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 خیدرگذرگاه تار سمیفدرال
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 آغاز سخن، 

 

هژده ونزده مطرح شدده بدود   یغرب درقرنها یچند فرهنگ یدرجوامع هینظر کی ۀکه به منزل سمیفدرال 

 کید وانسد ند  یگونداگون نمد لیداروپدا بده دا یچندد مت د یازکشدورها یبود که بعض نیقبل ازهمه بخاطرا

ـ متت "  لت" دولیبه منظور شک گرید انیبه ب ایو یمت یدولت ها سی ا س یرا برا یقو یحکومت مرکز

 تهیوسد نی دا بدد دندد یبرگز یاسیوس ینظام اج ماع گانهی ۀرا بمثاب سمینروفدرالیکنند؛ ازا یگزار هیواحد پا

 یدرجدددوامع یواج مددداع یاسدددیس ینظدددام هدددا یسددداخ ارچندگانگ انیددد وانسددد ه باشدددند  عدددادل ازم را درم

ازخاسد گاه  شدهیاند نیداسدت  وا دهیدگرد یسدپر شد رازدوقرنی.ازآن زمان  ا اکنون بندینما نیز أمیمرکزگر

مرزهدددا راعبورنمدددوده  خیدرگدددتر  دددار یاج مددداع یاش ازدرون نهضددد ها  جندددا هدددا وان ددد ب هدددا یاصدددت

را  شیوپنج کشورجهان حضورفعال خو ستیش رازبیرصد دربد 51,83به مساحت  یایجغراف ۀودرگس رد

  .به  جربه گرف ه است

 

همگدان  رشیدکه مورد پز ستین یالگو «سمیفدرال» ها ی حوات ودگرگون یریهمه س نیالب ه با وجود ا  

وجهدان شدمول  یگرفت؛ ازجاندب هدم  اهنوزقواعدد همگدان شیب وان آنرا به آزما یبوده باشد ودرهرکشور

 .است دهیگرد هیازآن ارا یمخ تف یها فیوجود نداش ه و عر یاسینظام س نیا یبرا

 



 

 یبهارباری  ایض                                                 2                                                شغنان سیمایادره نشرات  
 

  : یانسکیدیز ۀدیعق به

 

 ۀکدرد  بتکده گوند ادهیکه ب وان آنرا جهان شمول انگاشت ودرجوامع مخ تف پ ستین ۀنمون ایمدل  سمیفدرال

 (1).س هیشا یراه حت اف نی یبرا یاسیــ س یاج ماع یسازمانده ۀجس جواست درحوز

 

 یاسددینظددام س نیددوهددم ازجانددب طرفدداران ا نیازطدرف مخددالف سددم یازفدرال یم فدداو  ی اهنوزبرداشدت هددا  

 یا کنند عددهیم یکشدور ت  کید هید جز یبدرا یها ح ا مطرح نمودن آنراخطدر یاست؛ بعض دهیگرد هیارا

 رالمتهیکشدورکث کیددر یباهم یس یوهم ز یوحدت مت می حک یراه مع ول برا گانهیرا  سمیبرعکس فدرال

 یمناسدب ۀویآن را شد گاندهیب یوهجدوم فرهندا هدا یشددن  کندالوژ یجهان طیگردرشراید یدانند  برخ یم

باورهسد ند کده  نیدهدم بده ا یوگدروه هدا دانندد یم شیخدو یخیو دار یمتد یحفدظ م دسدات وارزش هدا یبرا

  .همگون وم جانس باشد یومتهب یاست که ازنظرفرهنگ قیقابل  طب یدرجوامع سمیفدرال

 

 : میآغاز یم سمیفدرال خچهیازتار ۀمقدمه بحث را با فشرد نیا با

 

 ۀ جربده شدناخ ه شدده دربدار نیاولد میقدد وندانی یشدهرها یدۀازپژوهشدگران  ا حاد یبعض ۀدیاگرچه به ع   

