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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقیده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

 ۲۸اپریل ۲۰۲۲

داکتر نوراحمد خالدی

مسئله سیستم متمرکز وغیر متمرکز دولتی؟
مقدمه
امروز در شرایط حاکمیت متمرکز طالبان یکبار دیگر مسئله تبدیل نظام اداری -سیاسی افغانستتان بته یتظ نظتام فتدرالی
در میان یظ تعداد حلقه های روشنفکری غیر پشتتوناا ،و بخوتود در میتان گتروه مقاومتت ضتد طالبتان پنجشتیر ،بته
موضوع کلیدی هدف سیاسی روز مبدل شده است .اما تاکنون روی جزئیات یظ نظام غیر متمرکز بحث الزم وتورت
نگرفته تا دانسته شود که عناور مشخوه واحدهای یظ نظام موعود فدرالی مبتنتی بتر کتدام مشخوتات استت :ترکیت
قومی ،ترکی زبانی ،ساختمان طبیعتی جغرافیتایی و مواوتالتی و یتا ستابقه تتاریخی حتوزه هتای جغرافیتایی افغانستتان؟
کدام شاخد یا ترکیبی از شاخواای ذکتر شتده استاق تقستیمات اداری واحتدهای فتدرالی را تشتکیل میدهنتد؟ در متورد
نوع نظام و ارزشاای فرهنگی-اجتماعی آن نیتز پیشتناادات مشخوتی وجتود نتدارد .واضت نیستت کته در نظتام فتدرالی
پیشناادی آیا منافع ملی افغانستان شمول هم وجود خواهند داشت یا اینکه واحتد هتای فتدرالی بته عنتوان واحتد هتای ختود
مختار با ارزشاای محلی در یظ فدراسیون زیر نام افغانستان قرار خواهند داشت؟
حتی هستند کسانیکه با از دست دادن تمام امیدها ،آرزوی تجزیه کشور افغانستان را نیزبدل می پرورانند .در حالیکه
درچوکات یظ گفتمان ملی برای پرورش یظ اندیشه ملی که قادر باشد تمام اقوام و اقشار مردم افغانستان را بر
محوراوول تمامیت ارضی ،وحدت ملی ،ارزشاای مشترک ملی به هدف رفاه و ترقی اجتماعی-اقتوادی کشور
متحد بسازد جایی برای انگیزه های تجزیه طلبی وجود ندارد ،مباحثه باالی تجزیه طلبی در این گفتمان ملی شامل
نخواهد بود.
اما از آنجاییکه یظ کتله بزرگی از هموطنان خواهان سیستم فدرالی هستند ،مباحثه منطقی باالی مزایا و عواق نظام
های متمرکز دولتی و یا غیر متمرکز فدرالی نه تناا جائز بلکه ضروری پنداشته میشود بخوود که بسیاری از
کشورهای دموکراسی دنیا منجمله هندوستان و پاکستان در همسایگی ما سیستماای دولتی غیر متمرکز فدرالی را
برگزیده اند .دو گزینۀ نظام ریاستی – ودارتی و سیستم فدرالی استوار بر پارلمان برای نجات کشور ازین مخموه با
تمام قوت مطرح است.

طبقه بندی دولتها ها به متمرکز و فدرال

حکومت ها به لحتاظ تمرکتز قتدرت در پایتختت یتا پراکنتدگی آن در ایالتت هتا بته دو دستته متمرکتز و فتدرال طبقته بنتدی
میشوند.
در سیستم متمرکز ،قدرت در پایتختت متمرکتز استت و حتم اعمتال قتدرت بته حتوزه کوچتظ تتری ،مثتل ایالتت و شتار،
تفویض نمی شتود ،گتر چته ایالتت هتا و والیتات اختیتارات خاوتی دارنتد کته در قتوانین عتادی پتیش بینتی شتده استت .از
مزایای چنین حکومتی یظ سان بودن قوانین و طرز اداره کشور است.
در سیستمهای غیر متمرکز فتدرالی قتدرت بتین دولتت مرکتزی و ایتاالت تقستیم شتده استت .حکومتت مرکتزی مستوولیت
سیاست خارجی ،دفاعی و اقتوادی کشتور را بته عاتده داشتته وهتر ایالتت سیاستت هتای ختاد ختود را در ادار امتور
خود اعمال میکند .کشورهایی که دارای قلمرو وسیع ،تنوع ناحیهای و جغرافیایی ،ناهمگونی نژاد ،ملیت ،زبتان و دیتن
هستند با این نوع حکومت سازگار ترند.
در قانون اساسی کشورهای فدرال ،به جز وظایف معین و مشخوی که برای دولت مرکزی در نظر گرفته شتده ،ستایر
اختیارات و وظایف به دولتهای محلی واگذار شده است( .معموالً امور بینالمللی ،اداره جنت هتا ،پتول رایتا ،مالیتات
بر عایدات و مااجرت مربوط به دولت مرکزی است و سایر اختیارات بین ایالت ها تقسیم میشود).

گذشته تاریخی اداره ملکی افغانستان
از نظر تاریخی تا سقوط حکومت زمانشاه نواسه احمدشاه ابدالی در اواخر قرن هژدهم ،افغانستان نظتام متمرکتز اداری
د پاڼو شمیره :له  1تر23
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

