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 ۰۲/۰۲/۲۰۲۲            دوکتور نوراحمد خالدی
 

 ؟فدرالیوغیر متمرکز دولتی سیستم متمرکز 
 

. میگارددبسیار حااد و دا  و تبدیل آن به یک سیستم فدرالی باحثه باالی تغییر سیستم دولتی متمرکز افغانستان هر آنگاهی م
افغانساتان باه یاک نظاام فادرالی در میاان امروز در شرایط حاکمیت متمرکز طالبان یکبار دیگر هیاهوی تبدیل نظام اداری 

را از دست داده اند دا  شده و حتی هستند کسانیکه با از دست دادن تماام  حلقه هاییکه تمام امتیازات سیاسی و مافیایی خود
 بدل می پرورانند.نیز راآرزوی تجزیه کشور افغانستان  ،امیدها

ما در مورد مشکالت تجزیه طلبی در یک ویدیوی جداگانه مفصال صحبت کاردیم. در ایان ویادیو بااالی امکاناات، مزایاا و 
 واقب ناگوار یک نظام فدرالی در افغانستان صحبت میکنیم.ع

تاه اناد یات یک نظام غیار متمرکاز بحاک نکارده اناد و نگفئاما هیچ یک روی جزبسیاریها از نظام فدرالی صحبت کرده اند 
ها بادین ساو بارای غیار  کسیسات کاه از ساال لطیف پدفام  فدرال طلباان درمیان  خواهند. که کدام نوع نظام غیر متمرکز می

به گفته خاود او موصاور رهبار کنگارهٔ ملای میباشاد کاه ساالها بارای فادرالیزم و عادالت کند.  متمرکز شدن نظام فعالیت می
د که طرح او برای رهباران کربعد از حادثه شهر قندز بیان  2015پدرام در یک ویدیو در سال قومی مبارزه کرده است. 

 غیر پشتون همواره خودمختاری مناطق آنها با موجودیت نیروهای امنیتی محلی بوده است. 

جبهاهٔ مقاومات از قرار معلوم در موضوع شکل و ماهیت نظام آیندهٔ دولتی افغانستان تفاوت نظرهای زیادی میاان اعضاای 
 پنجشیر موجود است.

( در یک مصااحبه در ساایت جمهاوری پانجم رزأ ماأمون اظهاار داشات 2022جنوری  29پدرام اخیرا )به همین اساس 
 :که

خطاوط اساسای سیاساتهای برناماهٔ تاا کناون و بحثهایی که در این مورد انجام یافتاه متاسفانه با وجود تاکیدات ما " 
تفااوت دیگااه وجاود دارد بااالی نهاایی کاردن جبههٔ مقاومت )ملی!( در برابر طالباان تادوین و نهاایی نشاده اسات. 

یاا ریاساتی پارلماانی فادرالی  ساختاراما طرح ما این است که افغانستان باید به طرر یک منشور جبههٔ مقاومت. 
کلمه فدرالی باید ذکار شاود. ایان دولات آیناده در اسم دولت )اصل نظام(، فدرالی برود، فدرالیزم اصلش باید باشد 

ما یک راه بحلای کاه از ساالهای ساال باه باید تعریر شود. این دولت یک دولت دیموکراتیک فدرالی خواهد بود. 
ایاان در بهتارین حااالتش اینطارر داریام ایاان اسات کااه در افغانساتان یااک دولات دیموکراتیااک فادرالی ایجاااد شاود. 

است. بدترین حالت انقیاد مطلق است. اما همه ما باید درس گرفتیاه باشایم کاه نتیجاه مقاومات اول بعاد از شاهادت 
قهرمان ملی  تشکیل کانفرانس بن بود. اما گروه مقاومات شاکل دولات را معرفای نکارد در کنفارانس بان یکتعاداد 

وم بایااد شااکل دولاات را تعریاار کنااد و و در نتیجااه کاارزد آمااد قاادرت را گرفاات. مقاوماات دآمدنااد خیاناات کردنااد 
در رأس از قوم پشاتون خطوطش را مشخص نماید در غیر آن باز هم یک بطور مثال یک غیر طالب آقای اکس 

انتظااار جبهااات مقاوماات ایاان اساات کااه مااا باارای ایجاااد یااک دولاات تعیااین خواهااد شااد. بااه عنااوان باارادر باازر  
...همه نیروهای جوانیکه در جبههٔ مقاومت بر ضد فاشایزم قاومی مباارزه  دیموکراتیک فدرالی باید مبارزه بکنیم.

. پیامهای کسانیکه در میدانهای مبارزه هستند برای ماا ایان اسات کاه ماا میکنند نظر شان ایجاد سیستم فدرال است
آقاای فاالن،  مبارزه میکنیم جان مانرا خون مانرا میریزیم اما دیگر حاظر نیستیم که این خونها بخاطر فاالن اکاس

وزیر فالن، قوماندان فالن تنظیم ریخته شود، باز اینها بیایناد حاکمیات بکنناد، بااز ایان هاا بروناد باا یاک فاشیسات 
و باز دی دی آر بکنند خاواب و دیگری کنار بیایند و باز بروند حکومت صدارتی مطرح بکنند ا مارا لگد بزنند. 

... اگار شاما صاالحیت را بدسات ایان تیکاه ایستاد نخاواهیم شاد . اگر چنین چیزی باشد ما یک روز همخیال است
داران قومی دادید بعاد از یاک مرحلاه کاه اینهاا ماأیوس میشاوند میبرناد جنابش را منحارر میکنناد باه طارر یاک 

در غیر از فدرال راه دیگر این است که بروید در این حکومات مشاارکت بکنیاد، راهای  انقیاد کامل پیش میروند.
ورها میگویند، حکومت فراگیر بسازید، حکومت فراگیر یعنی چه؟ عینای اینکاه چناد پسات دولتای را که دیگر کش

هم به ما بدهند. این چیزی نیست که ما دنبالش باشیم جوانان ما که در جبهه هستند این را نمیخواهند میگویناد بایاد 
روز ناو، روزگاار ناو  م ایجااد شاود.یک ساختار کامال جدیاد منهاای تماام آنچاه در گذشاته در ایان سارزمین داشاتی
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این قرارداد را می پذیرند یا نمی پذیرند خوب راحش تاا حاد تجزیاه هام  قرارداد جدید میان اقوام ساکن افغانستان.
اینها مسایلی است که امروز در مباحثه در جبههٔ مقاومت مطرح است که سه سال قبل این مساائل  باید پیش رویم.

مطرح نبود. وقتای ماا بیسات ساال پایش فادرالی گفاتم گفتناد ای باباا شاما چاه میگوییاد. آنهاایی کاه ایان موقعیات را 
سوسیالیسات سات، ی ار تنظانمیدانند معنی اش این اسات کاه از مرحلاه پارت اناد. اینهاا کاه رهبار جهادیسات، رهبا

چا  اسات راسات اسات، معنای اش ایان اسات کاه ایان مارکسیست است، رهبار سوسایال دماوکرات اسات، است، 
وضااعیت موجااود را نمیدانااد.زین قطااار هاام منتظاار آقایااان نخواهااد بااود کااه بیاینااد و سااوارش شااوند. فاادرالیزم یااا 

 "تجزیه!

