 021۵ - 0222 ) كرزي  سابقجمهور  رئیسدور دوم در 
 رد و بدل شدند.  3وزیر به كار گماشته شد و در بعضي  4سال  2ها ثابت بود. در برخي وزارت ها در مدت هم وزارت 
زلمي رسول و جمهور، رحیم وردك و بسم هللا محمدي به عنوان وزیر دفاع،  رئیس، قسیم فهیم در پست معاونیت در این دوره

و داوودزي به عنوان وزیر داخله كار كردند و وزارت انكشاف  ضرار احمد مقبل به حیث وزیر خارجه، اتمر، محمدي، پتنگ
 و بعدا رحمت هللا نبیل بود.  امنیت ملي نخست امرهللا صالح رئیسدهات با ویس برمك و 

با وجود رقابت شدید دوستم والیت بلخ از زمان آغاز حمالت امریكا بر افغانستان به عطامحمد نور كه از قوم تاجك است، تعلق 
 داشته است.

قومي  تركیب، در آن وزیر است 02و داراي  جمهور اشرف غني معرفي شد رئیسكابینه حاضر كه بعد از سه و نیم ماه توسط 
 .  ۵۳و ترکمن  ۳ 10ازبک  ، 1۱۳، هزاره0۸۳، تاجک ۵2۳تون شپ قرار ذیل است:
امنیت  رئیس؛ شده اندعبدهللا معرفي ر تاکد تن آنها به وسیله  10 واشرف غني جمهور  رئیساز سوي وزیر  13در این كابینه 

 پشتون اند. جمهور معرفي شده كه هر دو رئیسبانك مركزي از سوي  رئیسبه توافق هر دو و 
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رپل و غور وزیري معرفي نشده و تقریبا ده وزیر در كابینه یادشده از برخي والیات ناامن مانند: هلمند، پكتیا، كنر، نورستان، س
و به همین گونه وزیران تكنوكرات و از حمایت غربي ها برخوردار بوده معرفي شده در آن، از چهره هاي حامي كمونست ها 

 رده دارند. در آن نیز حضور گست
مي نویسند داراي تابعیت  13و برخي هم  11تن آنها و برخي گزارش ها آنرا  10در میان وزیران پیشنهادي بر پایۀ گزارش ها 

علومي تابعیت دومي خود  و تن آنها صالح الدین رباني دو تن آنها داراي تابعیت امریكایي اند. اما  2كه در این میان  خارجي اند
 ند. را لغو كرده ا

غالم جیالني پوپل نامزد وزیر مالیه به دالیل نامعلوم از نامزدي خود منصرف شد، بر پایه برخي گزارش ها نامبرده از اینكه 
 رئیسپاسخ دهد، از نامزدي اش انصراف كرد و همچنان گفته مي شود كه ولسي جرگه نمایندگان نمي توانست به تقاضاهاي 

 مزدي اش انصراف نماید. جمهور به وي گفته بود كه از نا
براي وزارت زراعت نامزد بود، به دلیل تحت تعقیب بودن از سوي پولیس انترپول به خاطر نامزد دوم یعقوب حیدري بود كه 

 از نامزدي اش انصراف داد. عدم پرداخت مالیه اش در كشور استونیا 
 زدي اش منصرف شد. سوم، محمود صیقل بود كه به دلیل تاكید بر تابعیت خارجي اش از نام

اي امنیت و دو شور رئیسدر كابینه جدید بیشتر وزیران پیشنهادي افراد تحصیل كرده بریتانیا هستند؛ همچنان گفته مي شود كه 
 تن از والیان جدید التقرر نیز با بریتانیا روابط نزدیكي دارند. 

د زیاد تا حیدار است؛ برخي كارشناسان مي گویند كه امریكا در انتخاب كابینه و والي ها نقش امریكا و بریتانیا بیش از همه پد
 مسله افغانستان را به بریتانیا واگذار كرده است. 

با اعالم كابنیه جدید مجاهدین سابق شوك خورده و اكنون به راهكارهاي دیگري مي اندیشند؛ زیرا در این كابینه نقش آنها كمتر 
 است. 

