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  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  ١۵/٧/٢٠٠٩                        سعيد افغانی–دوکتور صالح الدين سعيدی 
                                                                            

 فاريابی. هــ. بر نوشته محترم دی کثـم
 ) برای افغانستان امروزبحث نظام فدرالی(

 
 !فاريابی منتشره ويب سايت جام غور تحرير ګرديده. هــ.م داين نوشته عمدتا درمورد نوشته محتر: نوت 

 
جای خوشی ومسرت است که با موشګافی و جستجوی داليل دريافتن راه بهتر، درست وسفارش آن به کشور خويش 

  . هستيم
اين حق ما است و کسی . جای خوشی ومسرت است که  برای موجه بودن  اعتـقاد و ادعای  خويش استدالل ميکنيم

  . ق ندارد برای ما تعيين کند که به کدام موضوع حق صحبت را داريم و بر کدام  نهح
 
من نيز نوشته . نقد نموده..... فاريابی تحت عنوان مکثی برمقاله .هـ. نوشته دانشمند محترم احمد سعيدی را محترم  د 

 .  تحرير داشته بودم-ريم   که تصادفا تخلص مشترک دا-و مالحظات به تايـيد  نوشته محترم احمد سعيدی  
   

با اغتنام از فرصت چون موضوع جالب است که به کشور ما مربوط است لذا يکبار ديګر خواستم مالحظات چندی 
مسلما که قضاوت و موجه بودن داليل . ذيل را بر تذکرات قبلی خويش خدمت شما جهت تفکر احترامانه تقديم بدارم

  .  اشتآنرا به خواننده محترم خواهيم ګذ
  

 خامه مضمون روی دست من است اما  وقت ياری نمی -خواستم بر موضوع نظام فدرالی بحث مفصل تحرير بدارم 
  . کند که بحث را تکميل کنم

  
کتب و آثار زيادی .  نظام های سياسی، تاريچه و حال آن بحث است جالب، مهم  و طويل است،تاريخ دولت و حقوق

  .  ز عمده ترين مباحث علم حقوق استبرين مطلب نوشته شده و يکی ا
فاريابی منتشره ويب سايت وزين جام غور و . هــ. اما من درين جاء دنباله رو شده و بيشتر به ترتيب نوشته محترم د

  . خدمت شما ګفتنی های خويش را  ارايه مينمايم....... سايت های 
 . د تا به تفصيل اين مطلب را خدمت شما تقديم بدارميار زنده و صحبت باقی که اګر خداوند متعال مجال و توان دا

  
  . با تشکر از ايشان از نوشته های شان به نحوی آموختم.   نکات مشترک زيادی با هر دو نويسنده متذکره در باال دارم

  : آما در موارد معيين ګفتنی های خويش را دارم که ذيال ذکر ميګردد
  
شما . مفاهيم حدود و ثغور اصطالحی به مرور زمان فرق ميکنند. ره بخود داردهر لغت و واژه از خود تاريخ و تذک-

  . انديشه و افکار بشری روز به روز تکامل مييابند. ميدانيد که تيوری فدرالی خشک و بی تحرک و جود ندارد
سايل قومی متمرکز  اما آنچه من  ممکن غلط درک کنم اين است که اين آقايون که طبل فدراليزم مينوازند بيشتر با م

 تقسيم علمی، عملی و منطقی قدرت دولتی بين مرکز و محل به اساس مؤثريت که به موجب یاند تا آن انديشه های عال
...... .  آن اداره به ملت نزديک شود، مصارف دولتی کم ګردد، و از وقت تصميم تا عمل زمان کم ضرورت باشد و 

  .بر    بـــده و بــــــستـــان استوار نباشدای کاش ايــــن مسايل تقسيمات اداری 
نمی دانم جدا سازی در يوګوسالويا به اساس چه . اګر هدف اين  آقايون واقعا جدا سازی قومی نباشد ګپ خوب است

بود که قومی نبود؟ شناخت من در يوګوسالويا اين است که جدا سازی قومی و دينی صورت ګرفت و  به جنايات 
آيا  آقای  رادوان کراجيج  جــز يک ناسيوناليست افراطی و فاشيست . ت به ذکر نام آن نن داردآنجاميد که بشري