ر طول بیسات ساال گذشاته رشاد کارده اناد، هماه طرفادار ایجااد نظاام رزأ مأمون معتقد است که "قشر جوان، جوانانیکه د
به جز رفتن بسوی ساختار فدرال دیگر راهی نیسات. عباور از سااختار فادرالی در حقیقات بیعات باه سیساتم فدرالی هستند. 
حااال  اگار قارار باشاد رهباران محافظاه کاار، بیروکراتهاای ساابقه چساپیده باه حکومتهاای غنای و کارزی کاهمتمرکز است. 

بیشتر دغدغهٔ جایدادهای خودرا دارند، تا جاییکه من اطالع دارم این اشخاص بیشاتر دغدغاه ثروتهاای غیار منقاول خاودرا 
طالاب اول طالاب اینهاا را نمای پاذیرد، بااز اگار قارار باشاد که آنها را نمیتوانستند در پشت خود به ترکیه و اماارات ببرناد، 

برای اینکه جبههٔ مقاومت را دور بزند با اینها کنار بیاید، سرنوشت اینها چه خواهد شد؟" جواب پدرام این باود کاه باه گفتاهٔ 
بااا هاار تعریفاای کااه جامعااهٔ جهااانی از دولاات فراگیاار بدهااد مااا ایاان رهبااران گذشااته را در ایاان کشااور اجااازه ذباایهللا م مجاهااد 

 ر به قدرت برسند." نخواهیم داد دوباره در  این کشو

شفق سیاه پوش کارگردان و آهنگساز در یک مناظره ویادیویی در ساایت جمهاوری یکی از روشنفکران جوان تاجیک بنام 
 :پنجم رزأ مأمون اظهار داشت که

"اگر ماه بخواهیم بیک جای مثبت برسیم راهکار ما حتما فدرالیست، به طرر نظاام فادرالی بارویم، اقاوام افغاان  
شتون در جنوب افغانستان به هرطوریکه زندگی میکنن، اگر میخواهند ریش سرخ داشته باشاند، نداشاته باشاند یا پ

ماا طارر خودماا حاق داریام کاه باروز شاویم و در شاان،  خود مثل امروز تلویزیون را بشکنند، نابود کنند اختیار
اتفااقی افتااد معضال دیورناد بارای  اگار چناین ...قالب حکومت فدرالی حد اقل قابل تصور است یا متصور اسات 

شود برسمیت بشناسیم دیورند را این طرر را دیاوار بکشایم کاه دیگار از آنطارر یکتعاداد  لهمیشه با پاکستان ح
 ."آدم وحشی انتحاری نیایند

 :هایایجادسیستمفدرالیزمینه

بارای رشاد نیروهاای هاای محلای  همراه با ظهور متعدد مراکز قدرت شرایط را 1992پیروزی نظامی مجاهدین در بهار 
آهنگی سسات منطقاوی و معاملاه  های محلی( مهیا کرده بود. این جبهه های فرماندهی محلی و غیرمتمرکز که از هم )ملیشه

هااای شااکننده بااا یااک یااا چنااد حاازب جهااادی پشاااور )یااا ایااران( شااکل گرفتااه بااود، در جناا  بااا دشاامن  گااری روی وفاداری
شوروی و دولت احزاب خلاق و پارچم، وطان(، از نگااه نظاامی فاؤ العااده ماوثر ثابات مشترک خویش )بر ضد نیروهای 

شده بود. اما به علت نبود یاک دیادگاه سیاسای مشاترک، ساتراتیی هاای ماوثر و تعهادات الزم در میاان رهباران سیاسای و 
حکوماات داری نااه هااا بااه پیااروزی سیاساای باارای برقااراری یااک نظااام مناسااب  ماداخالت خااارجی، ثماارۀ موفقیاات نظااامی آن

 های کشنده که چهار سال برای کنترول پایتخت ادامه یافت، کابل را به مخروبه تبدیل کرد. انجامید. جن 

های خود مختار و دارای قلمرو کاامالً معاین  زبانی و جناحی به واحد -بر این اساس کشور به اساس تمایالت قبیلوی، قومی
 تقسیم شد:

 نشین فرمان میراند. -غربی عمدتاً ازبیک مالرشید دوستم باالی پنج والیت ش 

 هاا  کارد کاه باشاندگان آن شارقی افغانساتان حکومات می آبااد بااالی چناد والیات شارقی و جنوب شورای مشارقی در جالل
 های غیردرانی اند. عمدتاً قبایل غلزی و پشتون

 ه را در زیار ساایۀ یاک تنظایم جات زیر کنترول حزب وحدت قرار گرفت که تماام جنااح هاای رقیاب شایع منطقۀ هزاره
 واحد جمع کرده بود.

 .اسماعیل خان کنترول هرات و چند والیت همجوار غربی را بدست گرفته بود 

  احمااد شاااه مسااعود و شااورای نظااار او کنتاارول شاامال کاباال تااا وادی پنجشاایر و سراساار هناادوکش، بشاامول مناااطق زیاار
 داشت. کنترول حکومت استاد برهان الدین ربانی را در اختیار

 .گلبدین حکمتیار بر ساحات جنوب و شرٔ کابل غلبه داشت 

  کندهار و جناوب افغانساتان کاه عمادتاً مساکونۀ قبایال پشاتون درانای اسات، در کنتارول فرمانادهان متعادد جهاادی قارار
 داشتند که نتوانسته بودند با همدیگر روی رهبری مشترک موافقت کنند. 

 
هاا و  م و متعاقب آن با خلع سالح فرمانادهان جهاادی محلای و پااک کاردن جاده1994 اکتوبر سال 31با ظهور طالبان در 

شااود و قناادهار و والیااات مجاااور آن در زیاار کنتاارول واحااد  گیران ایاان وضااع عااو  می ها از وجااود دزدان و بااا  شاااهراه
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 گیرد. جنبش طالبان قرار می
های اداری خود مختار تبدیل شده بودند. عارو  دو باارۀ  م تمام مناطق کشور یکبار دیگر به واحد1994درحقیقت در سال 

گیری هاای تااریخی و فرهنگای در منااطق سارحدی خاار  کشاور و مناسابات  های سیاسی منطقوی بازتااب جهات این واحد
های  باشد. ایان واحادهای اداری خاود مختاار یااد آور صار بنادی زبانی قدرت در داخل کشور می -قبیلوی، جناحی و قومی

های پیشین اسالمی قبل از تحمیل قدرت دولت واحد مرکزی توسط عبدالرحمن خان و کنتارول  رعصر امپراطوریقدرت د
م هر واحد منطقوی باه محاور یاک مرکاز عمادۀ 1994باشد. در سال  آن توسط جانشینان او برای هشت دهۀ سدۀ بیستم می

بااود و رهباران هرکادام غالبااا باه تفاااهم آساانی بااا وجود آماده  تجاارتی و فرهنگای بااا وابساتگی معیناای درخاار  از کشاور بااه
همسایگان خویش چه در داخل و یا خار  افغانستان رسیده بودند تا احساس خود مختااری نسابی همادیگر را تضامین کنناد. 