داشت .با شروع خانه جنگیاا الی ختم سلطنت دور دوم امیر دوست محمد خان در افغانستان چاار مرکز قدرت موجتود
بود :حکومت مرکزی در کابل ،سردار کاندل خان در قندهار ،شازاده های سدوزایی در هرات و زورمندان محلتی در
مزارشریف .امیر دوست محمتد ختان در دور دوم ستلطنت ختود موفتم شتد قتدرت هتای محلتی را ستاقط کترده زیتر یتظ
اداره واحتتد بیتتاورد .امتتا بعتتد از وفتتات او در 1863م بتتا بتتروز مخالفتاتتا میتتان پستتران امیتتر ،دوبتتاره وضتتع تغییتتر یافتتت.
ضعف دولت مرکزی در این دوران ناشتی از متداخالت پتیام و مستتقیم وغیتر مستتقیم استتعمار انگلتیق و لشکرکشتیاای
اول و دوم آناا و سو استفاده از شاهزادگان افغان در ایجاد ایتن نابستامانیاا ستام بستزا داشتته استت .تتا آنکته بعتد از ختتم
جن دوم افغان و انگلیق و به قدرت رسیدن امیر عبدالرحمن ختان اقتدامات بترای ایجتاد یتظ اداره متمرکتز دولتتی در
افغانستان اوج گرفت و موفقانه به پایان رسید .این وضع با اشکال مختلتف تتا بته ستقوط دولتت داکتتر نجیت ل در ستال
1992م ادامه یافت.
در یظ کامنت در ارتباط به مباحثه باالی موضوع فدرالیزم و سیستم اداره غیر متمرکز محترم ومد ازهر نوشتند که:
"تا جایی که می بینیم در طول تاریخ دو ود و هفتاد و پنا ساله افغانستان ،قدرت های منطقوی ظاور کرده اند ولی
فتتدرالیزم و یتتا تجزیتته طلبتتی هیچگتتاهی مطتترح نبتتوده استتت .از زمتتان امیتتر عبتتدالرحمان ختتان بتته بعتتد ،جتتز در زمتتان
حاکمیت(!) «مجاهدین» حاکمیت مرکزی در سر تا سر کشور حکمفرما بوده است .اکنتون نیتز ایتن نته متردم انتد کته
فتدرالیزم متی خواهنتد بلکته چنتد تتاجر سیاستی از نتام قتوم و متذه  ،در ارتبتاط تنگاتنت بتا استتخبارات بیرونتی ایتتن
هیتتاهو را ستتر داده انتتد .شتتماری از روشتتنفکران نیتتز کتته از اوضتتاع نتتا بتته ستتامان چنتتدین دهتته بتته ستتتوه آمتتده انتتد ،بتتا
مالحظه موفم بودن آن در بعضی از کشورها ،بدون توجه به مثال هتای نتاموفم و بتدون در محاستبه گترفتن شترایط
کامالً متفاوت کشور ما ،به این هیاهو دل بسته اند .بنا بر همین بی ثباتی هتا و شترایط اشتغال ،افغانستتان فروتت آن
را نداشتتته تتتا یتتظ حاکمیتتت مقتتتدر مرکتتزی را بتتار دیگتتر تجربتته کنتتد .در چاتتل ستتال پادشتتاهی محمتتد ظتتاهر شتتاه و
جماوریت محمد داوود ،کشور دارای حاکمیت مرکزی بود ،اتکا به قومیت به تدریا بته ضتعف گراییتده بتود و تفکتر
جدایی طلبی اوالً وجود نداشت .این از آغتاز «جاتاد» بتود کته همستایه گتان بتد نیتت متا جاادیتان را در قالت اقتوام
تنظتتیم و هتتر کتتدام را در خوتتومت بتتا دیگتتری متتورد حمایتتت قتترار دادنتتد ،عینتا ً همانگونتته کتته اتحتتاد شتتوروی حتتز
دموکراتیظ خلم افغانستان را ابتدا به دو و پسانتر به پنا شش بخش مورد حمتایتش منقستم کترد ،تتا هتر بختش بترای
حفظ حمایتش در خدمت گزاری با دیگری در رقابت باشد .در نیرو بخشی بته انقطتا هتای قتومی ،شتوروی هتا نیتز
دست دراز داشتتند .در بختش اعظتم انقستام هتای درون حزبتی عنوتر قومیتت بته روشتنی مشتاود بتود .بترای دمیتدن
روحیه نفاق و جدایی طلبی ،اقوام ما را نام ملیتت دادنتد .تتالش هتایی بترای ستپردن ختودگردانی بخشتی از کشتور بته
احمدشاه مسعود و تالش دیگر در ایجاد اداره جداگانه برای شمال کشور و باآلخر امضای موافقتنامه شناسایی اقتتدار
حتتز جمعیتتت استتالمی بتته ریاستتت برهتتان التتدین ربتتانی از جان ت دولتتت رو بتته فروپاشتتی شتتوروی ،در موجودیتتت
حاکمیت جماوری افغانستان ،مستند های غیر قابل انکار در زمینه اند .به هر حتال ،همتین ستاالران جنت بودنتد کته
بعد از تسلط بر کشور ،جزیره های قدرت را ایجاد و تا آخر برای حفظ آن چه در جریان خانته جنگتی هتای تنظیمتی
و چه در زیر اشغال امریکا و تحت حمایت آن ،تتالش کردنتد .همتین هتا بودنتد کته گتاه نظتام پارلمتانی متی خواستتند،
برای آنکه لشکر ،پول و حمایت خارجی داشتند و تسلط کامل شان در پارلمان تضمین شده گی بود؛ گاه فدرالیزم می
خواستند؛ و گاه تادید تجزیه راه می انداختند .یگان لطیف پدرام مانند ها هتم بتوده انتد کته گتاه بترای ارضتای عظمتت
طلبی امام الدین رحمانوف ،گاه از ایران و گاه از جنگساالران ،خدمات خود را عرضه کرده رفته اند".

جزیره های قدرت تنظیم های جاادی 1996-1992
پیروزی نظامی مجاهتدین در باتار  1992همتراه بتا ظاتور مراکتز متعتدد قتدرت شترایط را بترای رشتد نیروهتای هتای
محلی (ملیشههای محلی) مایا کرده بود .این جباه های فرماندهی محلی و غیرمتمرکز که از همآهنگتی سستت منطقتوی
و معامله گری روی وفاداریهای شکننده با یظ یا چند حز جاادی پشاور (یا ایران) شکل گرفته بودنتد ،در جنت بتا
دشمن مشترک خویش (بتر ضتد نیروهتای شتوروی و دولتت احتزا خلتم و پترچم ،وطتن) ،از نگتاه نظتامی فتوق العتاده
موثر ثابت شده بود .اما به علت نبود یظ دیدگاه سیاسی مشترک ،ستراتژی های موثر و تعادات الزم در میان رهبتران
سیاسی و مداخالت خارجی ،ثمرۀ موفقیت نظامی آنها به پیروزی سیاستی بترای برقتراری یتظ نظتام مناست حکومتت
داری نه انجامید .جن های کشنده که چاار سال برای کنترول پایتخت ادامه یافت ،کابل را به مخروبه تبدیل کرد.
بدین گونه جزیره های قدرت آتی در سالاای 1996-1992م در افغانستان عمآل ایجاد گردیده بود:
رشید دوستم باالی پنا والیت شمالغربی عمدتا ً ازبیظ -نشین فرمان میراند.

شورای مشرقی در جاللآباد باالی چند والیتت شترقی و جنو شترقی افغانستتان حکومتت میکترد کته باشتندگان

ً
آنها عمدتا قبایل غلزی و پشتونهای غیردرانی اند.
د پاڼو شمیره :له  2تر23
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

منطقۀ هزارهجات زیر کنترول حز وحدت قرار گرفت که تمام جنتاح هتای رقیت شتیعه را در زیتر ستایۀ یتظ

تنظیم واحد جمع کرده بود.
اسماعیل خان کنترول هرات و چند والیت همجوار غربی را بدست گرفته بود.

احمد شاه مسعود و شتورای نظتار او کنتترول شتمال کابتل تتا وادی پنجشتیر و سراستر هنتدوکش ،بشتمول منتاطم

زیر کنترول حکومت استاد برهان الدین ربانی را در اختیار داشت.
گلبدین حکمتیار بر ساحات جنو و شرق کابل غلبه داشت.