  .  چيزی ديګری بوده ميتواند؟    صد ها مثال آورده ميتوانم
اين مايه خوشی . ای کاش منافع و مصالح ملت و کشور در افغانستان  بر منافع قومی و جيبی شان برتری داشته باشد

.  ؟ غير دقيق است  و آنها به اين ترتيب خير خواه اند سبب مسرت من است!ر درک ما ازين فدراليست ها ما است اګ
اما اين فهم درست و بجاء را بايد  اين ناجيان در مواضع رسمی . اګر منظور شان جدا سازی قومی نيست بهتر است

انقد را برای نقد، فضل فروشی، لغت پرانی و م. خويش اعالم بدارند تا غلط فهمی ما نيز درست شود ازين چه بهتر
اما تمام شواهد و قراين نشان ميدهد که . فهميده جلوه دادن خود  از ديګران و ديګر مظاهر منفی تحت نام نمی کنيم

شعار های به .  پالن های وسيع تصفيه های قومی به صورت سيستماتيک جريان دارد. زير کاسه نيم کاسه ايی است
آخر اين رسم . که سبب  انعکاسات شديد داخلی و خارجی مواجه شده ميتواند.... آمديد، آريانا کبير و خراسان خوش 

نمی دانم که اين سرزمين خراسان و آريانا را از کې و . اين سرزمين و اتباع ميخواهد. نيست که هوا آزاد کشيده شود
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  .  صروف  تاکتيک های جديد است برای اهداف زيرکاسهکدام کشور ها ميسازند؟  به يقيين کامل ګفته ميتوانم که اين 
 .  مثال های شما از تاريخ جامعه آمريکا و غربی است  تا افغانستان با تاريخ به خصوص خودش-

يعنی ( به طرف فدريشن )   کنفدرالی (  نظام امريکا از کنفدريش -آنچه من به خاطرم از کتاب های فاکولته مانده  
, اقتصادی, جغرافيايی, واحد های اداری مبنی بر واقعيت های تاريخینمی دانم از کدام .   را پيمودمسير خود) فدرالی 

در افغانستان صحبت داريد ؟ فرهنگی و ديگر عاليم و مشخصات به واحد های اداری ايالتی , زبانی, اجتماعی، مذهبی
خود اراديت را درين ايالت از کدام حق . ده ايدمنظورم واحد های ادرای که شما در تعريف نظام فدرالی آنرا تذکر دا

 منظور نظر فدراليست ها توقع دارند؟ آيا انتخابات تبلور از حق خود اراديت نيست؟ آيا ميخواهيد تحت حق خود ها
. اراديت هر واليت افغانستان را کشور مستقل تحت حق تعيين سرنوشت ملتها و ديګر شعارهای چسپ به پيش بکشيد

  . ست و صالحيت آنرا درر خود حس ميکنيد باز حاجت به شف شف ګفتن نيستاګر چنين ا
 . من همچوتشکيل اداری را در شرايط فعلی آغاز تجزيه قومی افغانستان ميدانم و بس

  
اينکه نظام و حاکميت فعلی در دل چه دارد اما در عمل تمام فعاليت های وی به محاسبات، . شرع ظاهر را ميـبـيـند

و لو به خون و . ميخواهند که به هر قيمت در قدرت ماندن ميخواهند. می و معامله ګری در حرکت استتقسيمات قو
هر جای باشيد مرګ برای شما ........ اينما تکون يدرککم الموت و لوکنتم فی. ( خانه خرابی هزار ها انسان بانجامد

  ....).رسيدنی است و لو اګر در قصر های محکم باشيد
کم امروزی به نحوی خويش در عمل کار به همان فدرالی ساختن و قومی ساختن و تقويت تجارت  بلی نظام حا

  . سياسی بر اقوام و مليت های کشور ميکند
بلی  شواهد نشان ميدهد که اين پروسه در چوکات همان پالن وسيع کشيدن تقسيم سياسی  مجدد منطقه به اساس قومی 

