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 1۱/۲۱/۱۲1۲          یاحمد خالد نور
 

 ؟یمتمرکز دولت ریغ ایمتمرکز و  ستمیس
 

 ؟اجرائیمقام صدراعظم  جادیا ای ینظام دولت رییتغ
 

ده است. حاد و داغ ش اریمتمرکز افغانستان بس یاستیر موجوده   یدولت ستمیس رییتغ یشب و روز مباحثه باال نیا در
 لیعدبر ضرورت ت یکشور مبن اجرائی رئیسداکتر عبدالله عبدالله  یکه به دنبال اظهارات قبل دیرس کار به مرحله  

ورد از م نیدر ا یمتعدد یها در شهر کابل بلبورد ا  ریاخ ،یمانبه پارل یاستیاز ر یاسینظام س رییو تغ یاساسقانون 
ه لاستنباط کردند که داکتر عبدال یگاهان طورآاشته شد و ذگ شیبه نما یحکومت وحدت مل هاجرائی استیطرف ر

 ینجمهور غ رئیسوادار کردن  یرا برا یغاتیتبل نیکمپا کینظار باالخره  یو شورا یاسالم تیه، حزب جمعلعبدال
 غاتیبلنوع ت نیا غاز کرده اند. در سلسله  آها و رسانه ها  بلبورد قیاز طر یقانون اساس لیتعد جرکه   هیلو ریتدو یبرا
نظار  یو شورا یاسالم تیحزب جمع برجسته   یاز اعضا یکیو  یجمهور استیمعاون سابق ر یقانون ونسی ا  ریاخ
نظام  رییکرد: " بحث تغ حیتوض نیرا چن مرکزمت یاستینظام ر رییطلوع ضرورت تغ ونیزیبا تلو مصاحبه   کیدر 

تا امروز مطرح بود و مطرح است اما امروزه که بر اساس موافقتنامه  ،یقانون اساس بیدور، از زمان تصو از گذشته  
 لیعددارد، بحث ت یقانون اساس لیتعد یگه براجر هیلو ریبه تدو دیاست و تاک یحکومت وحدت مل یکه مبنا ،یاسیس

 یتهایشخص ،یاسیبسا از احزاب س داکردهیپ شتریافغانستان شدت ب یاسیس یساختار نظام حقوق رییو تغ یقانون اساس
در  یلم کردن افغانستان، مشارکت عادالنه   زهیدموکرات یباور هستند که برا نیبه ا یاسیس شمندانیصاحب فکر و اند

متمرکز  یاستینظام ر دیبای...ماز امروز شرفتهیمرحله پ کیها و انتقال افغانستان به چلنجافغانستان، و مقابله در برابر 
ده سال را که در پانز ی. مدلداکندیپ رییمشارکت مردم و توسعه را داشته باشد تغ تیکه ظرف یبه نظام پارلمان یفعل

 یفتهاامردم افغانستان را با توجه به ب مشارکت عادالنه   نهیکه نتوانست زم میکنیاحساس م میگذشته به تجربه گرفت
بود  یکوشش یقانون ونسی ریمصاحبه اخ نیا قتیحق در  ".مساعد بسازد یاسیمختلف س یو سازمانها یاجتماع دهیچیپ

 رییشده بود: "موضوع تغ یمدع یونیزیمصاحبه تلو کیکه در  یجمهور غن رئیسمقابله با سخنان روز قبل  یبرا
 ریده تدون توافق شآنچه بر آه مطرح نشده بلکه لبا داکتر عبدال یاسیس هرگز در موافقتنامه   یبه پارلمان یاستینظام ر

ه و فرانس هیروس ینچه در کشورهاآاست، مانند  هاجرائیمقام صدراعظم  جادیوا یقانون اساس لیتعد یجرگه برا هیلو
 یدولت یها از مقام یبا حضور شمار یدر مراسم هفته قانون اساس ،یدر شانزدهم جد ه قبال  ک یغن یقاآوجود دارد." 

