
 
 

 
 3تر 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
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۱۴/۰۳/۲۰۲۱           داکتر صالح الدین سعیدى

 

 نظام متمرکز و غیر متمرکز!
 (۱۳/۳/۲۰۲۱طلوع نیوز درین خصوص!  )مکث کوتاه بر نامهٔ 

 
  ؟ویند!گنمى دانند چه می یا رانه، شریرانه و غیر مسلکى وگنظام متمرکز و غیر متمرکز و بحث اغوا

ها و بدی  پرداختن به این موضوع ایجاب بحث طویل وعریض دارد و انتخاب نوعیت نظام برای یک جامعه، خوبی
عوامل اساسی و برفرعی  های آن به سطح رشد، انکشاف جامعه، اوضاع و حالت جغرافیایی، سیاسی، تأریخی و بخش

 ؟نوع بخاری بهترین بخاری هستر به خاطرات مکتب صنف شش بروم که معلم پرسید کدام گضرورت دارد. ا
درین جا انتخاب نظر به یافت شدن مواد سوخت که فت گران نوعی را انتخاب کردند ولی معلم در اخیر گهریک از شا

و امکانات استفاده و منابع استعمال آن متفاوت اند، لذا قایم کردن نظر به صورت مطلق که کدام نوع از بخاری ها 
( بهترین بخاری هاست و ما منابع و امکانات استعمال مواد سوخت را در نظر نه ازیگیلی، چوبی، ذغالی، برقی، ت)
 یک انتخاب نادرست است. م، یریگ
 سبار و در شرایط عادی از کمر ملت نان میخورد، پ ی ملتر حاکمیت و نظام مانند بار است که باالی شانه هاگا

ته رفگصدایش به ملت زود و مستقیم برسد و از تصامیم همان نظام نظام بهتر است که خورد، کاری، کم مصرف و 
نند بار بر ملت کمر ملت را کمتر آزاد و حاکمیت بهترین نظام وحاکمیت است ما شده نظارت به عمل آید. همان نظام

ملت برای خدمت ملت، توسط ملت و درخدمت ارزش های ملت در توافق به ارزشهای عام قبول  ۀداده به اساس اراد
 انسانی کار و فعالیت کند.  هٔ شد

قالل و و متقابل با داشتن استگر جوابگجرائیه به یک دیمستقل قوۀ قضایه، مقننه، ا ۀانگدر حاکمیت ساختار های سه 
 ر با قواعد روشن کاری عمل کنند. گیکی به دی

ست، و پرداختن من پرداختن به انواع نظام های که در چوکات حقوق و علوم سیاسی اکثر مضمون دوسالۀ تعلیمی ا
ختصر و مستقیم به موضوع و استقامت به این بحث و کار مسلکی ایجاب بحث های عریض و طویل را میکند. اما م

 بحث طلوع نیوز:
 ۀرى حالت ) دى یوره ( یعنې مطابق قانون است. بحث بحث کننده ها در برنامگیکى حالت دیفکتو ) در واقعیت( و دی

 رفته تا بقیه بر محور دیفکتو متمرکز و از منطق دیفکتو استدالل دارند و دارند کهگنده ردانگاز  ۱۳/۳/۲۰۲۱مؤرخ 
 بیننده را اغوا میکند. 

ت رایانه و تعصباگول زدن و پوشاندن اهداف ستمى و قومگآقاى پدرام هم با اهداف طویل المدت تجزیه طالبانه اش با -
 وید که حاکمیت به قانون تمکین نمى کند.گقومی اش فرصت و مجال بیشتر شرارت مى یابد و می

 ناه قانون است؟ گه قانون ر از ایشان پرسیده شود که: آیا عدم تمکین بگا
ول گر را گناه قانون است؟جواب نه خواهند داشت. اما بیننده ساده ویا سطحی نگعدم تمکین به فیصله هاى پارلمان 

 رفت. گست کم میزند و فریب میدهد، در حالیکه بیننده را نباید د
 
رست است که در کشورهاى ضعیف رى مطرح میکند، منطق درست و استدالل دگو آنچه جناب جریر بحث کنندۀ دی -

ستان نظام متمرکز ضرورت اند و ممکن به علت ضیقى وقت و یا ... بدون رفتن به استدالل اساسى قانونى چون افغان
 به استدالل درست سیاسى میرود. 