شد. حاکمیات قاانون موجاود  هر واحد با کمترین قید و شرط و به خواست و دلخواه مرد قدرتمند )جن  ساالر( آن اداره می
 بود و تطبیق عدالت مطابق به موازین اسالمی بر بنیاد درک محلی از شریعت و عادات مرسوم محلی مرو  گردیده بود.ن

م باا تصارر 1994الطاوایفی قارن بیساتم در افغانساتان باود کاه طالباان در ساال  در موجودیت چنین شرایط استیالی ملوک
هاا باا اساتفاده از نارضاایتی عماومی ماردم از اساتیالی  د. آنقندهار رسما در صحنه سیاسی کشاور اعاالم موجودیات نمودنا

انارشی، بی قانونی و بی امنیتی لجام گسیخته در کشور و پشتوانه نظامی و تسلیحاتی آمریکا و پاکستان، در مادت بسایارکم 
 هااای کاباال ( خااود را بااه دروازه1996-1995والیااات جنااوب غرباای را بااه تصاارر خااود درآورده و در ظاارر دوسااال )

تحاات تصاارر خااویش قاارارداده و تمساایس حکوماات  1996سااپتمبر  26رسااانیدند و بااه زودی پایتخاات افغانسااتان را در 
م بجز از یک منطقة کوچک که از پنجشایر 2001اسالمی را به نام " امارت اسالمی افغانستان" اعالم نمودند. در سپتمبر 

 کنترول طالبان قرار داشت. گرفت سایر نقاط افغانستان همه در  تا بدخشان را در بر می

های خودمختار محلی در افغانساتان خاتماه داده دوبااره قادرت دولات مرکازی را در کشاور  بدینگونه طالبان به حیات قدرت
مداران کارکشاته ای، از جملاه محمااد ظاهرشااه پادشااه سااابق و  تاممین کردناد. بسایاری از مااردم افغانساتان از جملاه سیاساات

هااای طالبااان را در ایجاااد امنیاات در کشااور و برداشااتن گلاایم  جمهااور مخلااوع و محبااوس، پیروزی دکتااور نجیااب الااه ریاایس
های خودمختار محلی خوش آمد گفتند. متمسفانه طالبان یک رییم اختناأ قارون وساطایی ماذهبی را در کشاور ایجااد  قدرت

ها بدست قوای امریکاایی  ط نهایی آنهای اجتماعی و فردی مردم بخصوص زنان را محدود ساختند که سقو کردند و آزادی
   با استفاده از نیروهای محلی با استقبال همگانی مردم افغانستان بخصوص روشنفکران قرار گرفت.

هاای خودمختاار منطقاوی باه قادرت، جااه و مناالی  که در گذشته از تقسایم کشاور باه حوزه بینیم کسانی از این جاست که می 
سااالران محلای،  های هنگفت پولی نقده و نظاامی، امریکاا باه رهباران و جن  ر شدن کمکرسیده بودند بار دیگر با سرازی

برای کمک به سرنگونی دولت طالبان، در شرایطی قرار گرفتند تا مناطق خود مختار محلی خودها را دوبااره احیاا نماوده 
باا هرگوناه اقادام بارای ایجااد یاک دولات  ساالران مبدل سازند. این افاراد های نفوذ جن  و عمالً کشور را دو باره به حوزه

 کنند. مرکزی مقتدر در افغانستان مخالفت می

خبگااان پشااتون )و نویسااد: "ن در جریااده انترنتاای "خراسااان زمااین" بااا نارضااایتی مشااهود می دکتااور محمااد نظیاار شااهرانی
گردیاده و یاک بخاش بازر  رییام یکجا  2001مشهور ترین ایشان حامد کرزی(، با نیروهای اشغالگر امریکا در اکتوبر 

دهند. کرزی باالی تحمیل یک قاانون اساسای کاه دارای یاک سیساتم حکاومتی  طالبان را تشکیل می -فعلی در افغانستان پسا
هااای مباارم و  بااود، اصاارار ورزیااد. ساار انجااام، واقعیت قویااا ریاسااتی متمرکااز ماننااد قاادرت اجرائیااوی عصاار پادشاااهی می

تنها نادیاده گرفتاه شاد، بلکاه حتای باه شایوه هاای مختلار و اصاولی  ی در سراسار کشاور ناهگردانای محلا -ساختارهای خاود
 .(۱۳۹۲جدی  ۲۱‹ آهسته آهسته تخریب گردید" )محمد نظیر شهرانی، خراسان زمین

 از جمله: زیادی در نزد مخالفین سیستم فدرالی موجود است.تشویشهای 

  در همساایگی باه ایجااد ملاوک الطاوایفی و ی مافیای جهادی محلی در شرایط موجودیت قدرتهاآیا ایجاد سیستم فدرالی
 در نهایت به تجزیهٔ کشور نمی انجامد؟ کشورهای هم قوم، 

  سپردن سرنوشت مردم واحدهای فدرالی برای همیشه بدست مافیای جنگساالر محلی، قاومی و آیا ایجاد سیستم فدرالی
باود باه وقاوع  آیا اگر یک ایالت فدرال ترکستان در جوزجان، سرپل و فاریااب موجاود میبطور مثال   جهادی نیست؟

 کرد؟ ایلچی می افزود یا جلوگیری میدوستم باالی حوادثی مانند اتهام تجاوز 

 تواند خودکفا باشد؟ کدام واحد فدرال از لحاظ اقتصادی می 

 ه خواهد شد؟ آیا این خانواده هاا تصافیه و مجباور باه های قومی، مذهبی وزبانی در واحدهای فدرال چ سرنوشت اقلیت
 مهاجرت خواهند شد؟ 

  زباان اولای تاجیکهاا، هازاره هاا و بر سار زباان دری در والیاات غیار دری زباان چاه خواهاد آماد؟ ایان زباان اماروز
 است.ارتباط اقوام در کشور دومی غیر اقوام تاجیک و هزاره و زبان زبان پشتونهای شهری دری زبان بوده و 

 آیا زبان دری موقر امروزی خود را در یک افغانستان فدرالی از دست نخواهد داد؟ 

 حقؤ اقلیتهای قومی، زبانی، مذهبی در واحد های فدرالی چگونه بتأمین خواهد شد؟نظام فدرالی یک  در  

  ها مسلۀ دیگر سواالتی اند که باید قبل از همه در نظر گرفته شوند. ها و ده این 
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شاود.  نظام فدرالی در افغانستان با نگاه ها و دیدگاه های متفاوت و حتی متضااد باه بحاک و ارزیاابی گرفتاه می تشکیل
کنند و هر کدام از سود و ضرر آن بارای افغانساتان مخالفان و مدافعان پهلوهای منفی و مثبت این نظام را بررسی می

وافقت و مخالفت توجه شود، عدالت اجتماعی برای موافقاان گویند. اما اگر به استدالل هر دو طرر در این م سخن می
 .  دهد و خطر تجزیه برای مخالفان نکتۀ محوری این بحک را شکل می