 فیرا تعر یمل تیکشور را واضح ساخته، هو یماسال تیافغانستان هو یگفته بود: "قانون اساس کرد،یصحبت م
 هیو حکومت ما بر پا یاسالم ین، نظام ما جمهورآمشخص ساخته است که بر اساس  زیکرده و طرزالعمل نظام را ن

و تفنگ، قدرت را تصاحب  ریبا زور شمش تواندینم یکس نیاستوار است. بنا بر ا اتباع یراآو  یساالر مردم یها
 شان یحق مردم است که بر اساس را نیو باعزت افغانستان هستند و ا فیافغانستان، مردم شر یکند. صاحبان اصل

 .(1۱۳۱اسد  1۸صبح، شنبه  ۸حکومت داشته باشند." )روزنامه 
که در کنفرانس  کا،یمتحده امر االتیامور خارجه سابق ا ریوز ،یورد که جان کرآالزم است بخاطر  نهیزم نیا در
 استیدو نامزد انتخابات ر انیم یحکومت وحدت مل جادیمنظور ا مشترک به هیاعالم یدر کابل بعد از امضا یخبر

، مردم انتخابات دنیبست کشو گفت که: "به بن دمشترک استقبال کر ه  یاعالم نیا یاز امضا کردیصحبت م یجمهور
مشترک توسط هر دو نامزد انتخابات، منجر  هیاعالم یافزود که امضا یکر یقاآ افغانستان را متضرر ساخته است...

 شترک بهم هیاعالم ی" )امضاشودینم یبه پارلمان یاستیاز ر یاسینظام س رییو تغ دیجد جمهور رئیسنقش  رییبه تغ
 .(ییظفرشاه رو - 1۱۳۱اسد  1۸صبح، شنبه  ۸روزنامه  ،یحکومت وحدت مل جادیمنظور ا

 تیپرسش وبسا نیحزب افغان ملت در پاسخ به ا (اسبق) رئیس ،یموضوع انورالحق احد نیارتباط هم به
 دیتأک یقانون اساس رییجرگه و تغ هیلو یبر برگزار یوحدت ملدولت  لیتشک یاسیس ۀ)افغانستان.رو( که توافق نام

 یبرگزار شود و قانون اساس یقانون اساس ۀجرگ هیخواهند لو یتوانند و م یرهبران حکومت م ایآاست،  دهیورز
رده که دهد. او تعهد ک یم رییرا تغ یاسیتوافق نامه تعهد نکرده که نظام س نیدر ا یغن یقاآ گردد، گفته بود: " لیتعد
موضوع هم  نی. من شخصا  طرف دار اردیبگ مینظام تصم ۀدربار دیجرگه با نیکند و ا یجرگه را برگزار م هیلو

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Khalidi_n_a_systom_mskzi_dwlati.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Khalidi_n_a_systom_mskzi_dwlati.pdf


  
 

 

 5تر ۱ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

 انتخابات را حل کرده تیمشکل عدم شفاف که نیبه خاطر ا یاضافه کرد که دکتر غن تنبودم. رهبر حزب افغان مل
که  ستیمعنا ن نیشود، به ا ریجرگه هم دا هیلله داده است. اما باالفرض اگر لوجا را به داکتر عبدا یب ازاتیباشد، امت
احد افغانستان و کین خواهان آ ۀجیتنظام متمرکز و در ن کیکرد: ما خواهان  حیتصر یکند. دکتر احد یم ریینظام تغ

 گرید یهستند. اما برخ یخواهان نظام صدارت نیمجاهد یاز گروه ها ی. برخستمیفدرال ن ستمی. ما طرف دار سمیاست
ضور ح یقانون اساس بیگروه ها هنگام تصو نیحال، اکثر ا نیکنند. در ع یم تیحما یاستیگروه ها از نظام ر نیاز ا

انتخابات،  ۀجیگر هرچند سال بعد و در نت ...مثب دادند. موضوعات یرأ یاستیها به نظام ر وهگر نیا ۀداشتند. هم
 نیا دیبا. اما نستمین یدر قانون اساس لیرود. من مخالف تعد یم نیاز ب یاسیاستقرار سسوال برود،  ریز یقانون اساس