کندهار و جنو افغانستان کته عمتدتا ً مستکونۀ قبایتل پشتتون درانتی استت ،در کنتترول فرمانتدهان متعتدد جاتادی

قرار داشتند که نتوانسته بودند با همدیگر روی رهبری مشترک موافقت کنند.
بر این اساق کشور به اساق تمایالت قبیلوی ،قومی -زبتانی و جنتاحی بته واحتدهای ختود مختتار و دارای قلمترو کتامالً
معین جزیره های قدرت تقسیم شده بود که در نقشه شماره  ۱نشان داده شده است.
درحقیقت در سال 1994م تمام مناطم کشور یکبار دیگر به واحدهای اداری ختود مختتار تبتدیل شتده بودنتد .عتروج دو
بارۀ ایتن واحتدهای سیاستی منطقتوی بازتتا جاتتگیری هتای تتاریخی و فرهنگتی در منتاطم سترحدی ختارج کشتور و
مناسبات قبیلوی ،جناحی و قومی -زبانی قدرت در داخل کشور میباشد .این واحدهای اداری خود مختار یاد آور وتف
بندیهای قدرت درعور امپراطوریهای پیشین اسالمی قبل از تحمیتل قتدرت دولتت واحتد مرکتزی توستط عبتدالرحمن
خان و کنترول آن توسط جانشینان او برای هشت دهۀ سدۀ بیستم میباشد .در سال 1994م هر واحد منطقوی به محتور
یظ مرکز عمدۀ تجارتی و فرهنگی با وابستگی معینی درخارج از کشور بهوجود آمده بود و رهبتران هرکتدام غالبتا بته
تفاهم آسانی با همسایگان خویش چه در داخل و یا خارج افغانستان رسیده بودند تا احساق خود مختتاری نستبی همتدیگر
را تضمین کنند .هر واحد با کمترین قید و شترط و بته خواستت و دلختواه مترد قدرتمنتد (جنت ستاالر) آن اداره میشتد.
حاکمیتتت قتتانون موجتتود نبتتود و تطبیتتم عتتدالت مطتتابم بتته متتوازین استتالمی بتتر بنیتتاد درک محلتتی از شتتریعت و عتتادات
مرسوم محلی مروج گردیده بود.

نقشه شماره  :۱جزیره های قدرت تنظیماای جاادی در افغانستان

دولت امارت اسالمی طالبان دور اول:
در موجودیت چنین شرایط استیالی ملوکالطوایفی قرن بیستم در افغانستان بود که طالبان در ستال 1994م بتا توترف
قندهار رسما در وحنه سیاسی کشور اعالم موجودیت نمودند .با ظاور طالبان در  31اکتوبر ستال 1994م و متعاقت
د پاڼو شمیره :له  3تر23
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آن بتتا خلتتع ستتالح فرمانتتدهان جاتتادی محلتتی و پتتاک کتتردن جادههتتا و شتتاهراهها از وجتتود دزدان و بتتاجگیران ایتتن وضتتع
عوض میشود و قندهار و والیتات مجتاور آن در زیتر کنتترول واحتد جنتبش طالبتان قترار میگیترد .آنهتا بتا استتفاده از
نارضتتایتی عمتتومی متتردم از استتتیالی انارشتتی ،بتتی قتتانونی و بتتی امنیتتتی لجتتام گستتیخته در کشتتور و پشتتتوانه نظتتامی و
تسلیحاتی آمریکا و پاکستان ،در مدت بستیارکم والیتات جنتو غربتی را بته توترف ختود درآورده و در ظترف دوستال
( )1996-1995خود را به دروازههای کابل رسانیدند و بته زودی پایتختت افغانستتان را در  26ستپتمبر  1996تحتت
تورف خویش قرارداده و تأستیق حکومتت استالمی را بته نتام " امتارت استالمی افغانستتان" اعتالم نمودنتد .در ستپتمبر
2001م بجز از یظ منطقة کوچظ که از پنجشیر تا بدخشان را در بر میگرفت سایر نقاط افغانستتان همته در کنتترول
طالبان قرار داشت.
بدینگونتته طالبتتان بتته حیتتات قتتدرتهای خودمختتتار محلتتی در افغانستتتان خاتمتته داده دوبتتاره قتتدرت دولتتت مرکتتزی را در
کشور تأمین کردند .بسیاری از متردم افغانستتان از جملته سیاستتمداران کارکشتته ای ،از جملته محمتد ظاهرشتاه پادشتاه
سابم و دکتور نجی اله رییق جماور مخلوع و محبوق ،پیروزیهای طالبان را در ایجاد امنیت در کشور و برداشتتن
گلیم قدرتهای خودمختار محلی خوش آمد گفتند.
متأسفانه طالبان یظ رژیم اختناق قرون وسطایی مذهبی را در کشور ایجاد کردند و آزادیهای اجتماعی و فردی متردم
بخوود زنان را محدود ساختند که سقوط ناایی آنهتا بدستت قتوای امریکتایی بتا استتفاده از نیروهتای محلتی در اخیتر
سال 2001م با استقبال همگتانی متردم افغانستتان بخوتود روشتنفکران قترار گرفتت .دولتت پستا طالبتان نیتز از نظتر
تیوری با انفاذ قانون اساسی سال  2004یظ سیستم متمرکز جماوری ریاستی را به شیوه امریکا بنیتاد ناادنتد کته حتتی
پست ودراعظم در آن حذف گردیده تمام قدرت در مقام ریاست جماوری متمرکز گردید.
دکتتتور محمتتد نظیتتف شتتارانی در جریتتده انترنتتتی "خراستتان زمتتین" بتتا نارضتتایتی مشتتاود مینوشتتت" :نخبگتتان پشتتتون
(ومشاور ترین ایشان حامد کرزی) ،با نیروهای اشغالگر امریکا در اکتتوبر  2001یکجتا گردیتده و یتظ بختش بتزر
رژیم فعلی در افغانستان پسا -طالبان را تشکیل میدهند .کرزی باالی تحمیتل یتظ قتانون اساستی کته دارای یتظ سیستتم
حکومتی قویا ریاستی متمرکز مانند قدرت اجرائیوی عوتر پادشتاهی میبتود ،اوترار ورزیتد .ستر انجتام ،واقعیتهتای
مبرم و ساختارهای خود -گردان محلی در سراستر کشتور نتهتناا نادیتده گرفتته شتد ،بلکته حتتی بته شتیوه هتای مختلتف و
اوولی آهسته آهسته تخری گردید" (محمد نظیف شارانی ،خراسان زمین›  ۲۱جدی .)۱۳۹۲
اما در عمل کسانیکه در گذشته از تقسیم کشور به حوزههای خودمختار منطقتوی بته قتدرت ،جتاه و منتالی رستیده بودنتد
بار دیگتر بتا سترازیر شتدن کمظهتای هنگفتت پتولی نقتده و نظتامی ،امریکتا بته رهبتران و جن ستاالران محلتی ،بترای
کمظ به سرنگونی دولت طالبان ،در شرایطی قرار گرفتند تا مناطم خود مختار محلتی خودهتا را دوبتاره احیتا نمتوده و
عمالً کشور را دو باره به حوزههای نفوذ جن ساالران مبدل سازند .با وجود یظ قانون اساستی متمرکتز ،ایتن افتراد بتا
هرگونه اقدام برای ایجاد یظ دولت مرکزی مقتدر در افغانستان مخالفت کردند.