 نیبد ره یوغ یورزش  ی جار   ینظام  یاسیس لیگوناگون ازقب لیدرمسا یاست " که قراردادها سمیفدرال

 یوندددهایوپهمچومشددارکت هددا  قراردادهددا  یبشددر خی."  امددا درطددول  دداردیددگردیمسدد  ل ع ددد م یشددهرها

مس  ل بشکل ازاشکال وجود داش ه  مهیمس  ل ون یها ودولت ها یامپرا ور یدرقتمرو  یاسیوس یاج ماع

 نیاسد وار بدود  بده چند یتدیوا یدی فدهیطا  یخانوادگ  یکه با اساس روابط خون هیاول یاست؛ ح ا درجوامع

 فیوظدا میدرآن زمان با   س کایدرامر" روکوازیا "پنج متت  یۀطورنمونه ا حاد م؛یخور یبرم ینشانه ها

 یمرکدز ایکده ازمنداطق مخ تدف آسد یخیمدث  آثار دار اید  (2گوناگون برقدرار بدود.) یم  ابل درعرصه ها

نمدوده  یمعرفد یازمراکزبزرگ  مدن بشدر یکی ثیمنط ه را به ح نیوافغانس ان بدست آمده است  ا رانیا

اقوام ـ  نیا ییمنط ه  یوندهایوپ یدولت دار یهامردمان ـ ازروش  نیا یواج ماع یوازمش رکات فرهنگ

 .کندیم تیآنان به ما حکا یها یها ونا همگون یازهمگون

 

دراثرخددود  ییایددحی نیچنانچدده دک ورحسدد   

دورانت جامعه  لیازقول و "سمیفدرال "بنام

 یدولدت دار سد میراجع به س یشناس غرب

درآن زمدان  "سدا راپها "و ن ش هایهخامنش

 زیددوراندت ن لیدو" : شد ه اسدت  نگا نیچن

درزمان  انیرانیا یوقوم یمت یبه چندگانگ

 یکنددد کدده درآن آزاد یکددوروش اشدداره مدد

وعبدددادت برقراربدددوده  متدددل سددداکن  نیدددد

کهن که  یها بهیک  کردند. یخود را بوجود آورده  به زبان خود  کتم م یاسیس ینهادها رانیا نیدرسرزم

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dc/Bisotun_Iran_Relief_Achamenid_Period.JPG/1280px-Bisotun_Iran_Relief_Achamenid_Period.JPG
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 یهدا بدهیازک  یدهندد. بعضد یجامعه را نشان م ودنب یشوند  چند زبان یازآن دوران محسوب م یادگاری

ازاقوام گونداگون بودندد بده  یکه مختوط رانیسه زبان نوش ه شده است. ا مردم کشورا یبه دو وح  ادشدهی

 (3)" شود. یشمرده م س ونیب ۀبیک آنها  نی.مهم رابندی قیفهم آن  وف

 

 سیکندد کده براسداس قدوم وندژاد  اسد یبه سا راپها اشاره م ن ش رس مازجمته  یگرید یها بهیک همچنین "

شدده  یشدکل کشدوراداره مد زبدهین یوگداه الدتیبده شدکل ا یخود را داشد ه  گداه یها یژگیشده  هرکدام و

کردنددد وبددا  یشدددند. بدده نددام خددود سددکه ضددرب مدد یها  وسددط مددردم منط دده خددود ان خدداب مدداسددت. سددا راپ

 (4) عمل داش ند." یبرقرار کرده  آزاد یاسیس ۀگررابطید یورهاکش

 

مخ تف  یبزرگ به گونه ها یدولت ها وشهرها ها یامپراطور نیقدرت ب می  س یبشر خیدرطول  ار الب ه

 هدایاسدت کده  دا دوران دگرگون ۀدیدمدردم ودولدت هدا پد نیبد تیدقددرت وحاکم میوجود داش ه است؛ امدا   سد