ن است. حکومت در آ ییبه کارا مربوط یکار حکومت وحدت مل ۀادام ،یاحد ۀشود. به گفت یمسأله از جانب جناح
را مشخص  اجرائی استیجرگه را برگزار نکرده و سرنوشت ر هیاست، لو اوردهیرا ن یدوسال اصالحات انتخابات

 .(Afghanistan.ru 28/8/2016.افغانستان.رو، تیوبسا) ."نساخته است
 رینظام غ کیارتباط به  نیکاتب، به هم پوهنتونو استاد  رئیس ،یاسیاز فعاالن س یکی یاحمد نیمحمد ام دکتر

 تیاسرا حس یجمهور استیانتخابات ر ،یکنون یاسیکه "نظام متمرکز س دهیورز دیمتمرکز معتقد است. موصوف تأک
 مسأله راه نیا یبرا میاست و اگر بتوان شده تیشدن مردم در محور قوم یسبب دو قطب ینظام نیزا کرده است؛ چن

به  یقدرت را به صورت عمود عیتوز رمتمرکزیکرد که نظام غ حیخوب خواهد بود. او تصر اریبس م،یکن دایحل پ
کاهد.  یوجود دارد، م یجمهور استیر یکه بر سر کرس یفراوان یها تیموضوع از حساس نیورد و اآ یوجود م

خاطرنشان  یهمواره دعوا و جنجال وجود داشته است. دکتر احمد یجمهور استیر یرسدر افغانستان بر سر کسب ک
را  یحکومت محل تیرا نداشته باشد، در وال یجمهور استیدر مرکز ر یمتمرکز، اگر کس ریساخت: در نظام غ

 (۱۸/۸/۱۲12افغانستان.رو،  تیورد" )وبساآ یقدرت، توازن قدرت را به وجود م یعمود عیزدارد. تو
 

 د؟یافزا ین مآبه  ای کندیحل ممشکالت افغانستان را یفدرال ستمیس کی جادیا ایآ
 

روز ها از عوام تا خواص  نیا د؟یخواه یمتمرکز م ری"کدام نوع نظام غ کندیسوال م سبوکیفرزاد در ف یمصطف
نظام  نوشت که تراشیاروپا در تو هیاتحاد ریسف نیملب یقاآ یگ. به تازهکنندیمتمرکز شدن نظام بحث م ریغ یرو

افغانستان در  ریسف ملعکس العبا  ریسف یقاآگفته  نیشود. ا میتقس دیمترکز شود و قدرت در محالت با ریافغانستان غ
کرده  دیتأک متمرکز شدن نظام ریبر غ زین یقانون ونسی رشتیداشت. پ یرا در پ نیملب ریسف دیمواجه شد که تأک کایامر

ز متمرک ریکرده است. استاد عطا همچنان غ دیمتمرکز شدن نظام تأک ریبار بار بر غ زیمسعود ن ءایاست. احمد ض
پدرام  فیلط انیم نیدر مذاکرات با ارگ مطرح کرده است. در ا شیخواست ها نیتر یدیاز کل یکیرا  ظامشدن ن

 کی اتیجز ی... رونهایاز ا کی چی. اما هکندیم تیمتمرکز شدن نظام فعال ریغ یسو برا نیها بدکه از سال ستیکس
نظام  دی. شما دوست دارخواهندیمتمرکز م ریمتمرکز بحث نکرده اند و نگفته اند که کدام نوع نظام غ رینظام غ

 ."؟یپارلمان–یفدرال -۱ یفدرال -۱ یصدارت -1کند؟  رییمتمرکز تغ ریبه کدام نوع نظام غ یاستیر
 ،یفی: "عواقِب، ملوک الطواسدینویخود م سبوکیف در صفحه   یسال جار یشفته در ششم فبرورآالله  تیرعنایم