 
ارد دبر جنبۀ عوامفریب دادن صالحیت به محل و در واقعیت نزدیکى ساختن اداره به محل تأکید  ردانندۀ برنامهگ -

نحوى که ایشان و آقای  که این خواست و تمایل یکى از خواست ها و جانب خوب حکومتداری است، اما در عمل به
لمان چندین پارلمان و عوض دهند، مصارف حکومتداری را باالبرده، عوض یک پاریپدرام مطرح و راه حل نشان م

و آیالتی ایجاد و فشار بر خزانه بیشتر میشود. از  یک اداره چندین ادارۀ مشابه در سطح مرکز و اطراف ویا فدرال
ل برای محالت و ادارت غیر متمرکز در حالت ضعب ارگانهای عدلی جانب دیگر گسست های تحت نام استقال
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شرایط افغانستان از جمله همسایه های طماع، افغانستان مدت کوتاه به وقضایی و عوامل متعدد دیگر حاکمیت در 
 . داشتغانستان مى انجامد چیزیکه سالها قبل آقای پدرام در مورد ایجاد بدخشان مستقل اظهارات تجزیه و انحالل اف

 
 ر، قراریکه دیده میشود فرصت الزم اظهار نظر ندارد. گمعارج بحث کنندۀ دیعزیز و اما جناب  -

 داره باید به محل و مردم نزدیک شود، اما به چه قیمتى؟بلى ا
ننده، موقعیت جغرافیایى افغانستان در بین کشورهاى یت قانون و نظام نوپاى شکدر شرایط موجود ضعیف حاکم

مجاور قوى و داراى خواسته هاى متعدد غیر مشروع از افغانستان که برای همسایه ها بس حیاتى هم اند موقف قوی 
تورای تان تیزس دوکیزد. تصادفی نیست که نظام فدرالی برای افغانسگه ضد نظام های غیر متمرکز برمی انما را ب

 دتحصیل در امریکا بو نطاق اردوی پاکستان در حین
ل، معدن، بازار، ترانسپورت و نیرو هاى بشرى افغانستان گبراى کشور هاى ایران و پاکستان، چون مدیریت آب، جن

بت ن علناً در صحها همه به ضرر ایشان محاسبه شده و رئیس جمهوری ایراو به نفع افغانستان و افغانتوسط افغانها 
فتند که ما در برابر بند کمال خان و مدیریت آب در افغانستان متفاوت نه خواهیم نشست و گرسمی در تلویزیون 

رش هند دارد بند و مهار کردن گآب دی پاکستان هم که به طور مثال از پنج آب دو آب اش خشک و بر سه -پنجاب 
میخواهد و پنجاب بی آب میشود، ضرورت دارند که در برابر حصول مطالبات غیر مشروع خود افغانستان را به 

و بی ثباتی برسانند و هر حاکم درمورد برنامه و پروژه داشته باشند به صورت حتمی نابود و برای تجزیه، انحالل 
شان همه چیز و همه حالت را خواهند پذیرفت ولی درین مرحله باید افراد را هم ازبین لذا ای شان غیر قابل قبول شود.

بردارند، ترور و از صحنۀ سیاسی منتقی کنند که درین قسمت کار های تأریخی میکنند. الیه ها و عوامل اختالفات 
واد مخدره برای براندازی جمله م هاى ابرقدرتها و بالخره منافع مافیاى داخلى در عرصه هاى مختلف و ازگو جن

کشور به نام افغانستان و با ثبات مرکزی که در رأس مافیاى داخلى در کل قرار دارد، همه و همه دست به دست هم 
داده و افغانستان رادر صورت نظام غیر متمرکز و از جمله فدرالى کشاندن میخواهند. به این ترتیب خواهند توانست 

ر نظام غیر متمرکز به تجزیۀ حتمى برده شود واین کار را کردن میخواهند. سیاسیتهای ر در دوکه افغانستان حد اکث
یاکنی های هم ساده لوحانه دارد که درین دام مارا بردن میخواهند. باید با کار وسیع و با موقف قاطع، صریح و روشن 

 مانع این کار شد. 
ر اردو و استخبارات گهمین حاال عمالً تجزیه است و ا ر ایالتپاکستان کشور مصنوعى آباد شده در ملت غیر با چها

ظالم و نارواى پاکستان کمى از جنایات بشرى و انسان کشى، قتل عام ملتهاى ساکن در پاکستان امروز دست بردارد، 
 پاکستان با چنین جغرافیا به جز از پنجاب و جود نه خواهد داشت. 