  . يان قرار داده شدهو در خالف اتفاق وحدت اسالمی در جر
  .ای کاش اشتباه کرده باشم

ف ظرفيت های ارګانهای عدلی و قضای  از تطبيق قانون اساسی چه ي در شرايط فعلی و سطح بسيار نازل و ضع
  . که باز دولت مرکزی آن  قانون را تطبيق کند. توقع رفته ميتواند

  
ان ميشود و قهرمان جنايت کار و ما از تطبيق قانون در افغانستان به خاطر بقا در قدرت سياسی جنايت کار قهرم

اګر با ما بودی جنايت کار هم باشی باک نداره : در افغانستان فورمول قدرت مندان چنين است که. اساسی ګپ داريم
  . چنين است وضع و شما آنرا بهتر ميدانيد. اما اګر مخالف ما بودی انسان صالح هم باشی جنايت کار هستی

  
  .  کرد که مثال که شما از اياالت متحده آمريکا می اوريد با افغانستان از هر لحاظ فرق ميکندبايد دقت

قانون مندی های تکامل جوامع بشری با وجود تشابهات تفاوت های معين دارد که در صورت در نظر نه ګرفتن آن 
مل نظام سياسی آمريکا، مراحل، بايد دقت کرد که پروسه تکا. جوامع بشری به مشکالت بسيار جدی مواجه ميګردد

  .عوامل، حدود و ثغور با مقايسه با افغانستان  ضرورت به کار تيزس و ريسرچ  مستقل حد اقل يک ساله ميخواهد
  

عراق . نظام فدرالی عراق و وضع که شما مثال آورده ايد در عمل کامال پيچيده تر از آن است که شما آنرا ميبينيد
آذربايجان، ايران و عراق تقسيم شده با افغانستان فرق .  و تاريخ دولت شان که فعال در ترکيهکردها. عمال تجزيه است

حمالت هوايی و .  عمال درين راه مشکالت شديد وجود دارد که همه روزه قيمت آنرا ملت کــــرد  ميپردازد. دارد
  بخش از عوامل خويش را در سرکوب همين -زمينی ترکيه در سال ګذشته که منجربه قتل صدها   کـــــــرد    ګرديد 

 .بحث است طوالنی. انديشه های فدرالی دارد
  
و اما افغانستان با جن سی ساله و همسايه های قوی و ترکيب قومی که از عين قوم تعداد بيشتر اش  در خارج از   

ه اين عوامل و فاکتور ها ما را هم.......... افغانستان است تا در داخل، ظرفيت های ارګانهای قضايی و عدلی  و 
جوانب مثبت که درچوکات فدرالی استدالل . معتقد ميسازد که نظام فدارالی برای فعال برای افغانستان مهلک است

ميشود ميتواند در نظام های ديګری سياسی  نيز تحقق بخشيده شود و ضرورت به تغيير نظام سياسی که 
 . واهد آنجاميد خ–بسيارعوارض مهلک جانبی ديګر دارد 

  
اين حالت و اين درک درست شان . خوش هستم که نويسنده از مودل های ناموفق نظام های فدرالی نيز صحبت  دارند

  . کافی نيست تا مسايل را اصالح کند)  فدرالی و غير فدرالی ( به  تاييد ادعای ما است که تنها نام 
 

سان و نظام مطلوب وی اثر ګذار جدی اند تا اين نام ها که حدود مسايل و عوامل  زياد ديګر است که در خوشبختی ان
  . و ثغور و تعريف مشخص شان معلوم نيست

  
..... بهتر است و تاکيد ميکنيم که هميشه بايد در نظر داشت  و واضح ګفت که ما از سر و کله فدرالی، يونيتاری و 

 .مشخص چه ميخواهيم و راه عملی آن کدام است
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کدام يونيتاريزم صحبت است؟ ازيونيتاريزم  افغانستان  فعلی که به اساس سياست کادری غلط ، روابط نمی دانم از 