ور است؟ کش ونیاسیاز س ریتقص ای باشدیم یاستیر ستمی! وضع ناهنجار موجود، مولوِد سییخطرناکتر از فرد گرا 
داده شده، توسط رهبران  بیملت مسلمان و فر ،بنام جهاد یریو باج گ یانحصار تِ یکمسال حا 1۲پس از گر،ید کباری

 ،یجرگه؛ نظام صدارت هیلو ریتدو ،یقانون اساس ریینظام، تغ رییبنام تغ یچپ و راست، شاهِد بحث ها و ترفند ها
بوده و خواهان تداوم  یسرگرِم چانه زن ن؛یپشت کرده با مجاهد یتوسط چهره ها فانهی. سخ..و ی، پارلمانمتمرکز ریغ

ه گاهانآوحدت  ،یارض تیتمام ،یواحد از منافع مل فی. نبود تعرباشندیم د؛یجد رنگیبا ن شیخو یانحصار تِ قدر
زد د  دولت ) یکشور به خارج، توسط به اصطالح بزرگ ها میهنگفت و عظ یها هیاقوام برادر و برابر، انتقال سرما

و چه  د؟ینمائ یرا چه استدالل م گانه؛یب یقوا تی( تحت حما...حزب و م،ی، زبان تنظقوم ن،یددار  کهیبنام ت یها
 یها انتیها، سرقت ها، خ یقانون شکن نینظام؛ چن رییوجود دارد که با تغ ینظام دارد؟ چه ضمانت یبه نوع یربط
 نها و نه تقابل با عالقمندا کتاتوریما نه به دفاع از د یموضع وطن خواهانه ا نیا رد؟یها؛ صورت نگ ییو زورگو یمل

 ".باشدیم ؛یفیملوک الطوا
 یقوم ،یجنگساالر محل یایبدست ماف شهیهم یبرا یفدرال یها سپردن سرنوشت مردم واحد یفدرال ستمیس جادیا ایآ

مانند  یبه وقوع حوادث ودبیموجود م ابیفدرال ترکستان در جوزجان، سرپل و فار التیا کیاگر  ایآ ست؟ین یو جهاد
وشت کفا باشد؟ سرن خود تواندیم یکدام واحد فدرال از لحاظ اقتصاد کرد؟یم یریجلوگ ایافزود  یم یلچیاتهام تجاوز ا

و مجبور به مهاجرت  هیخانواده ها تصف نیا ایآفدرال چه خواهد شد؟  یدر واحها یوزبان یمذهب ،یقوم یتهایاقل
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زبان امروز زبان ارتباط اقوام در کشور  نیمد؟ اآزبان چه خواهد  یدر ریغ اتیدر وال یخواهند شد؟ بر سر زبان در
 گرید و ده ها مسله   نهایاز دست نخواهد داد؟ ا یافغانستان فدرال کیرا در  خود یموقف امروز یزبان در ایآ. ستا

 .قبل از همه در نظر گرفته شوند دیاند که با یسواالت
 

 ورده اند؟آنظام رو  رییار حاال به تغنظ یو شورا تیحزب جمع چرا
 

ر د تیو اقل تیاکثر ۀاست که به مسأل نیا کند،ین روشن صحبت نمآدر مورد  یکه مطرح است، اما کس یمهم سوال
 دهیچیپ یسوال وقت نیشده است؟ ا هیمدل افغانستان چگونه بر خورد صورت گرفته و چگونه توج یاستیر یدموکراس

 تمسیس کیدر  دانندیم گریمحسوب کند و از جانب د تیرا در اقل خواهد خود ینم یگروه چیه کطرفیکه از  گرددیم
حرف  قتیکم است. در حق ارینها بسآامکان برنده شدن  کندیرا تصاحب م تهایکه برنده انتخابات تمام صالح یاستیر

