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 ۲۲/۵۰/۲۵۰۲          ع  / شیرزوی 

 عواقب نا ګوار آن در افغانستانفدرالیزم و

 قسمت اول 

 

قبل از آنکه روی مسله اصلی وارد صحبت شوم میخواهم پیرامون این پدیده شوم بسیار کوتا به پس منظر تاریخی آن 
 نظر اندازی کرد.

فکری را ګرفته شده که معنی قرارداد ویا هم   Foederation یا  Foedus فدرالیزم از اساس و ریشه التین فیودوس

که درآن تولي ها و دلګي های کوچک با هم یکجا میشوند ،  .خود جا داده است در احتوا و یک مفهوم سیاسي را
اصطالح فدرالیزم به خاطر توصیف وصفت یک سیستم حکومتي نیز به کار میرود که در این سیستم حکومت داری 

 بین دولت مرکزی و والیات کشور تقسیم میګردد.مطابق به قانون وضع شده قدرت تا حدی 
رهای عضو با حفظ آزادی های نسبی داخلی از حاکمیت و استقالل خارجی خود فدرالیزم نوعی سیستمې است که کشو

 »به نفع یک دولت جدید یعنی دولت فدرال منصرف میشوند، بناً در سیستم فدرالی دو نوع حکومت خلق میګردد 
، يتاسیس یک دولت فدرال خود بخود صالحیت های سیاسي، حقوقی بین الدولت« حکومت ایالتی و حکومت فدرال 

و نظام جدید یعنی دولت فدرال حاکم را از بین برده « دولت مرکزی » واحد های والیتی را به نفع حکومت فدرال 
للي میګردد . در این راستا حکومت های والیتی میتواند برحیات سیاسي،نظامي،و حقوقي در سطوح ملی و بین الم

رخوردار ګرداند، ان هم به شرط آنکه به قوانین فدرال و اجتماعي ب قسماً از آزادي داخلی فقط در ساحات اقتصادي
در تضاد و تصادم واقع نګردد . قانون اساسی یک کشور فدرال صالحیت های متفاوتی را برای والیات مربوط اعطا 

 نموده حدود و تشثبات حکومت فدرال و حکومت های والیتی را تعین می نماید .
 : وظیفه اساسي دولت فدرال عبارت است از 

 

 تامين امنيت سر تا سری .:۰
 : دفع تجاوز اجنبی ها.۲
 :  طرح سياست خارجی. ۳
 : عقد معاهدات بين الدولتي وضرب سکه.۴

 شرايط به وجود آمدن دولت فدرال.
 / عضويت ارادي نه اجباری.۱
 /  اماده نمودن شرايط اجتماعي،سياسي،حقوقي و اقتصادي برای تشکيل دولت فدرال.۲
 در تشخيص منافع ملی و رجحان آن بر منافع اجنبی. شدن وجدان ملی/  بيدار  ۳
 / بلند بردن سطح سواد ودانش.  ۴
 / ترجيح دادن قوانين فدرال بر قوا نين ايالتی در ساحات امنيتي،دفاعی وروابط خارجی . ۵
 

کشور عزیز ما افغانستان در شرایط کنونی که دامن ګیر مردم بالکشیده آن میباشد برای هیچ یکی از شرایط فوق 
هر ګز واجد شرایط یک نظام فدرال مساعد نبوده ونیست ودر آینده هم نظر به عقب ماندهګی و ترکیب اجتماعی اش 

نمی تواند یک سیستم فدرالی را به مفهوم  یک ګشورپارچه پارچه ویک اجتماع مضمحل به هیچ وجهنخواهد شد.
امروزی اش به وجود بیاورد، هر ګونه سعی و تالش در تحمیل نظام فدرالي بر افغانستان یک حکم خانیت ملی پنداشته 
میشود، که یک عده از اجنبی پرستان غرض تامین منافع شخصی و ګروپی خویش آنرا با دل می پروارنند. عده از 
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ین سو در خدمت بیګانه قرار دارند. دوشمنان سوګند خورده مردم افغانستان از سالهای متمادی بد اجنبی پرستان که
که از سالهای سال بدین سوغرض نابودی مردم افغانستان در کمین نشسته وپالن های ضد انسانی خودرا طرح و 

زی دستور حاکمان و اربابان بیرون مرتوسط ګماشته ګان معلوالحال خود مسله فدرالیزم یا تجزیه عملی افغانستان را ب
 شان نخچار میکنند و زمینه را برای انهدام یک افغانستان واحد اماده می سازند. 

شده ګان مغرض اګاهانه و شعوری بر تاید این مفکوره تباه کن بر آمدند بدون اینکه فهم و تحلیل همه جانبه این ګماشته 
ستان داشته باشند، در این تحلیل کوتا از یک توطیه تاریخي که در کمین مردم از فدرالیزم و قابلیت تطبیق آن در افغان

 افغانستان است بپردازیم.
فدرالیزم یک توطیه استعماري بوده که هدف ان اضمحالل کلی کشورما ومحو آن از نقشه دنیا خواهد بود، پیشګامان 

ها بوده و طرح آنها همچو پیاله از زهر کبرایست این طرح تباه کن فدرالیست هاي هستند که قبالً در خدمت بیګانه 
 که بر ملت مظلوم افغانستان غرض بدست آوردن اهداف شوم و پلیت شان می نوشند.

امریکا وغیره از سیستمي فدرالي برخوردار می با شند ؟ اګر طرحه چنین باشد که چرا کشورهاي نظیرالمان، کانادا،
 در واقیعت امر کشورهاي فوقالذکر بر اساس پرانسیپ های دیموکراسي غرب اداره میشوند. 

دولتهاي غربی دموکراتیک فدرال کشور هاي نظیر پاکستان، نایجریا و یک تعداد از کشورهای امریکا مرکزی، 
 رالی و غیری دموکراتیک متمایل به کشور های فاشستي اند.جنوبی داري نظام هاي تحمیلي فد

، مصرو ده ها کشورهای که بر اساس سیستم مرکزیت غیری دموکراتیک است مانند افغانستان، ایران،سوریه
که به اساس اصول غیری دموکراتیک و دیکتاتوري هاي شخصی وضد انسانی اداره میګردد. کشورهای دیګر جهان 

 وسیله تامین دموکراسي وآزادیهاي فردی نیست . پس فدرالیزم تنها
بمیان آورند ؟ و چه نتایج مصیبت باری را پس کدام دسایس و توطیه ها باعث ګردید که نظر پردازان سیستم فدرالي 

 را به وطن عزیزما به ارمغان می آوارد.
 پایان قسمت اول                                                
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