استخباراتی، قومی و در موارد معيين قبل از همه منافع اجنبی، و سياست عدم شفاف اقتصادی و مافيايی، معامله 
است و يا هم يونيتاريزم که از ملت استوار ..... ګری، تعويض مراجع عدلی و قضايی توسط ارګانهای اداری و

برخواسته و به اساس ملت ساالری، شايسته ساالری،  علم ساالری و استفاده مثبت از تجارب مثبت ديګر جوامع 
  استوار باشد؟   ... بشری و با درنظر داشت مشخصات جامعه افغانی، تاريخ سياسی و فرهن کشور ما و 

  .  ی اففانستان به حيث مثال خوب بوده نميتواندلذابرای بحث ما نظام حاکميت  امروز
بلی بدون تغييرات معيين در ساختار نظام فعلی نميتوان به موفقيت های معيين نايل آمد اما اين نظام مطلوب در شرايط 

  .بحث بيشتر ميخواهد. فعلی به فهم من نظام فدرالی نيست
 

 است که اين قدر ادارات و ارګانهای دولتی عالقداری، ولسوالی، ګفتنی که در نوشته قبلی کم تاکيد کرده بودم و آن اين
... با دهها مشاور وزير کار دان، ادارات قضای، شورا هاو ) رييس قوه اجراييه( واليتی ، مرکزی و رييس جمهوری

ملت نيز کم بود که حاال همين ساختارهای اداری در سطح اعضای دولت فدرالی نيز ايجاد شود و بار   ديګر به کمر 
 . اضافه ګردد

کم رييس و وزير و مشاور وزير داريم که حاال همين تشکيالت در شمال، جنوب، شرق و غرب .   عجب تحول خوب
 .  افغانستان به نام فدرالی  نيز ايجاد شود

  
مدت مراجع آيا اين تاکتيک همان برنامه تقسيم جديد قومی منطقه ای است تا دينی که د ر برنامه های معيين طويل ال 

  و محافل معين بين المللی ميګنجد؟ 
   ايران بزرګ آګاهی داريم؟ -آيا از برنامه مراجع معيين ايرانی  

  آيا از پروژه های خط نـــور آګاهی داريم؟ 
  آيا اسکان اتنيک معين در خطوط معين شمال و کابل آګاهی داريم؟ 

 . ای کاش اشتباه کرده باشم
 

همان برنامه امنيتی کار با الترناتيف نيست که اګر در افغانستان خدا ناخواسته حکومت آيا اين برنامه در چوکات 
و ايران ) روسيه ( افراطی دينی طيف طالب  قايم شود درآن صورت مسآله تجزيه افغانستان برای حمايت شوروی 

  ضروری باشد؟  
 .ای کاش اشتباه کرده باشم

 
ومت جديد صفحات شمال نيست که برای حفاظت سرحدات اتحاد شوروی آيا اين برنامه همان برنامه تشکيل يک حک

  وقت مانند ستون پنجم پيشنهاد شده بود و آقای ګرباچف زعيم  وقت اتحاد شوروی آنرا رد کرده بود؟ 
 . کاش اشتباه کرده باشم

 و جنايت و اين وضع به صورت اتوماتيک من را به فکر همان سوال سابق می اندازد که آيا سياست دورغ است
در . سياسيت فتنه است و دورغ و فريب کاری. فريب کاری؟ جواب آن بعد از مدتهای طوالنی اين است که بلی

سياست عبادت و خدمت خلق اهللا است در صورتيکه افراد . صورتيکه که افراد فريب کارو فتنه ګر آنرا به پيش ميبرند
برقلب ها اهللا آګاه است ما ظاهر را ميبينديم و .  پيش دارندصالح و خدمتګار مردم به قصد و نيست خدمت آنرا در

  .قضاوت خويش را به همان استوار ميسازيم
  

  :از جانب ديګر بايد دقت کرد و از خود پرسيد
  دشمن -آيا هر کس که برای افغانستان در شرايط امروز نظام سياسی فدرالی ميخواهند و به اين تغيير  دامن ميزنند 