 ،یکنون یاسیهزاره تبار ما، گفته است که: "نظام متمرکز س یاسیفعال س ،یدیحم نیام میدیدر باال د کهیرا قسم یاصل
شده  تیشدن مردم در محور قوم یسبب دو قطب ینظام نیزا کرده است؛ چن تیرا حساس یجمهور استیانتخابات ر
 ینبه پارلما یاستینظام ر رییتغ ینها را براآ انینظار و حام یشورا ،یاسالم تیروز افزون حزب جمع دیاست". تاک

 ،یقبول کرد که موقف امروز اجتماع یبیرف بدون هرگونه خود دیاساس با نیکرد. بر هم یابیارز هیزاو نیاز هم دیبا
افغانستان  یکهایتاج نها در جامعه  آ یقوم یها شهیاز ر ینظار، ناش یو شورا یاسالم تیحزب جمع یو نظام یاسیس

که  مبرهن است میمشخصه را در نظر داشته باش نیا ی. وقتیاقتصاد-یو اجتماع یاسیمشخص س است تا کدام برنامه  
نظار  یو شورا یاسالم تیحزب جمع یبرا( ۱۲12و  ۱۲۲۳) یجمهور استیانتخابات ر در کامدو تجربه اشتراک نا

دهنده  یانتخاب نزد را یو اول یافغانستان که محک اصل یعنعنو روشن ساخته که در جامعه   موضوع را کامال   نیا
ان افغانستان، امک نفوس ینظر به ساختمان قوم ،یجمهور استیر یانتخابات عموم چیدره باشد،یم یگان تعلقات قوم

 .است یتلخ تیواقع نینخواهد بود. ا سریم شانیبرا یروزیپ
 نه  )منظورش مشارکت عادال یمل کردن افغانستان، مشارکت عادالنه   زهیدموکرات ی"که برا دیگویم یقانون ونسی یوقت
ز ا شرفتهیمرحله پ کیها و انتقال افغانستان به چلنجاست( در افغانستان، و مقابله در برابر  یقوم یتهایاقل

رکت مشا تیدظرفیمشارکت مردم )بخوان تیکه ظرف یمانبه نظام پارل یمتمرکز فعل یاستینظام ر دیبای...مامروز
 یدولت تمسیس کین است که در آنظار  یو شورا تیجمع دی." امداکندیپ ریی( و توسعه را داشته باشد تغیقوم یتهایاقل

نها در آ تیگسترده و موجود یالتیو تشک یسازمان حزب کیبوده، با داشتن  یفاتیجمهور تشر رئیسکه مقام  یپارلمان
درام پ فیلط کهیطور گریمهم )به عباره د اتیوال کتعدادیدر مرکز و  یتیو امن یدولت تیقدرت و صالح یرگانهاا
 یشورا یها یکرس تیانها فراهم نموده است( بتوانند اکثر یبرا یالملل نیب یروهایکه ن یبا استفاده از امکانات دیگویم
داده قدرت  لیتشک گرانیو حکومت را بدون شراکت با د هن خود ساختآبا حزب وحدت محقق از  تالفیرا در ا یمل

 .رندیرا بدست گ هاجرائی
 

 :مردمدولتها بر حسب مشارکت  یبند طبقه
 

 :شوند یم یطبقه بند ی( و دمکراسیکتاتوری)دتریحسب مشارکت مردم حکومات به دو بخش توتال بر
 

 د محم میرژ ،یعربستان سعود یفعل می)مانند رژ یشاه توانندینوع حکومات م نیا :یکتاتورید ی: دولتهااول
 

در  نیصدام حس میمحمد داوود در افغانستان، رژ یباشند )مانند جمهور یجمهور ای(، و رانیدر ا یرضاشاه پهلو
 (؛ ویشمال یایکور ران،یا یاسالم یجمهور ،یلیدر چ نوچتیپ میعراق، رژ

 

 انادا، ک ا،یسترالآ ا،یتانی)مانند، بر یو سلطنت یشاه توانندیم زین یحکومات دموکراس :یدموکراس ی: دولتهادوم
 