 ت. اینكه نهادهاي امنیتي به آنها تعلق گرفته اس بلخاصهینه جدید سهم كمونست ها بیشتر است؛ مجاهدین سابق مي گویند كه در كاب
مجاهدین سابق و كمونستان سابق كه در دوران تجاوز شوروي سابق با هم جنگیده اند و خاطره هاي آن روزها را در ذهن 

 نفع طالبان است.  دارند؛ به راحتي نمي توانند همدیگر را بپذیرند؛ این امر البته به
 بانك مركزي به دلیل داشتن تابعیت دوگانه باید از لست رئیسولسي جرگه فیصله كرده اند كه هفت وزیر پیشنهادي و نمایندگان 

 به چالش كشیده شده است. نمایندگان ، اما این فیصله نیز به وسیله برخي كابینه خارج كرده شوند
بود؛ ممكن   ۱.0۴۳ترکمن  و ۳ 10.۴، ازبک  ۴۳..1۸، هزاره31.0۴۳، تاجک 31.0۴۳تون شپتركیب كنوني قومي كابینه 

 این تركیب نهایي نباشد و تغییراتي در آن راه یابد. 
نشوند  علومي موفق بلخاصهآنها در فهرست نخست بر پایه برخي گزارش ها، گروه عبدهللا در تالش هستند كه وزیران پیشنهادي 

 ماد از ولسي جرگه به دست آورند، به این ترتیب به عوض آنها كسان دیگري معرفي مي شوند. كه راي اعت
دو تابعیته بانك مركزي را بر  رئیساما گزارش هاي تازه مي رساند كه سران حكومت ایتالفي در تالش هستند كه هفت نامزد و 

 ولسي جرگه بقبوالنند. نمایندگان 
 مي شود كه همه وزیران دو تابعیته از فهرست اخراج نشده اند. در داخل ولسي جرگه نیز گفته 

دو  10هم اكنون از جمله در گذشته نیز بر مبناي تعامالت پولي راي اعتماد داده اند و این بار نیز احتمال آن مي رود. نمایندگان 
مي رسد كه كشمكش ها بین ولسي جرگه و  به نظرآنها را نپذیرفتند؛ ممكن در پنهان معامله یي صورت گرفته باشد.  .تابعیته 

به دریافت امتیازات بیشتري موفق شوند، این مشكل به زودي نمایندگان كابینه مدت هاي درازي را در برخواهد گرفت؛ اما اگر 
 راضي سازند.  نمایندگان حل خواهد شد؛ ممكن در صورت نیاز، سفارت هاي امریكا و بریتانیا نیز مداخله نمایند و 

جمهور  یسرئبسم هللا محمدي وزیر دفاع سابق، یونس قانوني معاون  خاصتا  سران تیم عبدهللا از عبدهللا به شدت ناراض هستند؛ 
م. سابق امنیت ملي و فرزند مارشال فهیم ادیب فهی رئیسامرهللا صالح سابق كمیسیون انتخابات،  رئیسعنوي سابق، فضل احمد م

فراد اكه در كابینه چرا سهم پنجشیر كم است و تنها یك وزارت عادي به پنجشیر داده شده است؛ همچنان اینها به عبدهللا گفته اند 
 مربوط تیم عبدهللا در ولسي جرگه و مشرانو جرگه هم از وي به شدت ناراض هستند. 

 

هاي  اب كابینه به خواستهناراض هستند؛ زیرا در انتخاز سوي دیگر، اشخاص فعال در كمپاین انتخاباتي اشرف غني نیز از وي 
 آنها توجه یي صورت نگرفته است. 

ي ها بود، نه عبدهللا و اشرف غني؛ تا زماني كه اما امر مهم این است كه صالحیت انتخاب افراد براي كابینه بیشتر از آن خارج
 . رضایت امریكا حاصل نگردد، مشكل است كه آنها افراد مورد نظر خود را در كابینه جابجا سازند

حضرت مجددی، در تیم عبدهللا و ادیب فهیم  و، عارف سروري تار مراد، معنوي، قانوني ، محمدياستاد سیاف، اسماعیل خان، س
 و دل خوره هستند. در تیم اشرف غني به شدت ناراض حزب اسالمي  شورای اعضايمین وقاد او اپیرګیالني، 
 را داشت و این مسله پذیرفته نشد، دوباره به امریكا برگشته است. كاكاي ریس جمهور كه تقاضاي وزارت خارجه قیوم کوچې 

نظام را به چرخش آورده و از حمایت دوستم نیز برخوردار اعضاي تیم هر دو فكر مي كنند كه كمونیست سابق حنیف اتمر 
 است. 
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حنیف اتمر، نامزد وزارت  شوراي امنیت رئیسجمهور دوستم،  رئیسمعاون اول در حكومت فعلي و در فهرست نخست كابینه، 
دفاع شیرمحمد كریمي، نامزد وزارت داخله علومي، نامزد وزارت ترانسپورت فیض هللا ذكي، نامزد وزارت اقتصاد اوغلي، 

نامزد وزارت كار و امور اجتماعي منصور نادري، نامزد وزارت مخابرات نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ آي سلطان خیري، 
فیض  قافو اوحج  نامزد وزارت زراعت یعقوب حیدري و نامزد وزارتزلمی یونسي، وزارت معارف نامزد برنا کریمي، 
 (البته پیرامون سه تن آنها به معلومات موثق نیاز است)حامي كمونیست هاي سابق اند. همه از چهره هاي محمد عثماني 

ود و این كابینه را با كابنیه آن دوره ها به مقایسه نظري انداخته شاگر به دوره هاي انتقالي، موقت، دوره نخست و دوم كرزي 
قوي و مهم پنجشیر كنار زده شده اند و در این كابینه به نسبت قوم تاجك، قوم هزاره بگیریم، تفاوت فاحشي وجود دارد. وزیران 

 و ازبك از منفعت بیشتري برخوردار شده اند. 
 