موافقان و مدعیان نظام فدرالی سیستم دولتی فدرال را در افغانساتان موجاب دساتیابی اقاوام باه حقاؤ شاان در جهات تحقاق 
 .کنندمسیر صلهللا و ثبات تلقی میعدالت اجتماعی و زمینه ساز حل بحران در 

خوانند و نظاام فادرالی  در حالی که مخالفان نظام فدرال از زاویۀ حل بحران، نظام مذکور را در شرایط فعلی ناکار آمد می
   .کنندرا عامل تجزیه افغانستان ارزیابی می

صارر نظاار از بحااک باار سار مخالفاات و موافقاات و درسااتی یاا نادرسااتی اسااتدالل دو طاارر در ماورد خااوبی و باادی نظااام 
 فدرال افغانستان خواهد بود؟احتمالی فدرال، پرسش اصلی این است که کدام گروه قومی و زبانی بازنده اصلی در نظام 

اقاوام در محاور بحاک نظاام فادارلی قارار دارد. از یکساو پاسخ به این پرسش از این جهت بسیار اهمیت میابد که موضوع 
شاود و از ساوی دیگار عامال تجزیاه افغانساتان در  نظام مذکور نسخۀ حل معضل نابرابری و بای عادالتی قاومی تجاویز می

 دهد که: اکرام اندیشمند ادامه می .گرددخط قومی تلقی می

ق شود که بصورت طبیعای معیاار هاای قاومی نقاش اصالی را "اگر در یک احتمال فرضی نظام فدرالی در افغانستان محق 
 .ها و زبان فارسی دری بازندگان اصلی در این نظام هستند های فدرال خواهد داشت، تاجیک در شکل گیری واحد

هااا بااه همااان حاادی کااه در  هااا باارخالر سااایر اقااوام در بخااش باازر  جغرافیااای افغانسااتان سااکونت دارنااد. تاجیک تاجیک
هاا  کنناد. تاجیکگی می برند به همان حد در شهر های جنوبی گردیز و غزنی زنده قندز و بغالن به سر می شهرهای شمالی

به همان حدی که در والیات شمال شرقی تخار و بدخشان هستند بیشاتر از آن در والیاات غربای و شامال غربای باادغیس، 
کنند در والیاات گی می ی فاریاب، جوزجان و سرپل زندهها آنگونه که در والیات شمال فراه و هرات موقعیت دارند. تاجیک

هاا در منااطق مرکازی افغانساتان و  شرقی و جنوبی ننگرهار، لغمان و لوگر هم حضور دارناد. حضاور و ساکونت تاجیک
  .والیات مرکزی نیز بسیار گسترده است

کناد.  هاا تحمیال می واری را برای تاجیکهای فدرال شرایط بسیار دش تشکیل نظام فدرالی و مرزبندی های والیات در واحد
شوند. در حالی که هنوز هیچ نشانی از ایجااد  های قومی تحت فشار تبدیل می ها در بسیاری از این واحد ها به اقلیت تاجیک

 کشاند ترسایمی از بای های فادرالی می شود مرزهای که هواداران قومی این نظام به واحد نظام فدرال در افغانستان دیده نمی
 .عدالتی و تصویری از آتیۀ تاریک سقوط در خصومت و منازعات قومی است

زیان و ضرر نظام فدرال برای زبان فارسی دری، زباان فراقاومی و زباان تفااهم ملای در افغانساتان جباران ناپاذیر خواهاد 
م اقوام افغانستان است در ها و زبان دوم تما ها و هزاره بود. کاربرد زبان فارسی دری که زبان اول و زبان مادری تاجیک

شود. ناه تنهاا زباان فارسای دری قلمارو حضاور و نفاوذ سرتاساری خاود را در افغانساتان از دسات  نظام فدرالی محدود می
دهااد، بلکااه مااردم اقااوام دیگاار از بزرگتاارین زبااان تاااریخی و علماای ساارزمین خااود و از یگانااه زبااان تفاااهم بااین القااومی  می

هاا در تااریخ کهان و معاصار ایان سارزمین  ت برای جوامع اقوام دیگر که ظهاور نخبگاان آنشوند. این محرومی محروم می
های فادرالی کاه  پیوسته با زبان فارسی دری پیوند دارد غیر قابل جبران خواهد بود. زیرا هیچ زباان دیگار قاومی در واحاد

زباان پار باار فرهنگای و علمای پار  شود خاالی زباان فارسای دری را باه عناوان بر مبنای هویت قومی و زبانی تشکیل می
کناد،  هاا و زباان فارسای دری را در افغانساتان متضارر می نویسد: "در حالی که نظام فادرالی، تاجیک " او می.نخواهد کرد

منفعاات آن باارای اقااوام دیگاار نیااز غیاار قاباال پاایش بیناای و ناروشاان اساات. طاارح و دیاادگاه حاال معضاال باای عاادالتی قااومی و 
ی ساختن نظام سیاسی افغانستان مبتنی بر تجاارب تااریخی و علمای نیسات. در هایچ کشاور و جامعاۀ اجتماعی از راه فدرال

چنااد قااومی دارای نظااام فاادرال معضاال نااابرابری و تبعاای  قااومی در توساال بااه ایاان نظااام مرتفااع نگردیااده اساات. راه حاال 
ه جامعاه مادرن و در تغیار افاراد مشکالت قومی در تحول از جامعه قومی به جامعاه شاهر ونادی، تغیار از جامعاه سانتی با

جامعااه از رعیاات بااه شااهر ونااد نهفتااه اساات. ایاان تغیاار و تحااول مسااتلزم تحااول در اندیشااه و فرهناا ، پیشاارفت در عرصااه 
آموزش و پرورش و مستلزم توسعه در عرصه های حیات سیاسی و اقتصادی است. وقتی جامعاه افغانساتان و هار جامعاه 

 ".کند ل بی عدالتی های اجتماعی و تبعی  قومی در نظام فدرالی هم راه حل پیدا نمیدیگر وارد این تحوالت نشود، معض

های جغرافیایی و دموگرافیکی کشور طوری است که بازنده گان اصلی تجزیه افغانستان به شامال و جناوب کساانی  واقعیت
کنناد. از ایان رهگاذر ایان آن تبلیا  مای خواهند بود که امروز از همه بیشتر به عملی شدن چنین تجزیه دلبسته اناد و در راه

 کشور نظر به عوامل جغرافیایی و تاریخی تجزیه ناپذیر است.

بایاد بنده هیچ برتری جویی قومی بر اقوام شریر دیگار را نمای پاذیرم و شادیداً علیاه هرناوع ساتم قاومی مباارزه نماوده ام. 
ام و تقسایم کشاور بلکاه فقاط و فقاط در مباارزه تماام اقاوام بخاطر داشت که راه حل ستم ملی در افغانستان نه در جدایی اقاو

هاا و مناابع کشاور را  کشور در استقرار دموکراسی میسر است. مافیای مذهبی، نظامی، اقتصادی و سیاسی کاه تماام ثروت
در دست اقلیات فرصات طلاب انحصاار نماوده اسات دشامن مشاترک تماام ماا اسات، دشامن تماام کسانیسات کاه باه حکومات 
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دموکراسی و حقؤ افراد و اقوام کشور مطابق منشور جهانی حقؤ بشر عقیده دارند. به گفتاه رزأ ماامون )کابال قانون، 
مشکل بنیادین درین کشور، "قومی" نیست؛ "بی عدالتی" است. از"شامال" تاا "جناوب"، از"شارٔ" تاا ( "۲۰۱۱پرس جون 

آید، حاصل ارادۀ رهباران محلای، فرمانادهان و  ان می"غرب" ومناطق مرکزی هرآن چه باالی مردم درچهارگوشۀ افغانست
 معامله گران هم تبارخود شان است".