  اند و بد؟ 
  . به هيچ صورت نه.  واب با تمام صراحت اين است که نهج

اما به شناخت ما . هست موارد که عده از هموطنان نظام فدرالی  را بنابر داليل که دارند برای افغانستان بهتر ميدانند
  . در اکثر موارد دليل از يک چيز و استناد به چيزی ديګر دارند

 - را که مأمور و مزدور نيستند و صادقانه مطرح ميدارند ی  جازه داريم که آنهامسلم است قراريکه ګفته آمديم  ما هم ا
به اين محاسبه غير دقيق شان متوجه ساخته و استدالل نمايم که  نظام فدرالی برای افغانستان فعلی نظام سياسی خوب 

  .  شده ميتواندنبوده برعالوه تقسيمات قومی و ديګر عوارض منفی و غير مطلوب سبب تجزيه کشور ما 
  

اصل . حاکميت قانون:  راه درست و اصلی اين است تا نيروی خويش را عوض محاسبات و منطقوی به اصول
  . تابعيت و حرکت به جانب ايجاد جامعه مدنی و انسانی متمرکز سازيم

 راه های حل بلی برای ما اصل تابعيت افغانستان، شايسته ساالری و مراعات قانون و ګرفتن اعتبار و مشروعيت
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  .قضايا با مراجعه شفاف و واضح به مردم و  ملت مطرح است
 تا -بالخره بايد انسانان خيرخواه اين ملت بايد دست به دست هم بدهند و اين وضع را بايد به طرف جامعه مدنی کشاند 

متمادی پهلوی هم قومی و سمتی سازی های منفی و خرابکارانه که سبب نفرت و انزجار افغانها که در طول قرون 
  . زندګی کرده اند

  . مقرب ترين شما متقی ترين شما است. نيست.... به اين متمرکز شويم که فرق بين سياه و سفيد، عرب و عجم و 
دهها موارد و راه های ديګر خوب وجود دارد که ضرورت به کار مشترک خير انديشانه و همکاری مردم خير 

بقيه اختيار به خود .  ی های طبقاتی، قومی، لسانی، منطقوی و سمتی بوده ميتواندانديشان بدون در نظر داشت معيار
  . هر کس

  
يکه دار قوم و مليت معيين کرده و فضوالنه از حاکميت موجود افغانستان امتياز ميګيرد و به نام  اينکه يکی خود را 

شته اين به هيچ صورت به حق خواهی اين قوم ومليت معيين تجارت سياسی ميکند و بازار وی را حاکميت نيز ګرم دا
و آن ګروه اتباع مردم افغانستان ارتباط ندارد بلکه حرص و آز اين اشخاص و افراد است که برای بقاء ورسيدن به 

 .قدرت سياسی هيچ چيزی نزد شان مقدس نيست
 .بحث ما کمی دور رفت باز هم تاکيد خواهيد کرد که  دومبحث را نبايد خلط کرد

 . ايد بګويم که در صورتيکه با من موافق باشيد ازين چه بهتربلی  ب
  .ما خلط نه کرديم ديګران عمال  خلط ميکنند و ماهم جبرا دنباله روی ميکنيم

  
بلی من به اين باورم و کامال آکاهی دارم که در طول تاريخ افغانستان مردم معيين توسط جباران داخلی يک منطقه و 

. م، تعدی و حتی فروش  مانند برده قرار ګرفته اند و اين را انکار کردن خطاء و نادرستيا از خارج آن مورد ظل
  . نبايد خود را تحميق کنيم و اين حقايق را انکار نمايم

اما کی برای من صالحيت داده که اګر . در افغانستان به نام های مختلف به شمول قوم و قبيله ظلم شده و جريان دارد
اين صالحيت و .  جمهوربسازی و پنج وزارت را برايم بدهی من شما را قبول دارم هر کی باشیمن را معاون رييس

 مشروعيت معامله را برايم کی داده؟  
 . در طول تاريخ بشری در کشور ما و جهان ظلم برانسان مظلوم از داخل و خارج محل شده

 ........ ظالم و مظلوم هردو در آتش است) ا فی النارالظالم و المظلوم کليهم( لذا محاسبه ما همان محاسبه الهی است 
 . محاسبه ما مساعدت و دست ګرفتن حق است