 ینگرمبدارزان عصرروشد یریندا پدت یخسد گ یوجود نداش ه ومحصول  د ش هدا یاج ماع یوان  ب ها

 یواق صداد یاج مداع یاز حدوات بزرگد ینیعصدرنو کیداسدت. نسدل آن دوران آغازگر یوان  ب صدنع 

 فدایرا ا شین دش فعدال و سدازنده خدو  یمت یدولت ها یریدرشکل گ یقو ۀاست  که مردم آگاهانه وبا اراد

متدت  یهنگدام یبراس رساند : " متت ها  یافاده را م نیروسو چن "یقرار داد اج ماع "نموده اند؛ چنانچه 

" قددرت جتدو قددرت را  ویکبده گف ده مون سد ایدو  (5) " دولدت خدود را برپدا کنندد. یعندیاند که قددرت خدود  

کده  شیرانددیخدواه وخ یآزاد یهدا تیوسازنده  شخصد شروندهیپ یها شهیافکار واند یی." در روشناردیبگ

ودولدت داران  نید کده داران د  ندهظالما تیدبودند ) بداوجود حاکم یبشر یجوامع شرفتیطرفدار  حول وپ

 یجهدان یدۀاع م"ـ اق صداد واج مداب بدراه انداخ ده وبدا صددور اسدتیرا درقتمرو س یمیان  ب اعظ (مس بد 

 یونهضدت هدا یعدالت خدواه یخا مه داده و راه جنبش ها ونیزاسیانگ یقانون یب ۀطریبه س "ح وق بشر

 یهدا شدهیبدزرگ قتدب اروپدا بدود کده اند زیرس اخ نیرا درسراسرجهان هموار نمودند. کانون ا یروشنگر

 شیرا درپ گرید یآن  راه قاره ها یآزآنجا به برون ازمرزها یو مردمساار یخواه یوآزاد یدموکراس

 .گرفت

 

ودر حدت  یدول د نیچندد یهدایدرامپرا ور (دور) دوران باسد ان  یبده گتشد ه هدا وس هی ستسل  و پ نیبا ا  

 یواق صددداد یاج مددداع یان ددد ب هدددا انیدددبدددااخره درجر ( ی) قدددرون وسدددط یودالیدددف ینظامهدددا ت  یدددحاکم

جوانده زد. امدا  یقبتد یهدا  ونیدرچارچوب کنفدراس یامروز سمیفدرال ینشانه ها نیاول  یعصرروشنگر

 ۀخدورد؛ ف دط درقدرن شدانزد یبده چشدم نمد یعتمد سدمیمشدخ  ازفدرال فیکدام  عر ی دی ا قرن شانزده م

 وهدانسیه کده بواسدط میخدور یبرمد سدمیفدرال یوفتسدف کیدوری  فیدبده  عر ییبار  اجا نیاول یبرا ی دیم

  .است دهیمطرح گرد  1638ـ1562 وسیال وز

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85


 

 یبهارباری  ایض                                                 4                                                شغنان سیمایادره نشرات  
 

 : وهانسی ۀدیبه عق   

 

 لی بدد یبرقدانون اساسد یمب ند سدم یاز فدرال یدیدبده صدورت جد دیدولت رابا یودالیمرا ب ف ساخ ارستسته

 لیآنان در شدک زمشارکتیعمل گروه ها ون یوآزاد یخودمخ ار یۀبرپا دیبا یکرد. به نظراو  قانون اساس

مشدداغل  احبانصدد  یصددنف یددۀگددروه هددا ازخددانواده گرف دده  ددا ا حاد نیددگددردد. ا نیبددزرگ  دددو ۀمجموعدد کیدد

 (6)بخشند. یبزرگ را  ح ق م یامپرا ور کیشهرها  اس ان ها ودولت ها  با مشارکت خود  زیمخ تف ون

 