م یا از تمسایس افغانساتان ۱۷۴۷را بررسی کنیم. از سال “ هزارستان”جات یا با اسم مورد عالقۀ فعالین هزاره  بیایید هزاره
ساال از خودمختااری  ۱۴۴م( ایان منااطق عماالً بارای ۱۸۹۱جاات در ساال ) تا زمان حمله امیر عبدالرحمن خان به هزاره

کامل در چوکات دولت مرکازی افغانساتان برخاوردار بودناد. خاوانین و رهباران ایان منااطق بسایاری اوقاات حتای از دادن 
هاای سرشاناس  الاه چهره م تاا ساقوط حکومات داکتار نجیب1970های  رفتناد. از ساال مالیات به دولت مرکزی هم طفاره می

هاای، ظاهرشااه، داوود خاان، ببارک کارمال و  نند یعقوب لعلی، عبدالواحد سارابی، سالطان علای کشاتمند در دولتهزاره ما
داکتار نجیااب در مقامااات کلیاادی وزارت پااالن، صادارت عظماای و معاونیاات ریاایس جمهااور ایفاای وظیفااه کاارده انااد. داکتاار 

ولت را رساماً باا یاک بیانیاه غرایای باه مجاهادین در ر س م د سرابی هزاره تبار بود که به نمایندگی از دولت داکتر نجیب
جاات  م کابل تسلیم کرد. از آن زمان تا امروز، به استثنای زماان حکومات طالباان، هزاره۱۹۹۲م مجددی در سال  صبغت

تاه فعاالین بینیم دیر زمانیست که این دیو پشاتون باه گف که می شود. طوری توسط احزاب و رهبران هزاره مستقالنه اداره می
هاا در  نشین راه ندارد. حاصل آن چاه باوده اسات؟ آیاا ایان دیاو پشاتون اسات کاه از تارس آن هزاره هزاره در مناطق هزاره

ها را در گیتوهای کویتاه  روند؟ آیا این دیو پشتون است که هزاره های تهران به گفته سعیدی با سر های پایین راه می خیابان
ها منفای اسات. مشاکل  رار مشاهد محصاور کارده اسات؟ واضاهللا اسات کاه جاواب ایان ساوالهای اط در پاکستان و یا حومه

عادالتی" اسات، حاصال ارادۀ  ها درین کشور و در کشورهای همسایه، مطابق گفته رزأ مامون "قومی" نیسات؛ "بی هزاره
، نباودن مناابع طبیعای گران هام تباارخود شاان اسات رهبران محلی، جامعة مسلط روحانیت شیعه است، فرماندهان و معامله

است، نباودن زیار بناهاای اقتصاادی و مواصاالتی اسات، نباودن زیربناهاای تعلیمای و فرهنگای اسات و در اخیار محصاور 
هاست و بعضاً هم مسالۀ متفااوت باودن ماذهبی آنهاسات در میاان  هاست، مشکل متفاوت بودن فزیکی آن بودن جغرافیایی آن

شود؟ معلوم اسات کاه جاواب منفای  یا این مشکل با قطع وفاداری به افغانستان حل میکنند. آگی می محیط بزرگتری که زنده
نشاین عماالً باا خودمختااری توساط احازاب و رهباران  سال اخیار کاه منااطق هزاره ۱۴شد در طول  است چون اگر حل می

تند. اخیاراً از محماد هاای جامعاة جهاانی نیاز دسترسای داشا شد چون باه مناابع بازر  کمک گردد، حل میخودشان اداره می
جاات صااحب بارٔ نشاد! در  سال معاون رییس جمهور کارزی باود، اماا هزاره ۱۲محقق شنیدیم که گفت آقای خلیلی برای 

جات چند تا دستگاه برٔ آفتابی و دیزل جنراتر بود که قیمات فای کلیاوات بارٔ  آورد خلیلی برای هزاره این زمینه تمام دست
 های افغانستان را مقصر بداند.  افغانی در کابل. حاال آقای خلیلی نباید دولت ۲ افغانی است به مقایسه ۴۵آن 

کاه طارح فادرالیزم را رهباری حازب ، صحبتهای اخیر پدرام که در باال نقل قول شد نیاز شااهد اسات، دهد شواهد نشان می
بعد از واقعاه قنادز کاه لطیار  ۱۳۹۴میزان  ۲۰میرعنایت م آشفته در آقای جمعیت اسالمی و شورای نظار قبول ندارند. 

نویسد: "آقاای پادرام: فادرال یاک مرحلاه پیشارفته، تکامال یافتاه و پیچیاده  به او میپدرام خود مختاری والیات را تاکید کرد 
داشات و مشاکل ماا باا ایان  باشد. اگر مردم و دولت ماا در ایان ساطهللا پیشارفته، شارایط و امکاناات قارار می دیموکراسی می

کارد. آقاای پادرام:  گردید، باور کامل دارم هیچ وطن دوست آگاه و متعهد به مناافع علیااک کشاور؛ غفلات نمی می پیشنهاد حل
های مارشال فهم فقید شنیده بودم؛ بناًک خاطرم از این بابت جمع بود. با تمام خاوش  جواب رد به شما را در یکی از صحبت

المی و شورای نظار قابال تمییاد و ارزش مای باود؛ نیاازی نباود کاه خدمتی جناب تان؛ اگر نظر شما به برادران جمعیت اس
شما داکتر صاحب جعلی بیگانه به ملت افغانستان، حزب !؟ دیگر با برنامه نفأ ملی؟ تشکیل می دادیاد، ایان خاود شکسات 

 دیگر شماست بین برادران تاجیک."

پ:سیست پفام لیپوپمشکالتپ فغانستان

خواهیاد؟ ایان روز هاا از عاوام تاا خاواص روی  کند "کدام نوع نظام غیر متمرکز می میمصطفی فرزاد در فیسبوک سوال 
گی آقای ملبین سفیر اتحادیه اروپا در تویتراش نوشت که نظام افغانستان غیار  کنند. به تازهغیر متمرکز شدن نظام بحک می

سافیر افغانساتان در امریکاا مواجاه شاد کاه  مترکز شود و قدرت در محالت باید تقسیم شود. این گفته آقاای سافیر باا واکانش
 تمکید سفیر ملبین را در پی داشت. 

احمد ضیا مسعود نیز بار بار بر غیر متمرکز شدن نظام تمکید کرده است. استاد عطا همچناان غیار متمرکاز شادن نظاام را 
 یکی از کلیدی ترین خواست هایش در مذاکرات با ار  مطرح کرده است. 