آیا ایجاد یظ سیستم اداره فدرالی در شرایط امروزی برای افغانستان مناس است؟
تشویشاای زیادی در نزد مخالفین سیستم فدرالی موجود است .از جمله:
آیتتا ایجتتاد سیستتتم فتتدرالی در شتترایط موجودیتتت قتتدرتاای مافیتتای جاتتادی محلتتی بتته ایجتتاد ملتتوک الطتتوایفی و در

همسایگی کشورهای هم قوم ،در ناایت به تجزیه کشور نمی انجامد؟
آیا ایجاد سیستم فدرالی سپردن سرنوشت مردم واحدهای فدرالی بترای همیشته بدستت مافیتای جنگستاالر محلتی،

قومی و جاادی نیست؟ بطور مثال آیا اگر یظ ایالت فدرال ترکستان در جوزجان ،سرپل و فاریتا موجتود میبتود بته
وقوع حوادثی مانند اتاام تجاوز دوستم باالی ایلچی می افزود یا جلوگیری میکرد؟
کدام واحد فدرال از لحاظ اقتوادی میتواند خودکفا باشد؟

سرنوشت اقلیتهتای قتومی ،متذهبی وزبتانی در واحتدهای فتدرال چته خواهتد شتد؟ آیتا ایتن ختانواده هتا توتفیه و

مجبور به مااجرت خواهند شد؟
بر سر زبان دری در والیات غیر دری زبان چه خواهد آمد؟ این زبان امروز زبان اولی تاجیکاا ،هتزاره هتا و

پشتوناای شاری دری زبان بوده و زبان دومی غیر اقوام تاجیظ و هزاره و زبان ارتباط اقوام در کشور است.
آیا زبان دری موقف امروزی خود را در یظ افغانستان فدرالی از دست نخواهد داد؟

در یظ نظام فدرالی حقوق اقلیتاای قومی ،زبانی ،مذهبی در واحد های فدرالی چگونه بتامین خواهد شد؟

اینها و دهها مسلۀ دیگر سواالتی اند که باید قبل از همه در نظر گرفته شوند.

بدین سان مخالفان نظام فدرال نظام مذکور را در شرایط فعلی ناکار آمد میخوانند و نظام فدرالی را سر آغاز پروسه
د پاڼو شمیره :له  4تر23
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تجزیه افغانستان ارزیابی میکنند.
مولفه های ایجاد یک سیستم فدرالی کدامها اند؟
ٔ
موافقان و مدعیان نظام فدرالی سیستم دولتی فدرال را در افغانستان موج دستیابی اقوام به حقوق شان در جات تحقم
عدالت اجتماعی و زمینه ساز حل بحران در مسیر ول و ثبات تلقی میکنند.
تشکیل نظام فدرالی در افغانستان با نگاه هتا و دیتدگاه هتای متفتاوت و حتتی متضتاد بته بحتث و ارزیتابی گرفتته میشتود.
مخالفان و مدافعان پالوهای منفی و مثبت این نظام را بررسی میکنند و هتر کتدام از ستود و ضترر آن بترای افغانستتان
سخن میگویند .اما اگر به استدالل هر دو طرف در این موافقت و مخالفت توجه شود ،عددال اجتمداعی ادرای مواف دا
و خطر تجزیه ارای مخالفا نکتۀ محوری این بحث را شکل میدهد.
درمیان فدرال طلبان لطیف پدرام کسیست که از سالها بدین سو برای غیر متمرکز شدن نظام فعالیتت میکنتد و در ایتن
متتورد پیشتتناادات مشخوتتی دارد .پتتدرام در یتتظ ویتتدیو در ستتال  2015بعتتد از حادثتته اشتتغال موقتتت شتتار قنتتدز بدستتت
طالبان بیان کرد که طرح او برای رهبران غیرپشتون همتواره خودمختتاری منتاطم آناتا بتا موجودیتت نیروهتای امنیتتی
محلی بوده است.
اخیرآ بتاریخ  29جنوری سال جاری ،در بیان خواسته های گروه مقاومت ضد طالبان ،لطیف پدرام ابراز داشت کته" :
 ...تا کنون برنامه خطوط اساسی سیاستاای جباه مقاومت (ملی!) در برابر طالبان تدوین و ناایی نشتده استت  ...طترح
ما این است که افغانستان باید به طرف یظ ساختار پارلمانی فدرالی یا ریاستی فدرالی برود ،فدرالیزم اولش بایتد باشتد
(اوتتل نظتتام) ،در استتم دولتتت کلمتته فتتدرالی بایتتد ذکتتر شتتود .ایتتن دولتتت آینتتده بایتتد تعریتتف شتتود .ایتتن دولتتت یتتظ دولتتت
دیموکراتیظ فدرالی خواهد بود ...این در باترین حتالتش استت .بتدترین حالتت انقیتاد مطلتم استت ...نتیجته مقاومتت اول
بعد از شاادت قارمان ملی تشکیل کانفرانق بن بود .اما گروه مقاومتت شتکل دولتت را معرفتی نکترد  ...مقاومتت دوم
باید شکل دولت را تعریف کند و خطوطش را مشخد نماید در غیر آن باز هم یتظ بطتور مثتال یتظ غیتر طالت آقتای
اکق در راق از قوم پشتون به عنوان برادر بزر تعیتین خواهتد شتد .انتظتار جباتات مقاومتت ایتن استت کته متا بترای
ایجاد یظ دولت دیموکراتیظ فتدرالی بایتد مبتارزه بکنتیم... .همته نیروهتای جوانیکته در جباته مقاومتت بتر ضتد فاشتیزم
قومی مبارزه میکنند نظر شان ایجاد سیستم فدرال است".
رزاق مامون ،یکی دیگر از فعالین گروه مقاومت ضد طالبان ،معتقد استت کته "قشتر جتوان ،جوانانیکته در طتول بیستت
سال گذشته رشد کرده اند ،همه طرفدار ایجاد نظام فدرالی هستند .به جز رفتن بسوی ساختار فدرال دیگر راهی نیستت.
عبور از ساختار فدرالی در حقیقت بیعت به سیستم متمرکز است .اگتر قترار باشتد رهبتران محافظته کتار ،بیروکراتاتای
سابقه چسپیده به حکومتاای غنی و کرزی که حاال بیشتر دغدغته جایتدادهای ختودرا دارنتد ،تتا جاییکته متن اطتالع دارم
این اشخاد بیشتر دغدغه ثروتاای غیر منقول خودرا که آناا را نمیتوانستند در پشتت ختود بته ترکیته و امتارات ببرنتد،
اول طال ایناا را نمی پتذیرد ،بتاز اگتر قترار باشتد طالت بترای اینکته جباته مقاومتت را دور بزنتد بتا ایناتا کنتار بیایتد،
سرنوشت ایناا چه خواهد شد؟" جوا پتدرام ایتن بتود کته بته گفتته ذبتی ل مجاهتد بتا هتر تعریفتی کته جامعته جاتانی از
دولتت فراگیتر بدهتد طالبتتان ایتن رهبتران گذشتتته را در ایتن کشتور اجتتازه نخواهنتد داد دوبتاره در ایتتن کشتور بته قتتدرت
برسند".

