
comwww.csrskabul.١١٧ه/تحلیل هفت

1

منطقویوژیکاسرتاتمطالعاتمرکز

نوییزوسیمهاوسرتاتېژیکود مرکزې

ره ش)ـه۱۳۹۵اسد۳۰الی ۲۳ز ا(۱۷۱:ش

هاي پشتو، دري، است که به زبانوار اسی و اقتصادي هفتهیین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سا
گذار، تا نهادهاي سیاستگرددتراتژیک و منطقوي تهیه و نشر میلیسی و عربی، توسط مرکز مطالعات اسانگ

ن استفاده نمایند.آاز ساز و پالیسی
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يل وحدت حکومت؛ دوه کلن مزل او راتلونکی برخليکم

مقدمه

ي  ه همغ په افغانستان کې د ميل وحدت حکومت په تېره دوه کلنه دوره کې د حکومت د دواړو مرشانو ترمن ل

موجوده وه او په ډېری مسائلو کې يې اختالفات درلودل؛ خو اوس بيا دغه اختالفات خپل اوج ته رسېديل دي. 

مه په یو مطبوعا کنفرانس کې پر ولسمرش ارشف ۲۱ه رئيس ډاکرت عبدهللا عبدهللا د زمري مياشتې په اجرائي

ې او ویې ویل:  . نوموړي ولسمرش »وک چې حوصله نه لري، د ولسمرشۍ وړ نه دی...«غني توندې نیوکې وک

ه، چې  ل له ولسمرش حتی په دري«غني په چارو کې په خپلرسۍ تورن ک او زياته يې ک و مياشتو کې هم يو 

وري. »خپل اجرائيه رئيس رسه نه 

ندونو يوه ورځ وروسته،  ر د «ګ هم د يوې اعالميې په خپرولو رسه د ډاکرت عبدهللا خربې ار د اجرائيه رئيس له 

غون»دولتدارۍ د موازينو او روحيې خالف ان ې په  يوالې ور وانانو د ن ه وبللې او دغه راز ولسمرش غني د 

کې وويل، هغه کسان دی د قدرت په انحصار تورنوي چې د ده په خربه، د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې د 

ې له خطر رسه مخ شوې دي. هغوی 
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ې، په هېواد کې مخ پر  ميل وحدت حکومت په تېرو دوو کلونو کې د ناامنیو، له افغان طالبانو رسه د تودې ج

ونو رسه مخ شو؛ خو له تېرو دوو اوونیو وړ اقتصادي وضعيت او ورځ تر ېر نن بلې د مرشوعیت د بحران په 

ه هم د حکومت مرشانو په تېرو دوو کلونو  راهیسې بيا له پراخو او ژورو داخيل اختالفاتو رسه هم مخ شوی. که 

ينو قضیو کې مخالف او متفاوت نظرونه درلودل؛ خو اختالفات يې تر دې کچې نه وو رسېد يل، چې د کې په 

ي. ندونې وک ر یو بل خالف په دومره تونده لهجه نیوکې او 

يواله کچه د ميل وحدت حکومتونه، په افغانستان کې د ميل وحدت حکومت تجربه، په تېره دوه کلنه دوره  په ن

کې د دغې نوې تجربې بريا او ناکامي او په حکومت کې روان وضعيت ته په کتلو رسه د دغه حکومت د 

ې، د دې نکي جاج هغه موضوعات دي، چې د سرتاتېژيکو او سيمهراتلو  ان نو مرکز د اوونيز تحليل  ې ييزو 

اوون په تحليل کې پرې شننه لولئ.