الطاوایفی، خطرنااکتر از فارد گارا یای! وضاع ناهنجاار  "عواقب، ملوک نوشتفته در صفحۀ فیسبوک خود میرعنایت م آش
سااال حاکمیاات  ۱۶باشااد یااا تقصاایر از سیاساایون کشااور اساات؟ یکبااار دیگاار، پااس از موجااود، مولااود سیسااتم ریاسااتی می

انحصاری و با  گیری به نام جهاد، ملت مسلمان و فریب داده شده، توسط رهبران چ  و راست، شااهد بحاک هاا و ترفناد 
های به ناام تغییار نظاام، تغییار قاانون اساسای، تادویر لویاه جرگاه؛ نظاام صادارتی، غیار متمرکاز، پارلماانی و. .. ساخیفانه 

سرگرم چانه زنی بوده و خواهان تداوم قدرت انحصاری خویش با نیرنا  جدیاد؛  پشت کرده با مجاهدین؛پهای چهرهپتوسط
باشند. نبود تعریر واحد از منافع ملی، تمامیت ارضی، وحدت آگاهانه اقوام برادر و برابر، انتقال سرمایه های هنگفات  می
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ن، قاوم، زباان تنظایم، حازب و عظیم کشور به خار  توسط به اصطالح بزر  هاای دولات )دزد هاای باه ناام تیکاه دار دیا
( تحت حمایت قوای بیگانه؛ را چه استدالل می نمائید؟ و چه ربطی به نوعی نظاام دارد؟ چاه ضامانتی وجاود دارد کاه ..و.

هاای ملای و زورگاویی هاا؛ صااورت نگیارد؟ ایان موضاع وطاان  باا تغییار نظاام؛ چناین قااانون شاکنی هاا، سارقت هااا، خیانت
 باشد." الطوایفی؛ می ها و نه تقابل با عالقمندان ملوک دیکتاتورای ما نه به دفاع از  خواهانه

پ:هاپبمپحسبپمشامکتپمما پطبقهپبنایپاولت

 شوند: بر حسب مشارکت مردم حکومات به دو بخش توتالیتر)دیکتاتوری( و دمکراسی طبقه بندی می

ربساتان ساعودی، رییام محماد رضاشااه توانند شاهی )مانند رییم فعلای ع این نوع حکومات می های دیکتاتوری: دولتاول: 
پهلااوی در ایااران(، یااا جمهااوری باشااند )ماننااد جمهااوری محمااد داوود در افغانسااتان، رییاام صاادام حسااین در عاارأ، رییاام 

 پینوچت در چیلی، جمهوری اسالمی ایران، کوریای شمالی(؛ و

انناد، بریتانیاا، آساترالیا، کاناادا، هالناد، توانناد شااهی و سالطنتی )م حکومات دموکراسی نیاز می های دموکراسی: دولتدوم: 
تایلند، دنمارک وغیره( باشاند و یاا جمهاوری باشاند )مانناد فرانساه، روسایه، امریکاا، ایتالیاا، هندوساتان، پاکساتان، کوریاای 

 جنوبی، اندونیزیا و غیره(. 

هاا  افغانساتان در ایان گاروه دولتباشاد کاه  های دولتی دموکراسی نوع جمهاوری می ارزیابی سیستم جاعالقمندی ما در این 
 قرار دارد.

پ:سیست پجمهومی

در حکومت جمهوری، اقتدار و مناصاب دولتای از طارر ماردم باه صاورت دموکراتیاک طاور مساتقیم یاا غیار مساتقیم باه 
شاود کاه اوال ریایس  شود. حکومت جمهاوری در مقابال حکومات سالطنتی اسات و باه حکاومتی اطاالٔ می حکام واگذار می

طور مستقیم از سوی مردم و یا غیر مساتقیم از طارر پارلماان انتخااب شاود. حااکم بارای مادت محادود انتخااب جمهور به 
 شود. رییس جمهور هیچ امتیاز شخصی بر دیگران ندارد و در مقابل قانون مسوول است. می

یس جمهااور هااای جمهااوری امااروزه بااه اشااکال گوناااگونی در کشااورها جریااان دارد. در بعضاای از کشااورها رئاا حکومت
شود )امریکا، فرانسه، روسیه، ...( که به نام سیساتم ریاساتی معارور اناد اماا در برخای  مستقیماً از سوی مردم انتخاب می

گان پارلماان انتخااب  کشورها به طور غیر مستقیم، مثل هندوستان، پاکساتان وترکیاه کاه رئایس جمهاور توساط آرای نمایناده
ر حزب سیاسی که اکثریت پارلمانی را بتواند فراهم کند، به تنهایی خاود و یاا باا ایاتالر شود. معموالً در این سیستمها ه می

گاردد با سایر احزاب، حکومت را تشکیل داده و رییس جمهور باه پیشانهاد صادراعظم باا رای اعضاای پارلماان تعیاین مای
 شود. این سیستم معموالً به نام سیستم پارلمانی یاد می

باشند. در سیستم ریاستی، رئیس جمهور عضو قوه مقننه نیست و تفکیک قوا حااکم اسات  متفاوت میهای ریاستی هم  سیستم
رئایس جمهاور را باه جهات خطاهاایش کاه در قاانون اساسای پایش بینای شاده محاکماه کناد. در سیساتم پتواناد میپو قوه مقنناه

مان های اداری را رئیس جمهور انتخااب ریاستی امریکا مقام صدراعظم وجود ندارد. در این سیستم، وزرا و رؤسای ساز
هاای مسالکی هساتند  باشند. در این سیستم وزرا مقام کند و اعضای کابینه در برابر رئیس جمهور مسوول و پاسخ گو می می

تااا سیاساای. در سیسااتمای ریاسااتی فرانسااه و روساایه مقااام صاادارت اجرایاای وجااود دارد و اعضااای کابینااه در براباار رئاایس 
 باشند. پاسخ گو میجمهور مسوول و 

شود، مقام ریاست جمهوری تشاریفاتی از ریاسات قاوه  در جمهوری پارلمانی که گاهی از آن به سیستم کابینه ای نیز یاد می
اجرایه جدا اسات. کابیناه در دسات یاک حازب یاا ائتالفای از احازاب اسات و وزرا عضاویت شاورای مقنناه را دارا هساتند 

. هاام چنااین کابینااه وضااع قااوانین بودجااه و انتصااابات را بااه عهااده دارد. کشااورهای ووزارت مقااام سیاساای اساات نااه مساالکی
 مشترک المنافع و تابع انگلیس سیستم پارلمانی دارند.