ستان، هندوستان، پاک ا،یتالیا کا،یامر ه،یباشند )مانند فرانسه، روس یجمهور ای( باشند ورهیدنمارک وغ لند،یهالند، تا
 .(رهیو غ ایزیاندون ،یجنوب یایکور

وه گر نیکه افغانستان در ا باشدیم ینوع جمهور یدموکراس یدولت یها ستمیس یابیمقاله ارز نیما در ا یعالقمند
 .دولتها قرار دارد
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 :یجمهور ستمیس
 

ه ب میمستق ریغ ای میطور مستق کیاز طرف مردم به صورت دموکرات یب دولتسمنا اقتدار و ،یحکومت جمهور در
 شود که اوال   یاطالق م یاست و به حکومت یدر مقابل حکومت سلطنت یشود. حکومت جمهور یحکام واگذار م

مدت محدود  یشود. حاکم برا انتخاباز طرف پارلمان  میمستق ریغ ایمردم و  یاز سو میجمهور به طور مستق رئیس
 .ندارد و در مقابل قانون مسؤول است گرانیبر د یشخص ازیامت چیجمهور ه رئیسشود.  یانتخاب م
جمهور  سیاز کشورها رئ یدارد. در بعض انیدر کشورها جر یامروزه به اشکال گوناگون یجمهور یحکومتها

 یخمعروف اند اما در بر یاستیر ستمینام س...( که به،یفرانسه، روس کا،یشود )امر یمردم انتخاب م یاز سو ما  یمستق
لمان پار ندگانینما یراآجمهور توسط  سیرئکه  هیترک مثل هندوستان، پاکستان و م،یمستق ریها به طور غ کشور

خود و  ییرا بتواند فراهم کند، به تنها یپارلمان تیکه اکثر یاسیهر حزب س ستمهایس نیدر ا شود. معموال   یانتخاب م
مان پارل یاعضا یصدراعظم با را شنهادیجمهور به پ رئیسداده و  لیاحزاب، حکومت را تشک ریبا سا تالفیبا ا ای
 .شودیم ادی یپارلمان ستمیبنام س معموال   ستمیس نیا گرددیم نییتع
قوا حاکم  کیو تفک ستیجمهور عضو قوه مقننه ن سیرئ ،یاستیر ستمی. در سباشندیهم متفاوت م یاستیر یستمهایس

شده محاکمه کند. در  ینیب شیپ یکه در قانون اساس شیها جمهور را به جهت خطا سیتواند رئ یاست و قوه مقننه م
 سیرا رئ یادار یسازمان ها یوزرا و رؤسا ستم،یس نیمقام صدراعظم وجود ندارد. در ا کایامر یاستیر ستمیس

زرا و ستمیس نی. در اباشندیجمهور مسؤول و پاسخ گو م سیدر برابر رئ نهیکاب یکند و اعضا یجمهور انتخاب م
 یوجود دارد و اعضا اجرائیمقام صدارت  هیفرانسه و روس یاستیر یستمای. در سیاسیهستند تا س یمسلک یمقامها

 .باشندیس جمهور مسؤول و پاسخ گو میدر برابر رئ نهیکاب
 استیر از یفاتیتشر یجمهور استیشود، مقام ر یم ادی زین یا نهیکاب ستمین به سآاز  یکه گاه یپارلمان یجمهور در

مقننه را دارا  یشورا تیاز احزاب است و وزرا عضو یائتالف ایحزب  کیدر دست  نهیجدا است. کاب هیئقوه اجرا
 بودجه و انتصابات را به عهده دارد. کشور نیقوان ضعو نهیکاب نی. هم چنیاست نه مسلک یاسیوزارت مقام س هستند و