دریظ یادداشت شخوی آقای مآمون خطا به اینجان نوشت:
" سالم استاد؛
خلد دیدگاه من در بارۀ یظ نظام فیدرال درافغانستان این است:
از ساختار سیاسی به خوود نظام فیدرال که به ثبات ،قناعت و هم پذیری همه دربرابر همه بیانجامد؛ حمایت می
کنم .زیرا ساختارهای یظ دست ،زمانش گذشته و به مطالبات امروز جوابده نیستند.
اول قضیه این است که فام و دریافت مردم از یظ نظام فیدرالی ،چه روشنفکر تحویل یافته و چه افراد میان پایه از
نظر سط و سویه سیاسی ،نا مشخد ،فاقد شکل وشمائل قابل درک و اغل  ،برپایه مسموعات و شعار استواراست.
بسیار مشکل است در قلمرو جغرافیایی که از هرنظر معروض به بی ثباتی ،نا امنی ،بی اعتمادی عمومی (خوووا ً
بی اعتمادی میان قشرکوچظ سیاست ورزان و اهل مدعا) است و فاوله نفق کشیدن جامعه در میان دو انفجار ،خیلی
کوتاه است؛ روی ساختار نظام سیاسی یی تکیه کنیم که حتی از نظر تئوری برای ما هنوز قابل فام و توضی نیست.
درافغانستان حتی یظ کتا تئوریظ مرتبط به نظام فیدرالی به نوشت نیامده؛ هرچه است مثال های فشرده و بریده
شده ای است که از متون قبال نوشته شده به وسیله دیگران ،آن هم متکی بر آموزه های جوامع توسعه یافته تر از ما
مرقوم شده است.
حیات تاریخی و سیاسی افغانستان نشان می دهد که این قلمرو ،خیلی به سختی نظام پذیر است .عواملش هم زیاد است.
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بافت اقتوادی ،تنگنای موقعیت ،تولید ملی و کم باروری اقتواد خود بسندۀ کشاورزی ،راه های ارتباطی و در هم
آمیزی جماعات مختلف افتاده در پناه دره ها ،روستا ها و نواحی دوردست و منزوی و ...همه و همه دست به هم داده
اند تا اساسا ً نظام سیاسی برپایه دولت – ملت همیشه با مشکالتی سخت جان تر از کوه های عریان این خطه مواجه
باشد.
آسی پذیری دیگر این است که از زمان تشکیل دولت معاور درین جغرافیا ،فاوله سقوط نظام ها یا حکومت واره
های شاهی ( ،روی هر دالیل وعوامل) به استنثای عور احمد شاه ابدالی و محمد ظاهرشاه ،حداکثراز شش ماه تا
بیست سال بوده است.
افزون برین ،فاوله بین تجاوزهای خارجی بر افغانستان نیز به موازات نا سازگاری های داخلی ،بخشی از مقدرات
نظام ها و همچنین عامل سرنگونی ها و الحاول ،موج فروپاشی های اقتوادی و سیاسی بوده است.
به این ترتی  ،فکر سیاسی بنیادی هیچ گاه شکل نگرفت .دیدگاه سیاسی و ملی در روان تاریخی – اجتماعی ،روی
عقربۀ یظ دوره مؤقتی و نا پایدار سوار بوده است.
با توجه به نتایا آن همه تجربیات حداقل دو ود ساله ،نسل امروز فکر می کند که هرگاه دستگاه یظ دست و
انحواری سیاسی شکسته شود ،شاید فروت توسعه و رشد سیاسی ،اجتماعی و اقتوادی فراهم آید .مبرهن است که
نظام فدرال هنوز به آزمایش گرفته نشده و انگشت شمار اند کسانی که ازپیچیده گی ها و چالش های آن در جریان
عمل ذهن روشنی داشته باشند.
توور کنید؛ حتی اقشارآگاه و دانش آموخته ،نسبت به نظام فیدرال مشکوک اند که نشود این باانه ،یا زمینه ای شود
برای تجزیه جغرافیایی .این تناا به کمبود فام و درک بسنده از مولفه های نظام فیدرالی نیست؛ بیشتر ریشه در بی
اعتمادی سیاسی و قومی دارد که متأسفانه ،جن و نا به سامانی نیم قرنه ،آن را در ذهن بسیاری ها پخته کرده است.
برای تغییر شکل نظام دولتی آینده ،اول باید نظام اعتماد و درک واقعیات برپایه منافع همه گانی و کیان ملی در مغز
ها برپا شود .الزم است سال ها روی طرح های چند منظوره برای حوول یظ اجماع نظریاتی درین باره کار شود.
اما چه کسی درین باره کار کرده است؟ گویا حوادث سیاسی ،به حدی سریع و غافلگیرانه هراز چند گاه به زنده گی ما
حمله ور می شود که اولش ثبات روانی ما را می بلعد و در شرایط فقدان امنیت ذهنی ،از هر نظامی که سخن بگوئید،
در قدم نخست خود شما به آن نمی توانید تا آخر جلو بروید.
من در خوود نظام فیدرال – غیرازین که ازنظرتئوری درکدام کشور چه اشکالی داشته و به کجا انجامیده -طوری
می اندیشم که به نتیجه یی نمی رسم .دلاره من ،ازین است که آیا آن مدینه فاضله یی که گم کرده ایم ،از همین راه
رونمایی خواهد شد؟ وقتی به کوه هایی ازچالش ها ،موانع و پیچیده گی ها می اندیشم و بضاعت دانش و فام اجتماعی
را در پله ترازو مقابل آن میگذارم؛ به این نتیجه می رسم که آیا در بستر سیل می توان خانه یی از آرامش بنا کرد؟
فیدرالیزم سرشت همکاری و باره مندی مشترک را تمثیل می کند تا توازن دریظ قلمرو به نفع همه پان شود .ما که
ازهر منظری درنقطۀ اول خود ایستاده نیستیم؛ بی جا شده ،مضطر  ،بریده از گذشته و آینده را گم شده درنظر می
آوریم؛ دشوار است روی ایجاد ساختاری به نتیجه برسیم که مستلزم پیش زمینه های حداقلی ( امنیت عمومی) است.
ایجاد ایاالت خود گردان تابع «دولت مرکزی» به شکل یظ منظومۀ با هم پیوست و پویا ،در یظ بستر قابل اعتماد،
در شرایطی قابل توور است که دست کم جامعه به ثبات حد وسطی اقتوادی دسترسی داشته باشد؛ امنیت عمومی
زمینۀ اجرایی شدن چنین طرحی را فراهم کرده باشد؛ ساکنان همه ای مناطم این فروت را یافته باشند که از توزیع
عادالنۀ سعادت آینده اقتوادی و ملی ،تمامیت ارضی و خانه مشترک شان خوش بینی داشته باشند.
بنا برین طرح فیدرال درباترین حالتش می تواند دراندازه یظ طرح روی کاغذ باقی بماند ،هرگاه جوامع تباری از
تحقم مطالبات پیش گفته به اطمینان نه رسیده باشد.
به نظر من ،علت اولی گرم شدن بازار تغییر ساختاری نظام سیاسی درمیان رگه های تباری ،درقدم اول این است که
نظام ریاستی یظ دست و مشابه کار آمدی خود را از نیم قرن پیش از دست داده است .عامل دوم این است که نوعی
نظریۀ تازه پا گرفته است که افغانستان امروز فی نفسه ،مستعد به استقرار یظ نظام سیاسی پایدار نیست .البته افزون
بر عوامل تاریخی دورۀ استعمار ،خان ساالری قرن نوزده و استبداد شروع از امیرعبدالرحمان خان ،دالیل مختلفی