پ:هاپهاپبهپمتممکزپوپفام لپطبقهپبنایپاولت

بناادی حکوماات هااا بااه لحاااظ تمرکااز قاادرت در پایتخاات یااا پراکناادگی آن در ایالاات هااا بااه دو دسااته متمرکااز و فاادرال طبقااه 
 شوند. می

، قدرت در پایتخت متمرکز است و حق اعمال قدرت به حوزه کوچک تری، مثل ایالت و شهر، تفاوی  در سیستم متمرکز
نمی شود، گر چه ایالت ها و والیات اختیارات خاصی دارناد کاه در قاوانین عاادی پایش بینای شاده اسات. از مزایاای چناین 

 کشور است.حکومتی یک سان بودن قوانین و طرز اداره 

فاادرالی قاادرت بااین دولاات مرکاازی و ایاااالت تقساایم شااده اساات. حکوماات مرکاازی مسااوولیت  های غیاار متمرکااز در سیسااتم
سیاست خارجی، دفاعی و اقتصادی کشور را به عهده داشته وهر ایالات سیاسات هاای خااص خاود را در ادارر اماور خاود 

ای و جغرافیایی، نااهمگونی نایاد، ملیات، زباان و دیان هساتند  حیهکند. کشورهایی که دارای قلمرو وسیع، تنوع نا اعمال می
با این نوع حکومت سازگار ترند. در قانون اساسی کشاورهای فادرال، باه جاز وظاایر معاین و مشخصای کاه بارای دولات 
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للای، الم هاای محلای واگاذار شاده اسات. )معماوالً اماور بین مرکزی در نظر گرفته شده، ساایر اختیاارات و وظاایر باه دولت
 شود(. جن  ها، پول رایج و مهاجرت مربوط به دولت مرکزی است و سایر اختیارات بین ایالت ها تقسیم می

:دولتافغانستاناداره 

 آتی خواهد بود:سه قوهٔ مستقل در یک ادارهٔ دلخواه مطابق به نیازهای عصر حاضر دولت افغانستان متشکل از 

 شامل حکومت فدرال مرکزی، حکومات والیتی و حکومات محلی ولسوالیها و شاروالیها. یه:ئقؤهپ جم 

شامل پارلمان انتخاابی متشاکل از ولسای جرگاه و مشارانو جرگاه کاه وظیفاه تادوین قاوانین را باه عهاده خواهاد  قؤهپمقننه:
 داشت.

ت. عاالیترین مرجاع قضاایی در کشاور ساتره که مسولیت ادارهٔ محاکم را در تمام کشور باه عهاده خواهاد داشا قؤهپقضاییه:
 محکمه است که وظائر آن و سائر محاکم توسط قانون معین میگردد.

 :اصالحسیستمادارهمحلیدرافغانستان

داننااد. ماان بااا سیسااتم فاادرال بااه معناای خااود  تعاادادی بااا خوشاابینی فاادرالی شاادن والیااات افغانسااتان را راه حاال مشااکالت می
 ؛( مخالر هستمبه هر نوعی که باشند های فدرالیواحدیا مختاری والیات )

را زمیناه هاای ساهمگیری بیشاتر ماردم محال در ادارهٔ حکومتهاای والیتای و ولساوالیها  کاهسیساتم فادرال یاک اما با ایجاد  
، تضامین مناسب حاکمیت حکومت مرکزی در امر امنیت مردم، تطبیاق قاانون اساسایتامین کند و در عین زمان بصورت 

و حق انتخاب محل زندگی برای ماردم، جلاوگیری از نقا  حقاؤ اقلیتهاای قاومی، ماذهبی و زباانی در واحاد هاای فادرال 
 موافق هستم.را تأمین نماید  محافظت سرحدات کشور

 کنااد بلکااه بااه مشااکالت موجااود ماای افزایااد. امااا تغییاار و بهبااود نااه تنهااا مشااکالت کشااور را حاال نمیخااود مختاااری والیااات 
تقسیمات ملکی بر اسااس ترکیاب قاومی و زباانی نفاوس کشاور و باا در نظرداشات سااختمان جغرافیاایی طبیعای کشاور کاه 

 .امر خوبی استامکانات بیشتر انکشار و تفاهم را میان والیات همزبان و هم فرهن  ایجاد کند 

یفانپبما شفتهپشفاهپوپقامتپمافیاییپمحلیپامپتمفا پکشفومپ زپمحاالپکهپتحتپحاکمیتپطالبانپجزیمهپهایپ
خطمپملوکپ لطفو یییپمنتیفیپشفاهپ سفتکپ مکانفاتپ یجفااپیف پسیسفت پ ا مٔهپبهتفمپحتفیپ یجفااپیف پن فا پ
فام لیپامپکشومپمیسمپشاهپتاپزمینهپهایپسهمگیمیپبیشتمپمما پمحفلپامپ ا مٔهپحکومتهفایپوالیتفیپوپ

امپ مفمپ منیفتپم پکفزیپولسو لیهاپم پتامینپکناپوپامپعفینپزمفانپبرفومتپمناسفبپحاکمیفتپحکومفتپمم
مما کپتطبیقپقانونپ ساسیکپتضمینپحفقپ نتخفابپمحفلپزنفاریپبفم یپمفما کپجلفوریمیپ زپنقف پحقفو پ

تفأمینپنمایفااپ یفنپپک قلیتهایپقفومیکپمفبهبیپوپزبفانیپامپو حفاپهفایپففام لپوپمحاف فتپسفمحا تپکشفوم
موضففودپامپقطففامپسففایمپمطالبففاتپعففا لتپخو هانففهپمففما پبففم یپتففأمینپمشففامکتپمففما پامپ ا مٔهپاولففتکپ

مانتپحقفو پ ساسفیپ نسفانیپترویبپی پقانونپ ساسیپتوسطپلویهپجمرهپمما پ فغانستانپکهپامپآنپضف
وپحفقپ سفتیااهپ زپپحقپبیانکپحفقپتحرفیلکپحفقپکفامکپحفقپمسفافمتمانناپمما پبشمولپزنانپوپاختم نپ

تامیناتکپرحیکپومزشیکپن افتکپخاماتپ جتماعیپوپتم نسدومتیپوپغیفمهپضفمانتپشفاهپباشفاکپمطفم پ
پرمااا

و  زون یا واحد فدرالمردم در انتخابات آزاد اعضای شوراهای )یا واحد فدرالی( در چنین سیستم در هر واحد ادره ملکی 
بوطااۀ خااود را انتحاااب خواهنااد کاارد. باارای پیشاابرد امااور اداری و مرو شااوراهای نااواحی شااهری  ها شااوراهای ولسااوالی

والیاات از میاان اعضاای شاوراهای و شااروالیها ها  هاای ولساوالی و حکومتوالیاات فادرالی هاای  انکشافی محلای حکومت
خواهناد  مربوطاه را بادوش و ناواحی ها ولساوالی ایان واحادهاایجاد خواهند شد کاه اداره اماور و نواحی و ولسوالی فدراال 
 داشت. 