  . محاسبه ما محاسبه اخوت اسالمی و مراعات قانون است
 . بياييد تا نيرو های خويش را به اين جهت متمرکز سازيم تا تقسيم های مجددغير عادالنه

 . ظرفيت های مراجع عدلی و قضايی بايد بلند برده شودبيايد به طرف مردم ساالری حرکت کنيم، 
  . در محل مردم محل را به سرنوشت شان حاکم ساختن ضرورت است

  . اين به تنها در افکار فدرالی و شکلی خالصه نميشود
اګر به شکليات ميشد نظام های طبقاتی اتحاد شوروی وقت که از انترناسيوناليزم صحبت داشت و کارګران جهان 

 .  حل ميشد-حد شويد ميګفت مت
 .تامين عدالت يک  امر نسبی است و يک پروسه است که بايد  برای آن کار همه جانبه شود

 
 . سخن از يک جای و استدالل برای چيزی ديګری مشکل را حل نمی کند

دالت نسبی ما در قرن بيست يک از ع. به هيچ صورت نميتوان بی عدالتی های قبلی را به صورت کامل تالفی کرد
  . کسانی که به حق شان ظلم شده به هيچ وجه نميتوان درين دنيا برای شان تالفی کامل نمود. سخن ميګويم

چطور . خانمش چشم به راه مانده.   پسرش از مکتب رفتن مانده-با پدر که ظلم شده و بدون حق به زندان افتيده 
  .ويش را تالفی کردميتوان حق پسر محروم از مکتب و خانم منتظر به شوهر خ

. پسر محروم از مکتب به جز همان نوکر توانمند کار فيزيکی چيزی ديګری شده نميتواند. پدر به غير حق  زندانی
 . لذا ما از عدالت نسبی صحبت داريم. چطور ميتوان عدالت کامل را درين دنيا قايم کرد؟ نميشود
  . راه ديګر وجود ندارد.  همچومظالم باز تکرار نه شودبلی به  صورت نسبی بايد راه های حل را جستجو کرد که

  
 : فاريابی. هـ. و اما واپس مستقيم به متن مقاله محترم  د

برای دادن حق آزادی بيشتر، نزديك ساختن مردم با دولت، تنظيم بهتر امور  - سير تاريخی تكامل دولت هابلی برای 
  . نيستاعی و فرهنگی، ساختار فدرالی الترناتيف اقتصادی و حل تفاوت های غيرعادالنه سياسی، اجتم

.  چنانچه ګفته آمديم مثال های همچو شعار ها را در کشور های مختلف و اتحادجماهير شوروی سوسيالستی ديديد
دارد، سبب ازدياد ارګانها و ) کنتر فرو دکتيف(نظام فدرالی چنانچه در باال ګفتم و روشن ساختم تاثير متقابل و عکسی 

 . ورين دولتی ګرديده   و در شرايط فعلی برای افغانستان تباه کننده استمام
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 .بلی اين خاک از مردم افغانستان است که دولت ممثل آن است
اما رييس جمهوری حق ندارد که زمين را به کسی بدون پروسيجر .  من قباله زمين معيين را دارم و مالک آن ام

اينکه در . بايد درک کرد که رييس جمهور پادشاه هم نيست. شد ويا هديه کندقانونی معيين به قيمت سمبوليک بفرو
افغانستان درين راستا چه ګذشته دهها کيس غير قانونی وجود دارد که به  پيګرد عدلی و قضايی ضرورت خواهد 

  .  داشت
 صورت ضرورت بلی در نظام قانون  زمين های دولتی در مراجع و دفاتر امالک منطقه مربوط ثبت است و در

اينکه درين راستا در افغانستان چه ميګذرد و چه . مطابق قانون به فروش ميرسد تا به اساس فرمان رييس جمهور
اينکه مثال برای پدرم زمين داده شده و من بيخبر از همه چيزی در زمين و منطقه مذکور . ګذشته همه آګاهی داريم

