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 در افغانستان  زمیمعضلهٔ شعار فدرال 
 

 
 !( گذاشته شودفراندمی)ر یبه همه پرس یطرح نظام فدرال دیمصاحبه گفته است که با کیسرور دانش در  یآقا
 

پدرام نخوانده   یسرور دانش و نه از جانب آقا  یطرح را نه از جانب آقا  کیکه کدام طرح؟ ما تاحال    نجاستیا  سوال
به رفراندم برد. مشکل   توانیشده در سطح شعار قرار دارد. شعار را نم  غیتبل  زمی. آنچه تا کنون در مورد فدرالمیا

 :در افغانستان متعدد است  زمیفدرال یشعارها
 

 ی پرچم است برا  کی  ریملت ز  کیمستقل به عنوان    یکردن داوطلبانه واحدها  کجای   یخیارنظر تار  زمیفدرال  -اول
مل اهداف مشترک  کردن    یحصول  جدا  ها  کینه  واحد  به  برا  یکتله  تمام    بیتعق   یخودمختار  گانه.  جدا  اهداف 

ممالک   نیکرده اند. در همهٔ ا بیراه را تعق نیا رهیهندوستان، پاکستان و غ ا،یآسترال  کا،یمانند امر یفدرال  یکشورها
)ا  یادار  یواحدها استقالل دوطلبانه  االتیخودمختار  از حصول  انگلستان بعد  شده دولت    کجای( مستعمرات سابق 
  ر ی. تنها در زمان سلطنت امستینموجود    یخیسابقهٔ تار  کی   نیکرده اند. در مَود افغانستان چن  جادیفدرال را ا  یمرکز

انگل  حمددوست م افغانستان ضع  ینظام مرکز  دندیکوش  سهایخان  خود مختار   مهیگردد و ازچهارمنطقهٔ ن  فیدولت 
)حکمرانان   فیدوست محمد خان(، قندهار )کهندل خان(، هرات )شهزاده کامران( و مزارشر۰: کابل،    کردندی م  تیحما
  یروزی. با پشدیپشتون تبار اداره م  نانتوسط حکمرا  گریسه منطقه د  فیمزارشر  یدر آنزمان به استثن  ی(. حتیمحل
و موصوف بعد از فتح هرات در آن شهر در گذشت   افت یوضع خاتمه    نیمناطق ا  نی ا  یدوست محمد خان باال  ریام

 .دندافغانستان واحد حکومت کر کی یباال یبعد رانیخال و ام یرعلیش ریو پسرش ام
 

  ، ینفوس زبان  ،یو متجانس از نظر نفوس قوم  ییایاز نظر جغراف  وستهیمناطق پ   ایواحد ها    تیبا موجود  زمیفدرال  -دوم
واحها    نیچن  جادیدر ا  ایخلق شوند. آ  دیو با  ستندیواحد ها فعآل در کشور موجود ن  نی گردد. ا  یعمل  تواندیم  یفرهنگ 

پ کدام مناطق  است؟  قوم  ییایجغراف  وسطهی اتفاق نظر موجود  تا جنوب  یزبان/یو متجانس  کنر  از  دارند؟    ، یوجود 
اند شهر    نیکابل پشتون نش  یهای ولسوال  تیاکثر  کهی. در حالکنندی م  یزندگ  ونیقندهار، ارزگان و هلمند و فراه اقوام پش

 ی وههامناطق را ک  نی دارند اما ا  نینش  کیتاج  تیاکثر  ریو پنجش  سا یاز تمام اقوام است. پروان، کاپ  یکابل مخلوط
 ییایاز نظر جعراف  نینش  کی. بنابرآن مناطق تاجسازدیبغالن و بدخشان مجزا م  نینش  کی صعب هندوکش از مناطق تاج

واحد   کی  توانندیقرار دارند که م  نیترکتبار نش  وسطهیو سرپل مناطق پ  ابی. از قندز و تخار تا فارستندین  وسطهیپ
غور    ،یهمجوار در بغالن، تخار، غزن  یهایو ولسوال  یکندیان، دایبام  نیکنند. مناطق هزاره نش  جاد یمتحد ا  ی فدرال

 تیاکثر  یر قومغور و هرات با آنکه از نظ  س،یکنند. اما حوزهٔ بادغ  جادیا  ی واحد فدرال  کی  توانندیم  زیووردک ن
از نظر نفوس کمتر   مروز ین  نانی کند. بلوچ نش  لیواحد متجانس را تشک   کی  تواندیم  یواضح ندارد، اما از نظر زبان

جنوب و جنوب   نیپشتون نش  اتیبا وال  یو فرهنگ   یخ یواحد مستقل باشند اما از نظر تار  کی  جادیاز آنن تا قادر به ا
 .غرب متجانس هستند

 
به وضاحت از رهبران   ییو یدیو  امیپ کیدر  2018پدرام بعد از سقوط شهر قندز بدست طالبان در سال  یآقا -سوم
افغانستان م  یقوم که   میدر باال نوشت  کهیاعالم کنند. در حال  یکنند و در مناطق خود خودمختار  امیتا ق  خواهدیدر 

حصول    یپرچم است برا   کی  ریملت ز  کیبه عنوان    قلمست  یکردن داوطلبانه واحدها  کجای  ی خیارنظر تار  زم یفدرال
اهداف جدا گانه و خودمختار. مشکل   بیتعق   یخودمختار برا  یکتله به واحد ها  کینه جدا کردن    یاهداف مشترک مل
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و   یشعار خودمختار ن یدر عقب ا رایز نکته نهفته است نیدر افغانستان درست در هم یخواه زمیشعار فدرال یاساس
و    کای پرچم مانند امر  کی  ریملت ز  کیمستقل به عنوان    یکردن داوطلبانه واحدها  کجا یاست نه    نهفته  یطلب  هیتجز

 .ایآسترال
 
مردم کشور روبرو است.   تی از جانب اکثر  یبا مقاومت جد  زمیتوجه به مالحضات باال در افغانستان شعار فدرال  با

اداره    ی( براتیوال  ، ی ولسوال  ه،یمردم محل )ناح  یتوانمند ساز   یبرا  یقانون  انیجر  کیمخالفت با    یبه معن  نیاما ا
 .باشدیرهبران خود که حق مردم محل است نم نییامور خود و تع

 
 ی نوراحمد خالد داکتر
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