درین باره ارائه شده می تواند که باورمندی به نظام پذیری کامل در جامعۀ افغانستان را با چالش رو به رو می کند.
بیداری قومیتی ،تنش تباری یا انگاره های سیاسی تبارگرایی که دربستر تضاد های اجتماعی و تقابل های سیاسی چال
سال اخیر زبانه کشیده و هنوز پیوسته دامنه می گیرد؛ نیز موج شده است تا این اندیشه تقویت یابد که افغانستان
دیگر به شیوۀ گذشته هرگز اداره شدنی نیست و افزون برین ،نمی توان مطمئن بود که بعد ازین نیز یظ نظام سیاسی
استوار و درازمدت بتواند درین قلمرو شکل بگیرد.
این شاید یکی از دلیل های اولی نزد آن عده سیاست گران و نخبه گانی است که سه گزینۀ فیدرال ،تجزیه یا نظام
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ریاستی – ودارتی استوار بر پارلمان را برای نجات ازین مخموه با تمام قوت مطرح می کنند.
اول موضوع این است که اول باید روی ساختارهای سیاسی که بیشتر در کشورهای توسعه یافته نتیجه باتر داده ،از
منظر تئوری ،پژوهش و مطالعات راهبردی و استاندارد کار الزم وورت بگیرد؛ بعد ،مطالعات انجام شده ،همه گانی
شده و اقشار مختلف مردم افغانستان آن را به یظ بحث خالق بین خود تبدیل کنند .تا زمانی که آماده گی ذهنی درسط
عمومی به وجود نیاید ،همه شعار و هر مرامی که در چند پره گراف ،بین انگشت شمار دانش آموخته ها ،به گردش
درآید؛ تأثیرات آن درحد همان چند نفر خواهد بود".
هدف از بررسی موضوع سیستماای متمرکز و غیر متمرکز دولتتی در چوکتات مباخثته گفتمتان ملتی نیتز درستت همتان
چیزیست که آقای مامون پیشنااد میکند" :اول باید روی ساختارهای سیاسی که بیشتر در کشتورهای توستعه یافتته نتیجته
باتر داده ،از منظر تئوری ،پژوهش و مطالعات راهبردی و استاندارد کتار الزم وتورت بگیترد؛ بعتد ،مطالعتات انجتام
شده ،همه گانی شده و اقشار مختلف مردم افغانستان آن را به یظ بحث خالق بتین ختود تبتدیل کننتد .تتا زمتانی کته آمتاده
گی ذهنی درسط عمومی بته وجتود نیایتد ،همته شتعار و هتر مرامتی کته در چنتد پتره گتراف ،بتین انگشتت شتمار دانتش
آموخته ها ،به گردش درآید؛ تأثیرات آن درحد همان چند نفر خواهد بود".
تقسیمات فدرالی در ممالظ مختلف بر مبنای شاخد های مختلف ایجاد شده اند .در کشورهایی مانند امریکا و آستترالیا
سابقه تاریخی استعماری اساق تعیین واحد های فدرالی را تشکیل میدهند .بدین معنی که مستتعمرات جداگانته ستابم بعتد
از ختم دوران استعمار باهم متحد شده کشورهای متحده فدرالی را تشکیل کرده اند .در آستترالیا شتش مستتعمره جداگانته
نیو ساوث ویلز ،ویکتوریا ،آسترالیای غربی ،آسترالیای جنوبی ،تاسمانیا و کوینزلنتد کته هرکتدام یتظ مستتعمره جداگانته
دولت بریتانیای کبیر بودند در اول جنوری سال 1901م باهم یکجا شده بر اساق یظ قانون اساستی جدیتد کشتور واحتد
فتتدرالی آستتترالیا را تشتتکیل دادنتتد .در ایتتن نتتوع سیستتتماای فتتدرالی موضتتوع قومیتتت و زبتتان نقشتتی در ایجتتاد واحتتدهای
فدرالی نداشتند بلکه گذشته اداره های استعماری عامل اولی بوده است.
در یکتعداد کشور ها در زمان استعمار والیات بر اساق متجانق بودن قومی ،زبانی ،مذهبی و ستمتی واحتدهای اداری
استعماری را تشکیل داده بودند که این واحدها بعد از ختتم استتعمار بتا تغییترات کمتی بوتورت واحتدهای فتدرالی ادامته
یافتند مانند هندوستان ،پاکستان و اتحاد شوروی سابم.
در دوود سال قبل از کشور مستقل افغانستان امپراطوریاای وفوی و مغولی خان نشیناای بخارا و سمرقند باالی ایتن
سرزمین که امروز بنام افغانستان یاد میگردد حکومتت میکردنتد .هترات و قنتدهار دو بیلگربیکتی زیتر حاکمیتت وتفوی
اداره میشد که شامل مناطم مرکزی نیز میگردید ،مناطم شرقی و جنوبی از غزنی الی پنجشیر ونورستان توسط حکتام
گماشته از دربار مغتولی هنتد اداره میشتدند و وتفحات شتمال هتر آنگتاهی زیتر اداره هتای محلتی یتا گماشتتگان بختارا و
سمرقند بودند .فکر نکنم که احیای دوباره این تقستیمات زیتر عنتوان واحتدهای فتدرالی امتروز طترف عالقمنتدی کستانی
باشد که همه روزه شعار فدرالیزم را برزبان دارند.
در افغانستان در سه وتد ستال گذشتته ستابقه تتاریخی اداره خودمختتار محلتی طوریکته در بتاال دیتدیم بته دوران هترج و
مترج قتترن نتتزدهم و تجربتته دولتتت انارشتتی مجاهتتدین در ستتالاای 1996-1992م بتتر میگتتردد .بجتتز بتترای کستتانیکه در
راق این جزیره های قدرت در این دوراناا بودند و یا کاسه لیسان شان ،این دوراناا بدترین دوراناای تتاریخ افغانستتان
را تشکیل میدهند.
بنابر آن در افغانستان نیز در هرگونه مباحثه باالی تعیین سیستم های دولتی متمرکز ویتا غیرمتمرکزفتدرالی بترای اداره
کشور ،ساختمان طبیعی جغرافیایی کشور ،تقسیمات جغرافیایی نفوق ،خطوط مواوتالتی و ترانستپورتی کته منتاطم را
باهم متول میسازند ،سابقه تاریخی مناطم مختلف ،و باالخره ترکیباای مذهبی ،قومی و زبانی نفوق نقتش تعیتین کننتده
خواهند داشت.
ساختما طایعی سرزمی افغانستا
افغانستان کشور بزرگی است که  652,860کیلومتر مربع مساحت دارد .طوریکه در نقشه شماره  ۲دیده میشود
کوهاای سر به فلظ کشیده هندوکش کشور را از شمال-شرق تا به جنو -غر به دو حوزه بزر جغرافیایی
شمال و جنو تقسیم کرده است .عالوه بر آن موجودیت کوهاای متعدد در شرق و امتداد یافته در جنو غر
کشور سب شده که اکثریت نفوق افغانستان در دره ها و وادیاا در امتداد دریاهاییکه از قله های این کوهاا
سرچشمه می گیرند زندگی نمایند و موانع قابل مالحضه طبیعی و مواوالتی میان این دره ها و وادیاا موجود است
که سب تنوع قومی و زبانی مردم در کشور شده اند .در عدم موجودیت سرکاا و شاهراهاای ترانسپورتی ،این
تقسیمات اثرات قابل مالحظه باالی گروهبندی قومی ،زبانی ،مذهبی و تراکم نفوق در مناطم مختلف دارد؟
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نقشه شماره  :۲ساختمان طبیعی سرزمین افغانستان