يواله تجربه د ميل وحدت حکومتونو ن

ې وروسته او یا هم په یوه بې  ينو هېوادونو کې له اوږدې ج په عمومي ډول د ميل وحدت حکومتونه په 

ولو لوریو لهح ه دا وي، چې الت کې، د ډېری یا  ي. د دغو حکومتونو  ه جوړې خوا د یوه اېتاليف حکومت په ب

که  ه حده د هېواد پر امنیت او ثبات مثبته اغېزه کوي؛  و، اضطراري حاالتو او د قومي النجو پرمهال تر  د ج

ول لوري او یا مهمې ډلې پکې وي.  د هېواد 

لستان، ارسائیلو، په تېره یوه پ ې شته دي او په ان ۍ کې د ميل وحدت حکومتونو یو شمېر بېل ۍ کې په ن ې

الیا، یونان، کینیا، رسیالنکا، نیپال او یو شمېر نورو هېوادونو کې يا د  ، ای په »ميل وحدت«زمبابوې، نیوزیالن

ه »ميل وحدت حکومت«کې د همدې ته په ورته نامه جوړ شوي دي. په يادو شويو هېوادونو نامه او یا یوه بېل

یال حالت وبلل يش. هومرههم  ه او اې بریال نه شوه، چې هغه دې په سیايس قاموس کې یوه بېل

اکنو پر رس له النجو وروسته دغه ډول حکومتونه په دې  و او د  په يو شمېر افریقايي هېوادونو کې له اوږدو ج

ته شول، چې هېواد له ډېر خ که نو د ميل موخه رامن ي.  خه د ل خراب وضعیت په لور بو راب وضعیت 

و د  ي، تر ه کتل کې مهالې حل الرې په سرت کېچ د کمولو لپاره د يوې لن ې او ک وحدت حکومتونو ته، د ج

ي.  ي، چې په اوږده مهال کې بدلونونو ته الره هواره ک سولې او جوړجاړي لپاره یو داسې ماحول جوړ ک
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ستان کې د ميل وحدت حکومت تجربهپه افغان

و نوماندانو، ارشف غني او ډاکرت عبدهللا ۱۳۹۳د  او د پایلو پر رس د دوو مخک اکنو د دویم پ کال ولسمرشیزو 

اکنيزو ډلو د امريکا د بهرنيو چارو  و مياشتو دوام وروسته، دواړو  ترمن ناندرۍ او اختالفات راپورته شول او له 

توب ه. الهم معلومه نه ده، چې په وزير په من ه وک کال کې د ۱۳۹۳، د ميل وحدت حکومت پر جوړولو هوک

ی د چا له ولنې له دغې طرحې تود ميل وحدت حکومت د جوړولو طرحه لوم یوالې  خوا وړاندې شوه؛ خو ن

اکنو پايلې له ه بريا نه منله او د  که هغه مهال يوه لوري هم د بل لوري بشپ ؛  بست رسه مخ وې.بنهرکلی وک

له هېواده د روسانو له وتلو وروسته هم، د افغان مجاهدينو ډلو اوسني ميل وحدت حکومت ته ورته يو حکومت 

؛ خو هغه حکومت هم خپلې موخې ته ونه رسېد. دغه راز د  اکنو پر پايلو د ۱۳۸۹جوړ ک کال ولسمرشيزو 

وا د يوه ورته حکومت جوړولو وړانديز شوی و، خو هغه مهال النجې پر مهال هم، د امريکا د متحده اياالتو له خ

بيا د حامد کرزي له خوا دغسې حکومت ونه منل شو. 

مرب په ۲۰۱۴مه (د ۷کال د تلې میاشتې په ۱۳۹۳ارشف غني او ډاکرت عبدهللا د  مه) باآلخره د ۲۹کال د سپ

ه د هېواد ه او په دې تو ل مشخصاً د ميل وحدت حکومت پر جوړولو موافقه وک ي  ميل «په تاریخ کې په لوم

تر نامه الندې د دوو لورو یو اېتاليف حکومت جوړ شو.»وحدت

ه ویل ډېر ستونزمن  ه وه او که نه؟ په اړه یې  دا چې آیا هغه مهال د ميل وحدت حکومت جوړول یوه سمه پرېک

ولو لوریو للهغه حکومت خو بیا هم ددي؛  ې وروسته د  اکنو د خوا نه هج دی جوړ شوی، بلکې دا یوازې د 

ې خوندي او دواړه د حکومت برخه يش. و د دواړو  پایلو پر رس د دوو ډلو د مخالفتونو له کبله جوړ شو، تر

