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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۷۱/۱۷/۲۱۷۲                  واحد فقیري

 یزم، او که ښه حکومت؟الفډرالیزم، سنټر

رو کلونو یکه څه هم له ډ یزم  موضوع یو ځل بیا ګرمه سوه.  الد برلین   له  ناروا مجلس سره سم  د فډرالیزم  او سنټر

، وه او دهوشنفکري جریانونو کي موجود ر اخواني،  نشنلسټي، او نورو په چپي،فغان پالټیکس د ا مناظره دا  راهیسي، 

لیوني  او نیمچه  محقق، ضیا مسعود، او جمع  د متحده ایاالتو په کانګرس کي د کلفورنیا غټ  دوستم، خو په برلین کي د 

سیاسي مخلوق  عجیبه غونديیو ښاغلی روراباکر .  ره کړیۍ غونډي دا سیاسي جدل بیا را برسوروست روراباکر استازي

ه او اوس هم پژني، یپ جنګساالران ریښه ډ د شمال ټلوالي ، اوشورا نظار، پکول د افغان جهاد څخه  یوازي  هغه .  دی

  شن کوي.ومالتړ  او پروم جناح   رسیدلي ته او بن بست يناکام ید همد کي کانګرس

  کي )بحثونو(نوګرداوو دبیاتو اوا سیاسيد افغانانو په ام ښه دی؟  نستان لپاره فډرالي که مرکزي نظاوس نو، ایا د افغا

اید واد تجزیه کاندي،   نو بیباالخره ه رالیزم بهزیاتره ګومان کوي چي فډږي.  یمترادف ګڼل ک ید تجزی عمومآ فډرالیزم 

، ویسټيوما ستمي،  ږي.  هله، یکلونو  ته رس ۷۶۹۱ د واد کي د فډرالیزم تاریخ او غوښتنهیپه ه . نیول سيو   یی مخه

ملي  »هغوی د   مهم اصل ټاکلی وو. و یومفکور سیاسي غوښتنه د خپلوګروپونو د فډرالیزم ورو  اقلیتي چپي ن او ځینو

 .  ض الندي ګڼلیتر ستم او تبع یی او نور اقلیتونه مبارزه کوله،   یی د  پښتون  هژموني پر خالف .یلخبري کو« ستم

 ي جهاد وزن او ضرورت د فډرالیږم راو سراس خالصون مليه بیا د شوروي اشغال سره سم د رید ثور کودتا او په ت

واقعیتونو هم د   سیاسي  بلخوا،ولس د شوروي سره  ډغرو وهلو ته لمړیتوب ورکړ.  ، او قریب ګرده څه سړه کړه لهأمس

ي ملی وحدت ضرورت تشویقاوه.  خو بیاهم  د جهاد په دوران کي اکثره جهادي احزاب پر قومي او فرقوي لیکو باند

.   برعالوه، په کابل کي د یوه کمزوري حکومت  شتون د سیمه یسیمه ایزي لیکي معلومي و تنظیم او ویشل سوي ول. 

 ید تجزی را وروسته    ۷۶۹۱د  نو بنآ  .  لپاره  ښه فرصت  برابرکړی وو دویایزو تمایالتو او اشخاصو  د ال  تقویه ک

 موجود دی.  واد په سیاسي بطن کي پروت  او یتل د هتهدید 

اوباش فډرالیزم  افغانستان عمال «  کي شر او فساد په دوراند » ، د طالب  اکا په ښه عبارت کيپه کلونو  ۷۶۶۱د 

محقق ، سیاف، حکمتیار او نورو وارالرډانو پر خپلو وړو سلطنتونو باندي راج مزاري، دوستم،  مسعود،  تجربه کاوه. 

 شنیموډ او ف فرار  یو هریال ال غښتلی سو.  له سنټریونو کي مرکز ال کمزوری او چاپد شر او فساد په کل  طبعآ، چالوه.  

جنګونو مطلقآ قومي بڼه    وخت ناوخت .  سو کشمکش ال زیات پښتون تر مینځ  او ک، هزاره، اوزبک،ید تاج  و.و

 یاو ښاري طبقات یو په بل پسدل، یتخلیه کورو ورو  ښارونه له  میډل کالس څخه  .  دلیغوره کوله او سخت مرګاني ک

لوټ  -کابل -د سنټرده.  یسري  او ډانګیتوب خورخپل سیاسي ده، اویک هوند او فرهنګ کمرنګښاري ژ دل.  یمنهدم او ړنګ

کاري   ته یي یووالي او روحیمل  کي « خرمبار»بدل  سو.   د شر او فساد په    ین په ملي سپورټ او عنعناو تاال

 ده.یریډ  اعتمادي یتر مینځ  ب ه داچي د افغان اقوامولنډ   .یدلیورس یصدم

.   د پښتون هژموني  سره مترادفه سوه هقریب ختم سو، خو د طالبانو سلط  الډیزمارو که څه هم  کي،د طالبانو په  دوران 

 یکه څه هم  نژد ه.  لدیښته تقلي کیت او اوزبک تاجیک هزاره ،د بغاوت  له مرکزه   البانو په مقابل کي، د مخالفانود ط

وو چي طالبان د شمال ټلوالي کمبله ورټوله کړي، خو په امریکا کي د سپټمبر وحشت او بریریت هر څه سرچپه کړل.  