 .دارند یپارلمان ستمیس سیک المنافع و تابع انگلمشتر یها
 

 :دولتها ها به متمرکز و فدرال یبند طبقه
 

 یم یها به دو دسته متمرکز و فدرال طبقه بند التین در اآ یپراکندگ ای تختیها به لحاظ تمرکز قدرت در پا حکومت
 .شوند
و شهر،  التیمثل ا ،یمتمرکز است و حق اعمال قدرت به حوزه کوچک تر تختیمتمرکز، قدرت در پا ستمیس در
شده است. از  ینیب شیپ یعاد نیدارند که در قوان یخاص اراتیاخت اتیها و وال التیشود، گر چه ا ینم ضیتفو
 .و طرز اداره کشور است نیسان بودن قوان کی یحکومت نیچن یایمزا
 تیمسول یشده است. حکومت مرکز میتقس االتیو ا یدولت مرکز نیبقدرت  یمتمرکز فدرال ریغ یستمهایس در
امور  خاص خود را در اداره   یها استیس التیکشور را به عهده داشته وهر ا یو اقتصاد یدفاع ،یخارج استیس

و  زبان ت،ینژاد، مل یناهمگون ،ییایرافو جغ یا هیتنوع ناح ع،یقلمرو وس یکه دارا ییکند. کشورها یخود اعمال م
که  یو مشخص نیمع فیفدرال، به جز وظا یکشورها ینوع حکومت سازگارترند. در قانون اساس نیهستند با ا نید

 واگذار شده است. )معموال   یمحل یبه دولت ها فیو وظا اراتیاخت ریدر نظر گرفته شده، سا یدولت مرکز یبرا
 میها تقس التیا نیب اراتیاخت ریاست و سا یو مهاجرت مربوط به دولت مرکز جیرا پولجنگ ها،  ،یالملل نیامور ب

 .شود( یم
 

 :شنهاداتیو پ جهینت
 

 یبودن سطح درک افراد از دموکراس نییساختن جامعه، پا زهیدموکرات ۀناموفق بودن پروس یاساس لیاز دال یکی
خود را در اجتماع  گاهیبه صورت روشن جاتا  ابدی شیافزا دیبا یجامعه از دموکراس کیافراد  یگاهآاست. سطح 

شود سطح برداشت و عملکرد  یم دهیکه د ی. طورندرا انجام و از حقوق خود دفاع نموده بتوان شیخو بیوجا افته،یدر
نوع  کیقرار دارند،  کیکه در رأس نهاد ها و موسسات دموکرات یینهاآ یافراد، بخصوص مسئوالن امور ـ حت

ن شود؛ در درو یختم نم نجایتنها در ا یرسد. بدبخت یبه مشاهده م یدموکراس یو عدم درک از مفهوم و معنا یگانگیب

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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

 

 به ی، با وجود اظهار عالقمندن، روشنفکرانآ شگامیو پ شتازیقشر پ انیجامعه، برداشت افراد، بخصوص در م
 یپدر کس دیگویزند. عطا محمد نور م یم سر کیدموکرات ریبانه، عملکرد غآرفتار دموکرات م شیو نما یدموکراس

 یارنوالڅ یمکرر مقام لو یها اتقاض یجمهور استی. دوستم معاون اول رتواندیبلخ پس کرده نم تیمرا از مقام وال
 .ردیگیم دهیناد یلچیا ه  یدر قض قیانجام تحق یرا برا

 ،یاعاجتم ،یقوم یتهایمتناسب اقل یریسهمگ نیتضم یبرا یمناسب قانون یها زمیکانیم تیموجود یبرا ا  شخص من
 ستمی. بطور مثال در سستمیمخالف ن یو محل یتیو چه درسطوح وال یچه در سطح مل ،یدولت در امور اداره   یمذهب
طور جمهور ب رئیسبلکه  گرددیانتخاب نم دممر میمستق یراآجمهور بر اساس مجموع  رئیس کایامر یفدرال یاستیر
 یضااز اع ینیمع ه  یسهم کی ی( داراالتی. هر واحد فدرال )اگرددیانتخاب م ینتخاباتکالج ا کیتوسط  میمستق ریغ