بنابر آن هرگونه سیستم اداره فدرالی در افغانستان تابع ساختمان طبیعی جغرافیایی کشور خواهد بود.
نفوس افغانستا
ادارهء ملی احواییه و معلومات (ادارۀ مـــرکزی احوائیه سابقه) در افغانستان مسول جمع آوری و نشر احواییه
های نفوق در افغانستان میباشد .بر همین اساق این اداره همه ساله احواییه های نفوق مسکون کشور را به
تفکیظ والیات ،ولسوالیاا ،نواحی ،نفوق شاری و دهاتی و جنق (ذکور و اناث) نشر میکند .از سال  2001به
اینطرف تما م تخمیناای ساالنهء نفوق افغانستان که مورد استفاده دولت و موسسات میباشند عمدتآ برپایه تخمیناای
نفوق سال اساق  ۱۳۸۳هجری شمسی (2004م) استوار اند  iکه بر اساق نتایا اولین سرشماری نفوق کشور
در سال  ۱۳۵۸و بعضی سرویاا ،و تخمیناای محلی بعدی نفوق بخوود نتایا فارست برداری خانوار ها که در
سالاای 2005-2002( ۱۲۸۴-۱۳۸۱م) تکمیل شد تا از آن در سرشماری پالن شده سال  2006استفاده شود
اسروار اند اما این سرشماری نظر به خرابی اوضاع امنیتی اجرآ نشد.
به گزارش روزنامه اطالعات َروز تاریخی  18جوزای سال  ۱۴۰۰هجری شمسی ،ادارهی ملی احوائیه و
معلومات نفوق کشور در سال ۱۴۰۰شمسی (2021م) را به  ۳۳،۶میلیون نفر ( )33.6برآورد نموده است .در
اعالمیهای که از سوی ادارهی ملی احوائیه و معلومات سهشنبه  ۱۸جوزای  ۱۴۰۰به نشر رسیده ،آمده است که
از این میان ۱۷،۱ ،میلیون نفر ( )%51مردان و  ۱۶،۵میلیون نفر دیگر ( )%49زنان اند .به نقل از اعالمیه،
 )23.8( ۲۳،۸میلیون آن را ( )%70.8نفوق دهاتی )8.3( ۸،۳ ،میلیون نفر ( )%24.7را نفوق شاری و ۱،۵
( )1.5میلیون نفر دیگر ( )%4.5آن را نیز نفوق کوچی تشکیل میدهند.
در رابطـه با نفـــوق کوچــــی باید متذکـــر شـد که در اوایل ســــال 2004( 1383میالدی) سروی ملی چند
سکتوری در کشـور اجــرا گردید .نتایا ســـــروی بعد از تحلیل و ارزیابی نشان داد که نفوق کوچی 1,46
مـلیون نفر میباشد .قابل یادآوریسـت که نفوق کـوچـی در نفوق والیات شامل نمی باشد( ".وبسایت اداره مرکزی
ii
احواییه ،احوایهء نفوق).
بر اساق گزارش ادارهی ملی احوائیه و معلومات این تعداد نفوق دربرگیرندهی  )364( ۳۶۴ولسوالی اولی،
 )24( ۲۴ولسوالی موقت و  )34( ۳۴مرکز والیات میباشد .قابل ذکر است که در این برآورد  ۶۶شار کشور نیز
شامل  ۴۲۲واحد اداری بوده و نفوق سال  ۱۳۸۳بهحیث سال اساق در نظر گرفته شده است"( .منبع:
وبسایت/وفحه فیسبوک اداره ملی احواییه و معلومات ،احواییه نفوق)  .به این حسا تراکم متوسط نفوق در فی
کیلومتر مربع در حدود  52میباشد .طوریکه نقشه شماره  ۳نشان میدهد ،این تراکم نفوق در تمام ساحات و مناطم
کشور یکسان نبوده در مناطم پرنفوق شاری بیشتر از هزار نفر در فی کیلومتر مربع زندگی میکنند .اکثریت ساحات
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کشور بسیار کم نفوق بوده ورف دارای  5تا  25نفر در فی کیلومتر مربع نفوق دارند .بیشترین نفوق کشور در
مناطقی زندگی میکنند که بین  26تا  249نفر در فی کیلومتر مربع نفوق دارند.

