
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de   

 

 

 2تر 1 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

  
  

 ۱1/۱2/2۱1۲          خوشحال آصفي
 

 د غیر متمرکز نظام ډنډوره د څه لپاره؟
 

په وروستیو کې له متمرکز څخه غیر متمرکز او صدارتي نظام ته د افغانستان د 
سیاسي نظام د بدلون په اړه خبرې ډیرې مطرح کیږي. ځینې سیاسي ډلې د 
ریاستي متمرکز نظام د دوام غوښتونکي او ځینې ډلې بیا د غیر متمرکز صدارتي 

متمرکز نظام د دوام  نظام د جوړیدو غوښتنه کوي. د متمرکز نظام پلوې ډله د
لپاره دلیل راوړي چې د هیواد په اوسنیو حساسو شرایطو کې متمرکز نظام د 
ولس د یووالي لپاره ښه نسخه ده او له اوسنۍ بڼې څخه د نظام بدلون د هیواد د 
تجزیې په معنا بولي. خو په مقابل کې یې د غیر متمرکز نظام غوښتونکې ډله د 

و سولې د امنیت ا مرکز نظام په تېرو لسو کلونو کېافغانستان اوسنى سیاسي مت
 په راوستلو او د فساد په لمنځه وړلو کې ناکام یادوي او د سیاسي نظام د بدلون غوښتنه کوي. 

که څه هم په افغانستان کې له متمرکز څخه غیر متمرکز ته د نظام د بدلون غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي 
یه ئوه خو په وروستیو کې چې د کابل ښار واټونه لیدل کیږي نو یاده خبره د حکومت د اجرا پر مهال هم ترسره شوې

ن او مییس ډاکټر عبدالله لخوا مطرح کیږي. دوی ظاهراً غیر متمرکز نظام د ډیموکراسۍ د پراخوالي، د امنیت د تا  ئر
. ویل کیږي په وروستیو کې د د ښې حکومتولۍ د پیاوړي کولو لپاره غواړي خو په اصل کې خبره بل چیرته ده

خپله له ښاغلي عبدالله څخه د خپلو نیږدې کسانو د فاصله اخیستو له ه یس لخوا د نظام د بدلون غوښتنه پئیوي رئاجرا
درسه ځان دخیل بولي اوس د دغه ګوند په آامله ترسره کیږي. ښاغلی عبدالله چې په حکومت کې د جمعیت ګوند له 

وي دي. ښاغلی عبدالله د جمعیت ګوند امتیاز د ځان لپاره بولي خو بل لور ته ښاغلي رهبریت جنجالونه راپورته ش
عطا محمد نور له ولسمشر سره د جمعیت ګوند په استازیتوب په واک کې د ونډې لپاره سیاسي مندې شروع کړي. او 

 چیغه پورته کړي. یس اړ کړ چې د نظام د بدلونئیه رئویل کیږي له ارګ سره د ښاغلي نور همدې معاملې اجرا
کال کې د پخواني  2۱12اصالً دا لومړی ځل نه دی چې د غیر متمرکز نظام غوښتنه کیږي بلکې له دې وړاندې آن په 

ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال هم د واک او څوکیو شوقیانو د غیر متمرکز نظام نارې وهلې وي. په هغه 
مسعود یې په راس کې و؛ غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې باید  ءامهال د ملي جبهې په نوم بنسټ چې احمد ضی

کرزي د دغو څرګندونو په غبرګون کې ویلي و،  غیر متمرکز سیاسي نظام رامنځته شي. خو پخواني ولسمشر حامد
سیاسي  وي، چې په هېواد کې د یوه بل ندى او هېڅکله به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د سیاسي تجربو البراتوار نه

 ازمایښت، پر واقعیت بدل شي.
هغه وخت هم د ملي جبهې لخوا د غیر متمرکز نظام غوښتنه؛ په واک کې د دوی د نه شریکولو په غبرګون کې 
رامخته شوې وه. یعنې هغه مهال احمدضیاء مسعود د حامد کرزي په تېره ولمسشرۍ دوره کې د ولسمشر د لومړي 

چې د ولسمشرۍ د ټاکنو په دویم پړاو کې مرستیال ونه ټاکل شو، له حکومت سره د مرستیال دنده درلوده، خو کله 
سیاسي مخالفت په موخه یې د ملي جنبش مشر عبدالرشید دوستم او د افغانستان د خلکو د ملي یووالي ګوند له مشر 

سمشرۍ په ټاکنو کې کال د ول1٨٣۲محقق سره یې ملي جبهه جوړه کړه. عبدالرشید دوستم او محمد محقق هم د  محمد
له حامد کرزي څخه مالتړ کاوه. خو کله چې په دویمه دوره کې ورته واک ورنه کړل شو نو غبرګون کې یې ملي 

 جبهه جوړه او په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام غوښتونکي شول.
 

 آیا په اوسنیو شرایطو کې د نظام بدلون سم کار دی؟
 

یه، مقننه ئتي نظام( کې، ولسمشر د دولت په سر کې دى او خپل صالحیتونه په اجراد افغانستان په اوسني سیستم )ریاس
او همدا کار د دې المل شوی دی چې د دوه سري حکومت  .او قضایه برخو کې د اساسي قانون په رڼا کې کاروي

نیول شي. په سره ـ سره بیا هم تر یوې اندازې د اجراتو شخص یو و اوسي او تصامیم تر ډیره د ولسمشر لخوا و
دغسې حاالتو کې چې دښمن مو په کمین کې ناست دی او هر شیبه مو د هیوادوالو د بې تفاقۍ او بربادۍ لپاره شماري 
نو د نظام بدلون د افغانستان له تجزیې پرته بله معنا نه لري. یعنې په ټوله کې ویلی شو چې غیر متمرکز نظام د ولس 
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سې حال کې چې اوس افغانستان یو قوي واحدې رهبرۍ ته اړتیا لري. د غیر د تیت و پاشل کیدو سبب کیږي په دا
متمرکز نظام بله ستونزه دا ده چې په لویو پریکړو کې د اړوندو چارواکو تر منځ د نظر یووالی شتون نه لري او هر 

 لوری په خپله خوښه حکومت چلوي.
 

 د متمرکز نظام ګټې:
 

 دو خلکو لخوا چې ولسمشر یې په راس کې ځای لري؛ ترسره په داسې حال کې چې تصمیم نیونه د محدو
 کړې د غیر متمرکز نظام په نسبت په تیزۍ عملي کیږي.ېکیږي او په همدې دلیل پر

  د دې له امله چې د هیواد ټول جغرافیوي وېش او والیتونه له مالي نظره له مرکز سره تړلې وي؛ نو ټول
 او مالي امکاناتو څخه برخمن کیږي.والیتونه له نسبتاً یوې اندازې بودیجې 

   مین د غیر متمرکز نظام په نسبت په او همداراز په متمرکز نظام کې د بشري ځواک روزنه او د امنیت تا
 تیزۍ ترسره کیږي.

 
 پای
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