 ن یژوزوف پددددرودون  بدددداکون و یکانددددت  مون سددددک ل یددددوم فکددددران بددددزرگ؛ ازقب شددددمندانیازآن اند بعددددد

بحدث کدرده  ویفددرا  یدر مورد جمهدور گرانیود لیکارلو   وکو مون یآرون  سن س موندیر ن یکروپو ک

 ارهوف سددفه قسددما  اشدد رعتومیمشدداه نیددازا یبعضدد یهددا شددهیطورنموندده  بدده گف دده هددا واند نجددایانددد  کدده درا

ازکشدورها   یدرپداره ا نموده است : " دهیاظهار ع  نیچن سمیآرون درمورد فدرال موندی. ازجمته رمینمایم

 (7)کشور" کیمخ تف درداخل  یها تیمت یس یمشکل همز یاست برا یپاسخ سمیفدرال

 

  یعنددیبامشددارکت ندددارد.  یا انددهیبدداور اسددت کدده : "اسدد   ل  م نیددبدده ا ورویددبنددام ر یگددرید شددمندیاند

دهند  بتکه بده عتدت  یم لی شک ونیمخ تف فدراس یکه گروه ها ستیها ن یژگیبخاطراخ  ف ها وحفظ و

 (8) آنان وجود دارد." نیاست که ب یمشابه 

 

 یشدکل از حکومدت عبدارت ازقدرارداد نیدنظر داده است : " ا نیچن ویفدرا  یدرمورد جمهور ویمون سک

خواهندد آندرا  یکه مد یکنند  ا به شهروندان دولت بزرگ ر ی وافق م یاسیآن چند گروه س ۀتیاست که بوس

اسددت کدده ممکددن اسددت بددا الحدداق  یمخ تفدد ی ددازه مرکددب از جددوامع ۀجامعدد نیشددوند.ا لیدهنددد  بددد لی شددک

 (9)" .داکنندیبه آن گس رش پ گرجوامعید

 

 یخوب ومناسدب کداف نیحکومت فدرال  نها قوان جادیا یبرا "دارد : دهیع  نیچن سمیدرمورد فدرال لی وکو

ا حاد  طیشرا ۀپار یرا مورد اس فاده قراردهند دارا نیرا که درنظراست آن قوان یمتت ها دیبتکه با ستین

 ی. متت هداندی ر نما سبکدارند برآنان آسان ساخ ه وبارحکومت را  شیرا درپ یمش رک یباشند که زندگ

 ونددیهسد ند وهمدان مندافع پ یمندافع مشد رک یمعمدوا  دارا نددینما یحکومت فددرال مبدادرت مد جادیکه به ا

  (10)" .دینما یآنان را فراهم م مشارکت وا حاد یوفکر یتهن

 

شکل گرف ه بودندد  بدا  یاول یونهایکه دربطن کنفدراس دیجد سمیظهورفدرال یها نهیزم شی  پ بی ر  نیبد

 ۀژیددددو یوقددددانون یح ددددوق یازاع بدددار وارزش هددددا یشددددهروند نیوبددددا کسددددب قددددوان یآغازعصرروشدددنگر

ـ  یاسینمودند. اما  حوات بزرگ س یگتار هیرا پا یفدرال بعد یها میرژ یبرخوردارشده وخطوط اساس

 یا یددح لیازمسددا یاریجدددا شددده  وبسدد اسددتیازس نیددبدده وجددود آمددد کدده د یدراروپددا وق دد یو فتسددف یاج مدداع

و  یابیدمدورد ارز ؛یمدتهب ونیدافراط ۀمسد بد ودخالدت جاه ند نیسد ط ۀظالماند ۀبدرخ ف اراد یواج ماع
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 سدد میبدده س ونهایکنفدراسدد جددادیوا لیطورنموندده بدده دوکشددورفدرال کدده بعداز شددک نجددایبحددث قرارگرفددت. درا

  : میپرداز یگتارنموده اند؛ مخ صرا  م یفدرال

 