 یعدالتیب کیعدم تناسب که در ظاهر  نی. اباشدیمربوطه نم التینفوس ا یصدیاست که متناسب با ف یکالج انتخابات
 رهیماساچوست و غ ارک،یوین ا،یفورنیپرنفوس مانند کال اتیاز حد وال شیاز نفوذ ب یریجلوگ طرشکار است بخاآ

تخاب در ان زیکم نفوس ن یمرکز االتینرا فراهم کرده تا اآوضع شده و امکان  یجمهور استیانتخابات ر جینتا یباال
 .داشته باشند یجمهور نقش رئیس

 وانتیموجود است )م اتیبه وال شتریب یتهایدادن صالح یالزم برا زمیکانیافغانستان م موجوده   یقانون اساس در
 ایقطغن، ترکستان، هرات، هزاره جات  ،یشمال ،یجنوب ،یمانند زون مرکز، مشرق یمنطقو یاداره ملک یزونها

 یو محل یتیوال یها شورا یانتخاب یستمهایس تواندیم ندهیآجرگه  هیکرد(. لو جادیکندهار ا یلو ستان،یس هزارستان،
 اجرائیتا امور  ردیدر نظر بگ یتیوال یشورا یاعضا انیرا از م تیهر وال یاعال ریوز ینموده و مقامها تیرا تقو

مهور ج رئیس یتهایاز صالح دیها با یمقام وال نییاما تع ندینما تیهدا یمحل یازهایرا مطابق به ن اتیوال یو انکشاف
 .بماند یقبا

 یپارلمان یصدارت ستمیس ایآ. خواهندیرا م یستمیچه س ا  قیه و هواخواهانش دقلداله عبلکه داکتر عبدال ستیمعلوم ن حاال
 ؟یفدرال یپارلمان یصدارت ستمیس کی نکهیا ایو  خواهندیم یمتمرکز ادار

 جادی، اکرد حیتصر یقانون ونسی کهینطورآ ایو  “اجرائیصدراعظم ”مقام  جادیا یبرا یقانون اساس لیموضوع تعد با
که در خود  یزمیکانیم یمسوالنه برخورد کرد. الزم است هرنوع اقدام از مجرا اریبس دیبا ،“ینظام پارلمان” کی

را از اهل خبره در مورد  یونیاست تا کمس یمل حدتحکومت و فه  یوظ نی. اردیشده صورت بگ حیتصر یقانون اساس
 :دیبا ونیکند. کمس یباینها را ارزآموافق و مخالف و عوقب  اتیرا، نظر هیتمام جوانب قض ونیکمستا  دینما نییتع

 ودخ شنهاداتیتا پ دیتقاضا نما یمل یتهایاهل خبره و شخص ،یمدن یاجتماع یسازمانها ،یاسیاز تمام احزاب س :اول

  ند؛ینما هیارا ونیزمان مشخص به کمس کیرا در مورد تا 

در مواد  ریینها چند امکان مشخص تغآنموده از مجموع  یابیو ارز یبند را جمع دهیرس شنهاداتیپ ونیکمس :دوم

و  گفت میمجالس مستق قیاز طر یو محدود نیمدت مع یبرا ینموده به مباحثه همگان میرا تنظ یقانون اساس مربوطه  
 و هم توسط رسانه ها قرار دهد؛ اتیشنود درمرکز و وال

 یابیو ارز یبند اند جمع افتهیکه در رسانه ها انعکاس مباحثات و عکس العمل عامه را  یینها جینتا ونیکمس :سوم

نموده اند  دینها تاکآرا که جامعه بر  یقانون اساس در مواد مربوطه   ریینها چند امکان مشخص تغآنموده از مجموع 
 .دینما میتقد ینموده به حکومت وحدت مل میتنظ

ع مواض شنهاداتیالزمه را )پ شنهاداتیپ ،یقانون اساس لیتعد ونیکمس اتینظر یابیبعد از ارز یوحدت مل حکومت
وت نها دعآدر مورد  یریگ میمباحثه و تصم یجرگه را برا هینموده لو میجرگه تنظ هیمباحثه در لو یمتفاوت( را برا

 .دینما
 

 یاناپ
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