:تشکیالتووظایفحکومتمرکزیفدرالووالیاتوحکوماتمحلی

 مطابق این پیشنهاد سیستم اداره دولتی در افغانستان عبارت خواهد بود از:

 ؛درالف  حکومت مرکزی .1

 ی؛والیاتحکومات  .2

 مزارشریر، هرات، قندهار(.ها )در شهرهای بزر  کابل، جالل آباد،  ها و شاروالی های محلی ولسوالی حکومت .3

 که عمدتآ بطور آتی خواهدبود: وظایر، اختیارات و مسوولیتهای هرکدام در قانون تصریهللا خواهند شد
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تقساایمات فااؤ طبیعاای تاارین تقساایمات در خطااوط قااومی و زبااانی نفااوس کشااور بااادر نظاار داشاات جغرافیااه و خطااوط 
 باشد.  ترانسپورتی می

از طریاق یاک لویاه جرگاه  جمهاوری اساالمیایجاد چنین یک سیستم اداره محل با تعدیالت کمی در چوکات قانون اساسی 
م به نام نایاب ا لحکاومتی هاا موجاود بودناد و بطاور طبیعای تاا 1960های قبل از  ها در سال باشد. این زون امکان پذیر می

س کشاور هساتند. باا ایان طارح کادام تقسایمات جدیاد قاومی و زباانی حدود زیادی منعکس کننده ساختمان قومی و زبانی نفو
گردناد تاا پروساه  های اداری محلای بزرگتار کاه ساابقا مرباوط بودناد بار می صورت نمیگیرد بلکه والیات موجوده باه واحاد

مکاان پاذیر دموکراتیزه کردن اداره محلی از لحاظ تعداد الزم نفوس در چوکات افغانستان واحد و حاکمیت دولات مرکازی ا
 شده بتواند.

لیتهای :درالف  حکومتمرکزیوظایفومسو 

حکومت مرکازی فادرال مسأول اجارای اماور ملای میباشاد. وظاایر زیار ادارهٔ حکومات مرکازی فادرال شاامل دفااع ملای، 
بناادر  روابط بین المللی و خارجه، زیربناهای مواصالتی، مخابراتی، انریی؛ تجارت خارجی، مالیاات، عوایاد ملای، اماور

و گمرکات، اقتصاد و پول؛ پالیسیهای ملی صحی، امور مهاجرت، پالیسی نفوس، خدمات ملی احصاییوی، خادمات پساتی، 
مخابرات، زیربناهای ملای طبااعتی، تلویزیاونی، رادیاویی و انترنتای؛ ترافیاک و ترانزیات هاوایی و خطاوط آهان و حقاؤ 

 تقاعد.

بااا والیااات در سااکتورهای مختلاار اقتصااادی و اجتماااعی و فرهنگاای حکوماات مرکاازی فاادرال از طریااق ساارمایگذاریها 
 همکاری و کمک مینماید.

:حکومتمرکزیفدرالمنابععایداتی

را تشاکیل داده ادارهٔ آنهاا گمرکی عایادات ملای  وایدع و و تصدیها ، شرکتهاعواید منابع معدنی، مالیات بر عایدات شخصی
 د. بوبه عهده وزارت مالیه حکومت مرکزی خواهد 

لیتهای :هایوالیتیحکومتوظایفومسو 

وظایر و مسأولیتهای حکوماات والیتای شاامل تعلایم و تربیاه، مکاتاب، پوهنتونهاا؛ تنظایم اماور صاحی، شافاخانه هاا، فوائاد 
عامه، سرکها، امور فرهنگی و نشرات، امور زراعت ، مالداری و جنگالت، خدمات اجتماعی، روابط اجتمااعی، خادمات 
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ورزش و خدمات تفریحی، رواباط صانعتی، اماور تجاارت داخلای و مساتهلکین، پاولیس محلای، ترافیاک، زنادانها، و دینی، 
 خدمات عاجل و امثالهم میباشد.

:منابععایداتیوالیات

جوازهاای تجاارتی  ،ها از منابع صکوک، تعرفه های خرید و فروش جایادادها و شاروالی مصارر اداره والیات، ولسوالی
 گردد.صدی نفوس والیت تممین میفیو صنعتی و سهمیۀ والیت از عواید ملی مطابق به 

پ:وپو حاپهایپفام لیپوالیات

بار اسااس متجاانس باودن ترکیاب قاومی و زباانی نفاوس و فادرالی والیات  ۹والیات باه  ۳۴تعاداد والیاات از در این سیستم 
تااریخی منااطق کشاور تقلیال خواهاد یافات تاا باا تاراکم با توجاه باه گذشاتهٔ تی مواصالخطوط جغرافیایی و طبیعی ساختمان 

 ناهرا میان مردمان همزبان و هم فرهن  فراهم ساازد. والیاات فدرالی الزم تعداد نفوس امکانات بیشتر انکشار هروالیت 
 گانه عبارت خواهند بود از:

 ورد  )کابل بزر ( - لوگر-والیت کابل: کابل .1

 پنجشیر )پروان بزر (-کاپیسا - ان: پروشمالیوالیت  .2

 کندز )قطغن سابق( -بغالن-تخار - والیت قطغن: بدخشان .3

 فاریاب )بخشی از ترکستان افغانی سابق(،-سرپل-جوزجان -بلخ - والیت بلخ: سمنگان .4

 خراسان شرقی تاریخی(، برخی از )فراه  –هرات -غور-: بادغیسهرات بزر والیت  .5

 )سیستان و اراکوزیای تاریخی( ارزگان، زابل، فراه و نیمروزوالیت لوی کندهار: هلمند، قندهار،  .6

 غزنی )جنوبی سابق(، -خوست-پکتیا-والیت لوی پکتیا: پکتیکا .7

 لوی ننگرهار(، -نورستان )مشرقی سابق-کنرها-لغمان-والیت لوی ننگرهار: ننگرهار .8

 سمنگان، سرپل، غور، بغالن،  والیاتنشین  های هزاره و باضمیمۀ ولسوالی -دایکندی-والیت هزارستان: بامیان .9

 جات سابق(. و غزنی )هزاره ورد 

م باار اساااس ترکیااب قااومی و زبااانی نفااوس کشااور و ساااختمان 1950های  تقساایمات ملکاای افغانسااتان در گذشااته تااا سااال
 جغرافیایی طبیعی کشور نیز شبیه فؤ بود.

پ:فام لپمقا پو لیپوالیت

یس دولات باساخ ئاکاه باه ر باشاد مرکزی بوده و یک مقام غیر سیاسی می یک بست اداری حکومتفدرال مقام والی والیت 
 گو خواهد بود.

ها از جانب رئیس جمهور برای تممین وحدت ملی، تمامیت اداری، تمامیات ارضای، تمامیات عایاداتی، تمامیات امنیتای  والی
های دفاع ملی، امنیات  ییک واحدستراتکشور، تعیین گردیده به شخص رئیس جمهور پاسخ ده بوده مسوولیت ادارۀ کلی و 

 وظااایرایاان  هٔ امااور روزاناا هٔ ملاای، پااولیس ملاای و عوایااد ملاای حکوماات مرکاازی مسااتقر در والیااات را بااه عهااده دارد. ادار
 باشد. مربوط وزارتخانه های مربوطه حکومت مرکزی می

 .خواهند بودحکومت مرکزی تحت اداره وزارت داخله و پولیس ملی و پولیس سرحدی 

پ:فام لیپمم نپوالیتمقا پحک

را "حکمران" انتخابی از میان اعضای شورای والیتی هر والیات رهباری خواهاد نماود کاه باه فدرال های والیتی  حکومت
و انکشاافی والیات را ، تاأمین عادالت حقاوقی، اداریامنیات ماردم، اماور بوده ادارۀ اماور ده شورای والیتی مربوطه پاسخ 

 عهده دار خواهد بود. 

 2022جنوری  29
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