بده  یابیددست  یبرا  ینهض ها  جنبش ها و حوات اج ماع انیدرجر ی دیم 1291درسال  سیکشورسو

 هیدا حاد نیاولد "کدان ون" به اش راک سه "هابسبورگ ها"خود درم ابل یها نیودفاب ازسرزم یصتح داخت

لوسرن   نندما ؛یشهرها ی دیبود؛ درقرن چهارده م یامروز یونهاینمود که مشابه به کنفدرس لیرا  شک

 یودرقدرن هدا نددینما یسد ادگیآلمان ا ی وانس ند دربرابرهابسبورگ ها يی هیا حاد لیوبرن با  شک خیزور

 1798درسدال  هایفرانسو ۀار  ا نمود   بعد ازحمت هیناح زدهیبه س ونیکنفدراس نیا ی دیپانزده وشانزده م

 یفرانسده کداپ  1795 یقانون اساس یازروکه  یقانون اساس نیواول دیگرد یبه جمهور لی بد ونیکنفدراس

 نکهی ا ا د؛یبه شکست مواجه گرد (شده بود نی مرکز  دو س میس یقانونگتار ۀویکه به ش یتیشده بود) به دل

 یبارنخسدت اصدط ح کدان ون  درا قدانون اساسد یو بدرا هی ه سیسو یقانون اساس نیدوم 1730 درسال

 ۀ حددت سددتط 1815کماکددان  ددا سددال سیشددد.اما کشورسددو هشددناخ  تیآنهددا بدده رسددم یو خددود مخ ددار دیددگرد

 کیددمددتاهب کا ول روانیددپ انیددم یمددتهب دیشددد یستسددته برخوردهددا کیددماند.سددرانجام بدددنبال  یفرانسدده بدداق

نمدود. امدا نددام  لیدولدت فددرال را  شددک کیددودوکدان ون  سدتیمرکددب از ب 1848وپرو سد ان  کشوردرسدال

 .را  ا هنوز حفظ نموده اند ونیکنفدراس

 

 نیدداسددت. ا الددتیدرحددال حاضرم شددکل از پنجدداه ا د یددجد سددمیزادگدداه فدرال ثیددبدده ح کددایامر ۀم حددد ااتیددا

 یضدددد اسددد عمار یود  بدددا شدددروب جندددا هدددابددد ییازمسددد عمرات اروپدددا ۀمجموعددد 1776کشدددور ا سدددال 

آزاد شددده بودنددد  سیاسدد عمارانگت وغیددریکدده  ددازه ازز یهددا یآغدداز شددد؛ کتندد کددایان دد ب امر 1775درسددال

آزادشدده و  سیانگتد ۀرسدتطیازز ۀمسد عمر زدهینمودندد. درآغداز سد فدایرا ا ین دش مهمد  سمیفدرال لیکدر ش

اسدد   ل را امضددا  یددۀاع م ایدددرشددهر ف دلف 1776 ینمودنددد و" درچهددارم جددوا لیرا  شددک ونیکنفدراسدد

 یزادخددواهآ یجنددبش هددا خیرا در ددار یدیددجد یصددفحه ا کددایاسدد   ل امر یددۀکدده اع م (11)ومن شددرکردند" 

کده همده  میدانیدمستم را م  تیح  نیما ا ": آمده است نیچن هیجهان بازنمود. در بخش ازاع م یودموکراس

وحدق  یوحدق آزاد اتیدح رچونیآندان را ازح دوق انفکداک ناپدت دگار یدشده اند  وآفر دهیانسان ها برابرآفر

  (12)" است. دهیسعادت برخورداربرگردان نی أم

 

 یشوند که آزمونها یم فاوت فدرال اداره م یها س میو پنج کشورجهان با س ستیحاضردرحدود ب درحال

بدا اندوخ ده هدا و جدارب  یصنع  شرف هیپ یکشورها. درقدم اول ندینما یموفق وبعضا  ناموفق را  جربه م