ت که سیستم حکومت مرکزى موجود در افغانستان به بخش از این اس و اما سخن مرکزى و قابل قبول و ضرورت
 یر قوانین موجود ضرورت دارد. گاصالحات و تطبیق پی

انهاى عدلى و قضایى ضرورت جدى ماست و باید گبلند بردن سطح تخصص، صالحیت ها و عمل کرد درست ار
آن قرار دارد و څارنوال عمومی کشور به ضد  در دستور کار همه روزۀ حاکمیت قرار داشته باشد، حالتیکه در عمل
 با تهدید از جانب باندهای ترور و دهشت به استعفاء مجبور میشود. 

و اما سخن مرکزی و اساسی که برنامۀ طلوع نیوز اصالً به آن نه پرداخت و علت نوشتۀ من هم عمدتاً همین است، 
یکه ان انتخابى اگکشور. به طور مثال از پنج ارد نظام عبارت میباشد از عدم تطبیق قوانین موجود در سیستم موجو

 رفته و فیصله هاىگشوراء هاى عالقدارى، ولسوالى، ناحیوى و والیتى باشد، باید انتخابات این شوراء ها صورت 
انهاى اجرایوي حکومتى مربوط، در گشان در پالیسى سازى و چوکات عمومى اداره واجب االجرا براى سایر ار

 ردیده و از تطبیق قوانین از باال ته پایین نظارت و میکانیزم نظارت مراقبت شود. گقانون  عد روشنچوکات قوا
این یکی از کارهای است که مردم حاکمیت را یک موجود دیسانت شده از خارج دانسته و از خود نمی دانند. در 

اداره را باید با کارهای عملی ی است. یری شریک نه و رابطۀ حاکمیت با مردم در موارد زیادی غیر معیارگتصمیم 
به ملت و مردم نزدیک ساخت. نقش تصامیم شورا های مربوط بنابر تخلفات وظیفوی شورا ها و مداخله در عزل و 

قبل به نقش مشورتى تنزل کرد و نقش تصامیم این شوراء  ... با فرمان رئیس جمهوری غنی سالهانصب کادر ها و
مه و پالیسى مشورتی و در عمل بی معنا شده است. ما مثالً والی مبتکر کم داریم در برناها در تمام عرصه ها و لو 

ر نظر شما مشروتی است ولی برای من وجیبوی گکه برای این شورا ها در جایکه ایجاد شده اعالم بدارد که ولو ا
ف ارت شان و به انحرامکان نظاست تا مطابق نظر شان در بخش پالیسی و راهکرد های اساسی کار کند. پایین بودن ا

ردیده، همه و همه نیم بند بودن و عدم تطبیق گاخیر در مواردیکه ایجاد   کشاندن صالحیت هاى این شورا ها در دو ده
 قوانین نافذ کشور اند. 

 ىانهاى عدلگ... ضعف واضح ارعدم تطبیق قوانین نافذ در بخش آزادى مطبوعات و میدیا، در مورد احزاب سیاسى و
 یي همه و همه موانع اند که ربطى به انتخاب نظام متمرکز و غیر متمرکز ندارند. و قضا

ناه قانون است و یا مجرى گمطابق قانون هیچ وزیرى بیشتر از دوما ه سرپرست اجراى وظیفه کرده نمى تواند. این 
 آن؟ 
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وزیر ادامه میدهد، عزل  اجراات چنین وزیر که بیشتر از موعد معینه در به صورت سرپرست در کار خود مانند
انهاى عدلى چرا نظارت ندارند؟ گونصب کادر ها توسط وی و... غیر قانونى و از اجراات غیر قانوتى محاکم و ار

ست، علت انتخاب اش ممکن تکلم بهتر به زبان وزیر که قادر به تکلم به زبانهای ملی کشور یعنی پشتو و درى نی
اجنبی و حتی با لقب اکادمیک غیر ستند و تقلب باشد، به خوبی و بدی نظام لیسی ورابط به مراجع استخبارات گان

ونوعیت نظام ربط مستقیم ندارد. وزیریکه به صورت واضح و غیر قابل انکار تابعیت خارجى خود را ملغى نه 
 ى ممکن مشاور خوب یک سکتور شود، اما وزیر خوب شده نمى تواند. گتکرده، با تمام شایس

 ناه قانون و دولت مرکزى است و یا عدم تطبیق قوانین؟ گمورد مشابه،  در ین و دهها
طع ری متناسب وقاگفت و به افشا گرانه را نه باید گر بحث شریرانه، غیر مسلکى و اغواگبلی این و دهها مورد دی

 پرداخت. 
 ویند و به کجا میکشانند؟ گحم، نمى دانند چه میالهى ر

 و ما علینا اال البالغ المبین
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