دګی و معيشت در منطقه معيين محروم ساختن يک بی عدالتی محروم ساختن من پسر از حق زن –بزرګ شده ام 
غير انسانی حد اقل . بلی کوچ داده عده از افغانها از مناطق معيين عمل غير عادالنه و غير انسانی است. ديګر است

  .   در حق فرزند است تا پدر
قانون اساسی قدرت و اداره دولتی بلی نظام فدرالی سيستم دولتی است که معموال در سرزمين های پهناور در روشنی 

درين نوع نظام هر يک از دولت مرکزی و محلی مستقيما توسط . بين ارګانهای مرکز و محلی تقسيم ميګردد
هريک از دولت های فدرالی و محلی بايد در ساحه صالحيت خويش .  نمايندګان ملت و تحت نظر قانون رهبری شوند

 هريک از دولت مرکزی و محلی که خواهان تغيير قانون اساسی باشند بايد به . مستقالنه مطابق قانون عمل نمايند
دهها جزييات و تفاوت های دربين نظام های فدرالی فعلی دربين خود شان و در طول تاريخ .توافق همګانی برسند

چ و جه مکررا مجبورم بګويم که سطح نازل امروزی مراجع عدلی و قضای و ظرفيت نازل آن به هي. وجود دارد
 . جنبه عملی کار را تثبيت کرده نميتواند و منجر به متالشی شده کشور ميګردد

در کشور جمهوری عربی مصر : بخاطر اينکه چسپيدن به اين شکليات آنقدر هم تعيين کننده نيست مثال می آورم
در ليبيا جانشين .  پدر وفات کرد و پسرش جای وی را ګرفت-در کشور سوريه  . يس جمهور معلوم استئجانشين ر

نام جمهوری اما در عمل شاهی . اين نظام ها را ميتوان نظام های جمهوری خواند؟ مسلما که نه. پدر پسر است
  .ميراثی

ارګانهای اداری . توجه کنيد به جمهوری اسالمی ايران رييس جمهوری در واقعيت صرف رييس قوه اجراييه است
اما در افغانستان نظام رياست جمهوری با رييس . اجع قانون ګذاری داردمانند مصلحت نظام صالحيت باالتر از مر
آن توازن که به شکل نسبی . توازن بين قوای سه ګانه دولت وجود ندارد. جمهوری رييس از سه قوه دولتی ميباشد
ن اساسی آن هيچ به نحوی ميتوان ګفت که نظام رياست فعلی افغانستان با قانو. تضمين کننده عدالت و استقرار ميګردد

  .   ضرورت به نورمال ساختن ساختار نظام فعلی و قانون اساسی افغانستان ميباشد. شبيه در جهان ندارد
بلی در جهان ترند و مسير چنين است که به خاطر همين کم کردن کاغذ پرانی، کوتاه کردن زمان صدور حکم و 

تالش دارند و .... ولت يعنی مصارف دولت از دوش ملت و تطبيق آن، نزديک ساختن اداره به مردم و کم کردن بار د
درکشور های زياد عملی هم کردن تا ادارات وسطی  قدرت دولتی را لغوه نموده و صالحيت های آنرا افقی و عمودی 

  . يعنی بخشی از صالحيت  های واليتی به ولسوالی ها و بخش ديګر به ادارات مرکزی انتقال داده ميشود. تقسيم نمايند
يعنی با ايجاد ادارات و . اما با ايجاد دولت فدارالی ما چنانچه ګفته آمديم در عمل برعکس اهداف فوق کار ميکنيم

ارګانهای جديد برای تشکيل فدرالی يعنی مرجع قانون ګذاری، اجراييوی و قضايی برای واحد های معيين اداری 
مطالبات و خواسته های مثبت فوق مبنی بر کم کردن ادارات عضوی فدرال ما ادارات جديد را ايجاد ميکنيم که خالف 

  . دولتی و کاغذ پرانی ميګردد
  

 : برعالوه تشريح فوق  يک مثال می آورم
آيا با ګذشت جن سی ساله در کشور، سطح کنترول از مراعات قانون ، سطح اجراات مراجع عدلی و قضايی 