  1848س درسدال ی  سدو1789درسال  کایامر ۀم حد ااتیگرف ند؛ ا شیدر پ سمیراه فدرال شیخو یخی ار

 کیدددوبتژ 1949  آلمدددان درسدددال 1920درسدددال  شی  ا دددر1901درسدددال  ای  آسددد رل1867کاندددادا درسدددال 

 ۀاسدددت کددده بعدددد ازدنبالددد یجمدددع ازکشدددورها یبعدددد ۀ. درمرحتدددرف نددددیرا پت یفددددرال سددد میس 1970درسدددال

ازآن   یناشد یلرزه هدا نیوزم یاس عمار یها استیغبارآلود س یاس عمارکهنه و آغاز اس عمارنو  درجو

 شدهینداشد ند و هم یدرپد ی یکده چنددان مدوف  رف ندد یرا پت سمیفدرال "یتی حم" یاز نمونه ها یبعض ریناگز

درسدال  هیدریجی  ن1950کشدورها ادامده دارد؛ هندد درسدال  نیددرا یقدوم یهدا تیداقت نیبد یریجنا ودرگ
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وخددود  ااتیددا ۀازمجموعددرا کدده  یهرکشددور دیدد. امددا نباگریوچنددد کشددورد 1956  پاکسدد ان درسددال 1954

 یهددا میددفدددرال را درا نمددوده باشددد  بددا رژ ۀادار سدد میخددود س یشددده ودرقددانون اساسدد لیهددا  شددک یمخ ددار

کود دأ  ۀتیرا کده بوسد ی دوان کشدورها یمد ایدفدرال ختدط نمدوده و بده اشد باه گرفدت. آ یوم رق کیدموکرا 

بدده  کننددد یرا  رورم نیمخددالف ند کشدد یرمددیرا بدده زنج یاسددیس نیسددازند  فعددال یحکومددت مدد یگددران  نظددام

 یدارنددد  زندان واطفددال را ازحدق وح ددوق انسددان یرا اعددزام مد یدهشدت افگنددان حرفدو هیهمسددا یکشدورها

 میدسدازند؛ آنهدا را در جمدع رژ یرا حاکم مد "قانون جنگل"ازند  و بااخره دربخش ازکشورس یمحروم م

 سدددمیوجددود نداشددد ه باشددد  فدرال یراسدددکدده درآن دموک یکشدددور م؟یقدددرار دهدد "فدددرال "کیددددموکرا  یهددا

فددرال " یمناسدب یگونده نظدام هدا را الگدو نیازدوس ان ا ینخواهد شد. اما م أسفانه بعض جادیهرگزدرآن ا

   ! است بس بزرگ یدانند  که اش باه یافغانس ان م یبرا "یساز

 

 یالسد یسوس یکشدورها یوبعضد یا حداد شدورو یکه فروپاش یهم هس ند کسان سمیفدرال نیدرجبهه مخالف  

  تیکشورها درح  نیا یزیفرور کهیآورند؛ درحال یمثال م سمیشکست فدرال ینمونه ها ثیسابق را به ح

 یهدا زهیدانگ) الب ده عوامدل و یفددرال یها س میاست نه س یس یالیسوس نیمع یها ودولت ها میشکست رژ

 سدمیامدا فدرال (موضدوب خدارا اسدت. نیداسدت کده از بحدث ا رگزاربودهیکشورها  ا ث نیدرس وط ا یم عدد

کدام   بدا هدم  یاسدیوس یـ اج مداع یاق صداد یاند که در رابطده بدا سداخ ارها یم فاو  ۀدیدوپد سمیالیوسوس

 یآزاد ییکسدر گرا سدم یورالکشدور  پت کیددر ینظدام فددرال نی ددو یاساسد یها یژگیدارند. ازو رتیمغا