عبدهللا عبدهللا این امر را پذیرفت كه در كابینه جدید وزیران سابقه حضور  كار مهمي را كه اشرف غني انجام داد، این بود كه بر
اما این وزیران قدرتمند سابق نداشته باشند؛ البته این امر، كار خوبي بوده و اشرف غني از ترفند خوبي استفاده كرده است. 

  ؟آرامش را اختیار خواهند كرد
اما در كنار جمهور ازبك و دوم آن هزاره است؛  رئیساست كه معاون نخست در جریان سیزده كال گذشته براي نخستین باري 

و در امور اجرایي تاجك )كه برخي برادران تاجك وي را پشتون مي داند، اما عمال از تاجك نماینده گي مي كند(  رئیسآن، 
 جمهور ضیا مسعود هم تاجك است.  رئیسحكومتداري خوب نماینده ارشد 

 

ا پشتون، ازبك و هزاره بنمایندگان این مرتبه گروپ هایي تشكیل گردیده، برخي گزارش ها مي رساند كه قبال در ولسي جرگه 
 هم همدست مي شوند و ممكن در برابر تاجك ها به تشكیل ایتالفي بپردازند. 

 وي معرفي شده اند. جمهور قرار گرفته و به نامزدان راي ندهند كه به وسیله  رئیسدر برابر نمایندگان یا اینكه برخي 
حامي كمونستان سابق از شانس بیشتري برخوردار اند، تا راي اعتماد پارلمان را به دست آورند، اما به هر صورت، وزیران 

 سال گذشته به حد زیادي تالش و كار كرده اند او از اختالفات دروني احزاب اسالمي به حد اعظمي بهره برده اند.  13آنها در 
 یعني اگر زماني خارجيید، بیشتر افرادي جاسازي شده اند كه از نفوذ مردمي، محلي و قومي برخوردار نیستند. در كابینه جد

به راحتي ایشان را از پست وزارت حذف كنند. همچنین بركنار نمایند، جمهور غني و یا عبدهللا بخواهند كه آنها را  رئیسها، 
 داراي نفوذ مردمي، محلي و قومي نیستند.  والي هاي جدید هم از همین گونه اشخاص اند كه

در دوره كرزي بركنار كردن یك مقام بلندپایه كاري دشوار بود، بركناري مارشال فهیم، بسم هللا محمدي، رحیم وردگ، یونس 
و شماري  عطا محمد نور والي بلخ، گل آغا شیرزي والي ننگرهار، جمعه خان همدرد والي پكتیاقانوني كه وزرا بودند و همچنان 

 دیگري از والي ها كار آساني نبود. 
 

ولسي جرگه خود داراي دو تابعیت اند؛ اقامه دوبي در جیب هر وزیر، معاون وزیر، نماینده ولسي جرگه، نمایندگان شماري از 
مه كشور امارات حتا براي تمام اعضاي فامیل خود اقاان والیتي موجود است، رئیسوالي، معاون والي، جنراالن اردو و پولیس و 

 را به دست آورده اند، الزم است كه اقامه هاي دوبي مقام هاي افغاني هم لغو گردد. 
حرف كاهش فاصله میان ارگ و مسجد یك سخن نادرست است؛ در تمام كابینه یك عالم دین سني مذهب وجود ندارد؛ حتا براي 

 است.  وزارت عدلیه و حج و اوقاف نیز عالم برجسته دیني نامزد نشده
اگر داده مي شود، ایا به علماي حامي دولت  اما اینكه آیا برخي والیت ها به امامان مساجد یا عالمان دین داده مي شود یا خیر؟

 این مسله نیز هنوز روشن نیست. خواهد شد و یا علماي بي طرف؟ 
و  ي جبهه شمال اپوزیسون سیاسي را از بین ببرندبرخي تحلیگران به این باور اند كه امریكا و بریتانیا مصمم بودند كه به رهبر

 ممكن جاي آنها را حامد كرزي پر نماید. 
 

ه حد اعظمي بهره برده و در پنهان كساني كه از وضعیت جاري ناراض هستند با طالبان طالبان از وضعیت بحراني موجود ب
 فراد ارتباط برقرار كرده و از آنها استفاده نمایند. روابط شان را استحكام بخشیده و طالبان نیز تالش خواهند كرد با چنین ا

 
 پایان
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