 .یبیرته د مرکزي حکومت واګي تر السه کړ سکوره سول، او د شر او فساد استازوپه عوض کي، طالبان را ن

په کلي  ږي .  مرکز یتل محسوس  د پخوا په شان شو تر مینځ کشمککي، د سنټر او سیم د کزري صاحب په حکومت 

شل سویدي.  یسیمي د پخواني  جنګساالرانو  تر مینځ  عمال و غمباش دی، او والیات  او  یب فاسد، کمزوری، اوتوګه  

ندي نه ورځي.  د بلخ پر جنګساالرانو باږي، خو  یشیرک کیس صاحب کله کله امریکا او  ایتالفي ملګرو ته ئکه څه هم ر



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

له ډاره سوڼ نه وهي،  دي انتقاد او ملنډي وهي، خو ارګیس صاحب او مرکزي دولت بانئعطا نور، عمال پر ر    والي، 

  او یو مرموز نرمښت او کرنش کوي. 

نو په مینځ د افغاناچي فډرالیزم  همدا وجه دهمالتړ کوي.   ییلیزم بدبختي دا ده چي جنګساالران په افغانستان  کي، د فډرا

بدنام  خلګ دي.  په بل عبارت، فډرالیزم   یډار او وحشت لري، ځکه مدافعین ی یکلمه ده.  خلګ تر  یکي یوه رټل سو

نو  ښتي په مقصد پیشکش سوی دی.یله سنټر څخه د ت ندی وړاندی سوی، بلکيپه منظور  کولو ومتهیڅکله د ښه حک

 ندی سوی. بنآ، د فډرالیزم په باب علمي او مفید بحث هم

.  که چیري د کرزي یهم چندان ښه نتیجه نده ورکړ ییزم یا مرکزي نظام  تجربالسنټرد  په افغانستان کي بل پلو، 

غه مرکزي نظام لګه وي، دا تجربه سراسر ناکامه بویه.  د هییزم  بالغمباش نظام د سنټریصاحب اوسنی فاسد او ب

، هغه د افغانستان هیڅ درد او رنځ نه سي دوا کوالی، بلکي نوي کوي یصاحب او انډیوالن ی استازیتوب چي  کرزی

 یی مخ وي او که فډرالي کفایته وي، که مرکزي ییو حکومت بداو ب ستونزي او بحرانونه خلقوي.   لنډه دا چي که چیري

  او ازار وي.  حکومت مصیبت وي، غم وي،ورک.  دا ډول  یی تور او رنګ

اندي خپل ناروا ب او نظام واد پر اقتصادیکورنۍ د ه ۰۱یا  ۲۲ي حکومت کي فقط که چیري د کرزي صاحب په مرکز

او نه  نه سي ایجادوالی.  د کابل اوسنی حکومت نه مرکزيیڅ ، دا سنټر پرتله له تاوان څخه بل هانحصار ټینګ کړی وي

 . او بس د مځکو مافیا حکومت دی ، بلکي دا دوپه او غل حکومت دی.  دا د بانکونو د غلو، قماربازانو، اودی هم فډرالي

م اهمیت لري، څه چي اهمیت لري هغه ام، نه مرکزي او نه هم فډرالي سیسټنو بنآ، نه ریاستي او نه هم پارلماني نظ   

 ښه، مسول، او باکفایته حکومت دی.

ښه او موثر نظام په  دطراح، ډینګ شیاووپنګ،  یزجعواد د رواني اقتصادي میو د هغه هپه پاي کي، د چین  فقید مشر ا

، اوس هم   «موږکان ونیسي. وي، مهمه دا ده چي پیشو او که سپین ګ توردا مهمه نده چي  د پیشي رن»:  باب ویلي ول

، مهمه دا ده چي حکومت کار ورکړي او خپل مسولیتونه او وي او که مرکزيچي  حکومتي نظام فډرالي  دا مهمه نده

کرزي او، چي دوستم، محقق، مسعود په هیلهدو ید جوړد یو داسي پیشو حکومت  ،او باالخره  وظایف تر سره کړي.

 غوندي موږکان ونیسي!

 والسالم