 یهدا شدهیواند دیدازمدردم بدا ع ا یگدروه هدا سدمیمردم گف ه شده است. درفدرال یوآرا دیع ا یاحزاب  آزاد

 یفددرد یبدده اسدداس منددافع  یاسددینظددام س کیددنمددوده ودرقالددب  جددادیرا ا شیخددو یاسددیگوندداکون  احددزاب س

. ندددینما یمدد لی شددک یادار یرا ازمجمددوب واحددد هددا ادیدددولددت ح ددوق البن کیددو  ندددینما یا حدداد مدد یوجمعدد

بوجود آمده بودند  ینیخون یوکود ا ها یجنا ها  شورشها یسابق درپ یس یالیسوس یکشورها کهیدرحال

 یاسدیس یکرد. احزاب وسدازمان هدا یم یجامعه را رهبر ( ستی) حزب کمون یاسیحزب س کیکه ف ط 

 یریدگ می. مراجدع  صدمکدردیم دادیدب یحزبد یک دا وریوجدود نداشدت  د ینداشد ند  دموکراسد تیاجازه فعال

 ۀبددود کدده  بواسددط یودول دد یحزبدد گرجتسدداتیود نددومیکنگددره  پت  یمرکددز  ددهیدارالنشددأ کم  یاسددیس یرویددب

 یاظهددارنمود کدده  درقتمددرو دیددصددراحت با. بنددا  بددا دیددگرد یمدد نیمعدد سددتیحددزب کمون یکادرهددا ورهبددر

به مفهوم  سمیالیوهم نه از سوس یبود  نه از دموکراس یخبر سمینه از فدرال  یبزرگ شورو یامپراطور

  ! آن یواقع

 

 ندهیدرزم ینیندو یهدا اسدتیجندا سدرد  س یوخاموش یا حاد شورو یبود که بعد ازفروپاش دیاربایهش اما

شددود بخصددو   یبددرده مدد شیپدد یکهندده اسدد عمار یطددرح هددا یکشددورها بدده م اصددد اجددرا یسدداز زهیفدددرال

نفدت   لیدازقب ؛ینیرزمیمندابع سرشدارز ینداهمگون بدوده ودارا یوزبدان یمدتهب  یدرمناطق که ازنظرقوم

 نیدمردمدان ا نیبد ینیباشدند  مددت هاسدت کده  خدم نفداق وبددب یمد رهیدوغ یم یق ی  سنا ها میورانی گاز 

دارد؛ گرچده  انیدکشورها جر نیا ی هایاقوام ومت یدرراس ا جدا ساز ۀگس رد یشده و  شهامناطق کاش ه 

کده روندد  میابید یدرمد میرسدد  امدا اگربده عمدق مسدأله داخدل شدو یبده نظرمد یارعادیروند بس نیدرظاهرا

منط ه و خاور  یازکشورها یبعض یوفروپاش هیاست درجهت  جز ۀبهان  تیدرح  "نینو یساز زهیفدرال"
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 افدتیدر یصدادقانه درجسد جو یوفرهنگد یاسدیاز نخبگان س یکشورها بعض نیگردرهمی. ازجانب دانهیم

 سدمیوفدرال نمدودهو د ش  یسدع شیخو یفرهنگ یوحفظ ارزش ها یعدالت اج ماع نی ام یبه ر یراه ها

   .ندینما یآرمان بزرگ مطرح م نیبه ا دنیمع ول  جهت رس یازراه ها یکی ثیرا بح

 

ام که افغانس ان  ا  یحرف را گف ن نیف ط ا سم یافغانس ان به ار باط فدرال زمیدرفرجام درمورد کشورعز و

« نظدام »نیچند رشیپدت ۀخواهد داشت وهنوز آماد شیرا درپ یدورودراز یراه ها یبه نظام فدرال دنیرس

 !"ساخت ادهخانه را آم لیف دیبا میاوریرا ب لیقبل ازآن که ف ". پس به قول معروف ستین
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