 .که اګر ما والی واليت جالل آباد را انتخابی بسازيم....... کشور،  موقعيت جغرافيای و اقتصادی کشور
  . چه فکر ميکنيد که غير از نماينده استخبارات پاکستان کی برنده خواهد شد؟ جواب و محاسبه کامال واضح است –

  .  از سرحدات شوروی سابق و ايران عين توقع خواهد رفت
ده اين حاکميت و والی منطقه خواهد شد؟ جواب کامال چه فکر ميکنيد غير از قومندانان مسلح و خون خوار کی برن

  .واضح است
  

برای من سوال پيدا ميشود که  چه افراد و مراجع اين مسأله فدرالی اينقدر ګرم ګرفته اند و به آن پافشاری دنبال 
 :ميکنند

ام سياسی به نفع کشور آنهاييکه فکر ميکنند با درنظر داشت بعضی مفاهيم مثبت که فوقا به آن اشاره شد چنين نظ/ ١
  .است
قوماندانان سابق که خواهان صالحيت های بی قيد و شرط ديروز اند و  در صورت موجوديت حکومت مرکز و / ٢

  . به اين اهداف کمتر نايل نه خواهند شد
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حريصان چوکی و مقام که در صورت افغانستان مرکزی امکانات شان برای پست های بزرګ دولتی دلخواه شان / ٣
  .     متر استک
) پاکستان، ايران ، شوروی سابق و نماينده فعلی آن روسيه( بخشی از پاليسی ميکران اصلی کشور های همسايه / ۴

که ميخواهند در صورت تغيير اوضاع سياسی خالف ميل شان کمر بند امنيتی مانند ستون پنجم را در خارج از مرز 
  . انند بخش افغانستان را از خود سازندو يا هم در آيند بتو. های خويش داشته باشند

رخنه ايجاد . کشيدن و خارج کردن مسايل مورد بحث افغانی از توافقات دينی و اسالمی به جانب قومی و زبانی/ ۵
  . شواهد سالهای اخير نشان داد که موفقانه هم بود. کردن در بين احراب و سازمان های دينی

  . ی جديد منطقه به اساسی قومی نه به اساس دينی و مذهبیکار برای تشکيل يک جغرافيای سياس/ ۶
دشمنان قسم خورده افغانستان اين وسيله راه و حرکت تاکتيکی برای تجزيه افغانستان قرار داده و زمينه های / ٧

  اين همان تقسيم قومی خواهد بود که در چوکات های . مناسب را برای تقسيم قومی افغانستان مهياء ميسازند
  . تقسيم منطقوی مساله که در پالن های طول المدت است ميګنجدبزرګ

 
ينکه درين کش مکش و جار و جنجال های سياسی و نظامی کدام يک ازين مصالح و منافع در اوليت مصالح و منافع ا

  .آورده خواهد شدابر قدرت ها قرار خواهد ګرفت و به اساس آن زمينه های عملی اين اهداف بر 
  . کدام يک ازين منافع و مصالح امکانات تحقق خواهد يافت سوال و مطلب است که جواب آنرا زمان خواهد داداينکه  

 
 .  بلی کشور ما به تهديد های فوق مواجه است

  :من تاکيدا تکرار ميکنم که
 مهم اين است ما از سر و کله اين کليمه به صورت مشخص و عملی چه ميخواهيم؟

   عملی و منطقی ما از طرح و برنامه کاری ما درين راستا چه ميشود و به چه می آنجامد؟  جهيمهم اين است که نت
  

فدراليزم در کل و به صورت عام برای بعضی از کشور ها با در نظر داشت شرايط و استدالل های معيين منطق 
 نام نظام فدرالی استدالل ما ميتوانيم از مواد که بعضا تحت. خويش را داشته،  ضرورت و نظام خوب شده ميتواند

 اما نظام فدرالی برای افغانستان در شرايط امروزی -ميشود در نظام های ديګر سياسی استفاده برده و بکار ګيريم 
 . مهلک است

 
 ومن اهللا التوفيق

 
  
  پايان

  
 