د ميل وحدت حکومت د تېر دوه کلن مزل ارزونه

تنه دا ده چې آیا دغه حکومت په  تېرو دوو کلونو کې د ميل وحدت حکومت نژدې دوه کلونه پوره شول؛ خو پو

وابوو: تنه په دوو برخو کې  بریالی و که ناکام؟ موږ دغه پو

ی: د هېواد د عمومي وضعيت په کچه؛ لوم

ه ليک په کچه.دويم: د ميل وحدت د هوک
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والو او نورو برخو کې د ميل د هېواد د عمومي وضعیت په کچه:  که په امنیت، اقتصادي وده، اداري فساد، ک

ی، چې د ميل وحدت حکومت د هېواد د وضعيت له وحدت حکومت و نو جوتې له تېر حکومت رسه پرتله ک

سلنه وه او ۱.۵کال کې ۲۰۱۵سلنه وه، په ۱.۳کال د افغانستان اقتصادي وده ۲۰۱۴نظره ناکام شوی. په 

کل شوې ده، چې له ۲کال کې ۲۰۱۶په  ولو کمه سلنه ده. همدا ۲۰۰۱سلنه ا راز د امنیت کال راهیسې تر 

وړېدو راوروسته، یو شمېر ولسوال سقوط شوې، د کندز  په برخه کې هم د ميل وحدت حکومت له ج

ار سقوط او دوو اوونيو لپاره د طالبانو ولکې ته ورغی، ناامن او چاودنې زیاتې شوې، جنايي  سرتاتېژيک 

کال راهیسې ۲۰۰۱سلنه خاورې پاتې شو، چې له ۶۵زیات شول او د افغان حکومت تسلط یوازې پر جرمونه

والو په برخه کې هم، د امنیتي او اقتصادي عواملو له کبله ډېری  ن د ک ولو کمه کچه ده. د دې تر تر 

کال راهیسې یې مخينه نشته.۲۰۰۱افغانان اروپا ته والړل، چې له 

ومره ژمنې شوې، ډېری وافقنامې په کچه: د ميل وحدت د ت د ميل وحدت په سيايس توافقنامه کې، چې 

ه ه هم د دغه هوک ې په ډول: که  لیک له مخې د اجرائیه ریاست یې تراوسه هم نه دي عميل شوې. د بېل

ته شوی، اجرائیه رییس له تېرو دوو کلونو راهیسې خپل چارې مخته وړي او د دواړو مرش  - خوا انو لهپوست رامن

ومارل شوي؛ خو له دې وراخوا په اسايس قانون کې د تعدیل - له اختالفاتو رسه رسه لوړپوړي دولتي چارواکي 

ولو هېوادوالو د  اکنیز قانون کې اصالحات نه دي راوړل شوي، پر  ه نه ده رابلل شوې، په  په موخه لویه جر

ول هغه هویت تذکرې نه دي وېشل شوې او نه هم د ولسوالیو ش اکنې تررسه شوې. دا  ې  انو او وليس جر ورا

ه ار شوی و.کي دي، چې د ميل وحدت حکومت په هوک ين ليک کې پرې 

د ميل وحدت حکومت د اختالفاتو او ناکام الملونه

دا چې د ميل وحدت حکومت ولې په تېرو دوو کلونو کې له ناکام رسه مخ شو، الملونه یې په الندې ډول دي: 

ۍ؛ په خپله د ميل وحدت حکومت فلسفه اکنو د پایلو پر لوم : په افغانستان کې ميل وحدت حکومت، د 

ای  یالوژیو خاوندانو ته تر يوه چرت الندې  و اي و ډلو او  ته شو او دغه حکومت د  رس له النجې وروسته رامن

ۍ په ډېری هېوادونو کې د ميل وحدت حکومتونه له اوږدو ج . د ن ي؛ خو بیا هم ورک ته کې و وروسته رامن

ې په ډول زمبابوې، کینیا او کمبوډیا)  په کومو هېوادونو کې چې د ميل وحدت حکومتونه تجربه شوي (د بېل

ی. و کلونو پورې دوام ک هلته دا حکومتونه ناکام شوي او یوازې یې تر
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خه اختدويم؛ سیايس اختالفات:  الفات درلودل او دغه اختالفات بیا د دواړو لورو له یو بل رسه له پخوا 

ينو لوړپوړو چارواکو د استعفاوو تر بریده هم ورسېدل ونو پرمهال رابربن شول او ان د  ينو دری د .حکومت د 

ندونو تر شا په جمعیت اسالمي  ر ن د افغان ولسمرش ارشف غني پرضد د ډاکرت عبدهللا د وروستیو  دې تر

ې ته کېدل هم رول لري. ډاکرت عبدهللا په دغه کار رسه وند کې د ډاکرت عبدهللا  ن د نفوذ کمېدل او 

ي، چې په نژدې  وند مالت داسې مهال راخپل ک ، د جمعیت اسالمي  ن تل چې پر ولسمرش د فشار تر وغو

ي. اکل کې ره  وند کن راتلونکي کې به د دغه 

يل جوړجاړي و مياشتو راهيسې د حکمتيار په اغېزې: دريم؛ له حزب اسالمي (حکمتيار) رسه د احت له 

ونديز مالت نه لري؛ واکمن مرشۍ اسالمي حزب رسه د سولې خربې اترې روانې دي. دا چې ولسمرش غني 

ر ته د حزب اسالمي (حکمتيار) رات به د ارشف غني م  ي، چې د هېواد سيايس ډ ېرل کې نو داسې ان

ه دي چې د مقابل لو  ي او دا هغه  ري لپاره د مزاحمتونو معنا افاده کولی يش.پياوړی ک

د صالحيتونو تفکيک هم هغه ستونزه ده چې د حکومت په ونی مفهوم: لورم؛ د صالحيتونو په اړه دوه

ناکام کې يې خپل رول لوبولی دی. ولسمرش غني فکر کوي چې د اوسني اسايس قانون له مخې په يو شمېر 

و کې اړ نه دی چې د اجرائيه  ان رسه ولري. له بلې خوا اجرائيه رئيس بيا فکر کوي پرېک رياست موافقه له 

و کې د هغه ۵۰چې په حکومت کې  سلنه رشيک دی او له همدې کبله بايد ولسمرش په مهمو تعييناتو او پرېک

ه ن د ميل وحدت په هوک ليک کې هم په جزئياتو رسه د صالحيتونو تفکيک نه دی موافقه واخيل. د دې تر

وی.ش

واضح تصوير:  م؛ د راتلونکي په اړه غ ي ډول د حکومت د پن ان دواړه لوري د راتلونکي وضعيت او په 

که د هغه د  ان په زيان وبويل؛  ايي دغه حالت د  انه تصوير نه لري. ډاکرت عبدهللا  راتلونکي په اړه رو

نتونه نشته. همدا المل و، چې و مياشتې مخکې کله چې د امريکا د پوس لپاره په هېواد کې قانو ض

ې، د هېواد په کچه يې ډېر  ندونې وک ر او  بهرنيو چارو وزير د ميل وحدت حکومت د قانو مودې په ت

ونونه راوپارول او ميل شورا هم دا د هېواد په کورنيو چارو کې يوه ناسمه مداخله وبلله.  غرب

م؛ د ژمنو نه عميل کېدل:  کومت د ناکام یو المل دا هم دی، چې تر ډېره یې هغه د ميل یووايل حشپ

ې وې. همدا راز ډېری هغه ژمنې یې هم عميل  اکنو پرمهال ک ای، چې دواړو مرشانو د  ژمنې عميل نه شوای ک

ه ای، چې د ميل وحدت په هوک ایه، له یوه لوري د حکومت په نه شوای ک ې وې. له همدې  لیک کې یې ک
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باوري کمه شوه او له بلې خوا په ميل وحدت حکومت کې د اجرائيه رئيس رشيکې ډلې له اړه په خلکو کې بې

خوا اختالفات پیل شول. 

خه ده، چې د ميل وحدت اووم؛ د هېواد امنيتي وضعیت:  ه هم له هغو عواملو  په هېواد کې روانه ج

ی او له همدې کبله د ميل وحدت حکو  ونو رسه مخ ک رامونو په حکومت یې له سختو نن مت د اقتصادي پرو

ن د هېواد د خرابېدونکي وضعیت له کبله هم پر حکومت بې ونه جوړ دي. د دې تر باوري زیاته الره کې خن

ي. ان نیوکې راکمې ک ندونو پرم پر ر شوې او حکومت اوس غواړي د دا ډول اختاليف 

د ميل وحدت حکومت راتلونکی

ل شوی دی:په عمومي ډول د ميل وحدت حکومت کو رسه ت راتلونکی له الندې 

ی؛ د ميل وحدت حکومت دننه د اختالفاتو حل کېدل او کمېدل:  د اجرائیه رئیس او ولسمرش له توندو لوم

ندونو يوه اوون وروسته، د حکومت دواړو مرشانو تېره چهارشنبه په ارګ کې رسه ولیدل. دغه کتنه، چې په  ر

نه فضا کې« ې. تررسه شو » صمی تنې له ولسمرش رسه رشیکې ک نې او غو ې، اجرایه رییس پکې خپلې اندې

ي، چې د ميل وحدت حکومت  کل کې ه هم د دغې کتنې جزئیات نه دي خپاره شوي؛ خو بیا هم داسې ا که 

ه ه کې به افغانپه هوک ینو نورو سیايس خربو په اړه پکې بحث شوی. په دویمه غون لیک کې د شوو ژمنو او د 

ه کې به بیا دغه راپورته شوي  واب ووايي او په درېیمه غون تنو  نو او غو ولسمرش د اجرائیه رییس د اندې

اختالفات حل يش. د ميل وحدت حکومت په لن مهال کې په دغو دریو کتنو متکي دی او په اوږده مهال کې 

او لري. بیا له الندې نورو عواملو رسه ت

ولنې مال  یوالې  : دویم؛ د ن په حکومت کې دننه د ډاکرت عبدهللا او ارشف غني د اختالفاتو له کمېدو ت

ولنې پر مالت متکي وي. یوالې  وروسته به، د ميل وحدت حکومت راتلونکی برخليک د ن

د ميل وحدت حکومت پر وړاندې د ارشف غني او ډاکرت درېیم؛ د دویم کال د مرشوعیت له بحرانه وتل: 

که د هېواد دننه عبدهللا له اوسنیو  خه وتل دي؛  ونه د مرشوعیت له بحران  ولو لویه نن اختالفاتو وراخوا تر 

ار کوي، چې د ميل وحدت حکومت له دوه کلنې مودې پوره کېدو رسه، د دغه  ین یو شمېر سیاسیون پر دې 

ي. حکومت مرشوعيت پای ته رسې
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ه کول:  الورم؛ د هېواد مجموعي وضعیت  ی کې د حکومتونو دوام د هېواد پر مجموعي عموماً په هر 

ن اقتصادي  وضعیت متکي وي، چې افغانستان هم ترې مستثنا نه دی. که چېرې د امنیتي وضعیت تر

و کلونو پورې دوام ومومي. ايي چې دغه حکومت تر پن ه يش، نو  وضعیت هم د اوس او تېر کال په پرتله 

پای

ارتباط با ما:

info@csrskabul.comcsrskabul@gmail.com: ایمیل

www.csrskabul.com-www.csrskabul.netوب سایت:

اس رۀ  +)93(784089590: دفرتش

: ارتباط با مسؤول

، رئيس مرکز مطالعات اسرتاتژيک ومنطقوی: abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278دکتور عبدالباقي ام

الند، مسؤول تحقيقات و نرشات: hekmat.zaland@gmail.com+)93(545404877حکمت هللا 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را جهت بهبود مطالب این نرشیه به ما ارسال دارید.یادآوری: 
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