نقشه  :۳تراکم جغرافیایی نفوق افغانستان

ترکی قومی نفوق افغانستان:
از آنجائیکه موضوع اقوام و زبان در محور بحث نظام فدارلی قرار دارد دانستن درست ترکی قومی و زبانی نفوق
کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اختالفات زیادی در زمینه موجود است.
موقعیت افغانستان به مثابه چاار راه مدنیتها ناگزیر باالی ترکی قومی نفوق کشور تأثیر نموده است .مطابم قانون
اساسی سال  2004کشور ،در افغانستان بیش از شانزده قوم از جمله پشتون ،تاجیظ ،هزاره ،ازبیظ ،پشهای ،عر ،
قرغیز ،ترکمن ،بلوچ ،قزلباش ،بیات ،هندو ،سیظ و غیره زندهگی میکنند .هرکدام این اقوام بدون کدام فشار خارجی،
هویت خاد قومی خودرا تا امروز حفظ نموده اند و هویت قومی آناا در تذکره نفوق هر فرد مشخد بوده مورد
احترام افراد سایر اقوام بوده است .در مجموع این اقوام برادر و باهم برابر ملت افغانستان یا ملت افغان را تشکیل
میدهند که مشخوات فرهنگی آن مبانی هویت ملی کشور را تشکیل داده به مثابه یظ کتلۀ مردم از مردم کشورهای
همسایه متمایز میسازد.
نفتتوق اقتتوام در کشتتور هرگتتز بوتتورت رستتمی از طتترف دولتهتتای افغانستتتان جمتتع آوری و نشتتر نشتتده استتت .در
سرشماری سال ( ۱۳۵۸اولین و آخرین سرشماری رسمی در افغانستان) بتا آنکته ستوال قتوم در آغتاز شتامل پرسشتنامه
شده بود اما با آغاز سرشماری دولت تومیم گرفت برای جلوگیری از اخالل عملیات سرشتماری و جلتوگیری از خطتر
زیر سوال بردن وحت ارقام جمع آوری شده در آینده ،سوال مربوط به اقوام افراد را حذف نماید .بنابر ایتن توتمیم از
قومیت مردم ستوال نشتد .امتا در طتول چنتد وتد ستال گذشتته تخمتین هتایی در متورد نفتوق اقتوام کشتور توستط مراجتع
مختلتتف وتتورت گرفتتته استتت .یکتتی از راههتتای تخمتتین تقریبتتی نفتتوق اقتتوام استتتفاده از احوتتاییههای نفتتوق دهتتات و
ولسوالیها و تخمین درودی ترکی نفوق مسکون اقتوام بته تفکیتظ ولستوالیها بتوده کته بتر استاق آن میتتوان نفتوق
اقوام والیات و کشور را تخمین نمود.
اولین کسیکه برای بار اول به تخمین نفوق اقوام افغانستان دست زد مونت ستوارت الفنستتون انگلیستی در ستال ۱۸۰۹
میالدی بود .موووف و تیم معیتی تحقیقاتی او بر اساق تخمین وسطی نفوق مناطم مختلف در فی کیلومتر مربتع و بتا
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در نظر داشت ترکی قومی مناطم مذکور؛ نفوق اقوام تحت حاکمیت دولت افغانستان را در کتا ختود تخمتین و درج
میکند( .الفنستون ،گزارش سلطنت کابل و ملحقات آن در هندوستان ،تارتاری و فارق).
هرگاه با استفاده از معلومات شامل کتا الفونستتون بکوشتیم ترکیت قتومی نفتوق افغانستتان را در ستال ( 1810زمتان
سفر دیورند به افغانستان) با نفوق سرحدات بعد از معاهد دیورند تخمین و مقایسه کنیم جدول آتی بدست خواهد آمد:

جدول  :۱تخمین نفوق اقوام افغانستان توسط مونتستورات الفنستون سال  1810م
اقوام

پشتونها
بلوچها
تاتارهتتتتتتتا (تمتتتتتتتام اقتتتتتتتوام
ترکتبتتتتتتتار بتتتتتتته شتتتتتتتمول
هزارهها)
فارقهتتتتتتتا (بتتتتتتته شتتتتتتتمول
تاجیظها)
هنتتتتتتتدیها (کشتتتتتتتمیریها،
جتها ،متفرقه )...
اقوام متفرقه
مجموع

تخمی نفوس مطااق سرحدا
سال ( 1810الفنستو )
تعداد (نفر)
فیصدی ()٪

تخمی نفوس سال  1810اعد
از خط دیورند (خالدی)
تعداد (نفر)
فیصدددددددددددی
()٪
2,150,000
43.7
125,000
2.5
1,200,000
24.4

31.2
7.2
8.7

4,300,000
1,000,000
1,200,000

26.4

1,300,000

9.4

1,300,000

0

0

41.3

5,700,000

3
100

150,000
4,925,000

2.2
100

300,000
13,800,000

با مقایسه میان تخمیناای الفونستون در سال  1810میالدی و نتایا سرشماری سال 1979م در فاوله  169ستالی کته
از ستتفر الفنستتتون میگتتذرد میتتزان متوستتط رشتتد ستتاالنه نفتتوق در حتتدود  0.67دروتتد بتتوده استتت .ایتتن میتتزان بتتا نتتر
متوسط رشد نفوق هندوستان در سالهای  1800تا سال  1901که  0.46درود بتوده و از  1800تتا  2011بطتور
متوسط  0.85درود تخمین شده (حد متوسط این دو فیودی معادل  0.66درود است) قابل مقایسته میباشتد( .مقایستة
تاریخ هندوستان و اندونیزیا ،مجموعتة مقتاالت ،بلتوق و ان ،نیویتارک  ،1978د  .)2بنتابر آن میتتوان تاییتد کترد کته
سنجشاای الفونستون قری به حقیقت است.
در سالهای اخیر موسسات بینالمللی نقشههای ترکی نفوق قومی کشور را نشر کرده اند .از آن جمله نقشة  ۴ترکیت
قومی نفوق افغانستان و توزیع جغرافیایی اقوام توسط ادار مرکتزی استتخبارات امریکتا (ستی آی آی) و ادار مرکتزی
استخبارات جغرافیایی امریکا نشر شده است.
ادار مرکتتزی استتتخبارات امریکتتا (ستتی آی آی) و ادار مرکتتزی استتتخبارات جغرافیتتایی امریکتتا ترکی ت قتتومی نفتتوق
افغانستتتان را از قتترار آتتتی تخمتتین نمتتوده انتتد :پشتتتون  42دروتتد ،تاجیتتظ  27دروتتد ،هتتزاره  9دروتتد ،اوزبیتتظ ۹
درود ،ایماق  4درود ،ترکمن  3درود ،ستایر اقتوام جمعتآ  7دروتد نفتوق افغانستتان را تشتکیل میدهنتد .ایتن اداره
تقسیم جغرافیایی نفوق اقوام افغانستان را مطابم نقشه آتی ترسیم کرده اند:

د پاڼو شمیره :له  10تر23
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نقشه  :۴ترکی قومی نفوق افغانستان و توزیع جغرافیایی اقوام
(منبع :ادار مرکزی استخبارات امریکا (سی آی آی) و ادار مرکزی استخبارات جغرافیایی امریکا)

در نتیجتته بتتا استتتفاده از منتتابع مختلتتف ( 15منبتتع کتته در جتتدول ض تمیمه درج استتت) ترکی ت قتتومی نفتتوق افغانستتتان را
میتتتوان بتتا در نظتتر داشتتت احوتتاییه رستتمی تخمتتین نفتتوق در ستتال (۱۴۰۰هجتتری شمستتی)  2021م در جتتدول ذیتتل
خالوه نمود:
جدول  :۲تخمین تعداد و فیودی نفوق افغانستان به تفکیظ اقوام کشور2021
تخمی
فیصدی
تعداد نفوس
تعداد نفوس
مجموع تعداد
تخمی فیصدی
اقوام
نفوس
2021
 2021کوچی
نفوس 2021
نفوس اا کوچیها
ادو
مسکو
کوچیها
1,500,00
15,527,70
پشتو
43.7
14,027,700
0
0
46.2%
تاجیک
26.4
8,474,400
0
8,474,400
25.2%
هزاره
12.0
3,852,000
0
3,852,000
11.5%
اوزای
9.0
2,889,000
ک
0
2,889,000
8.6%
ترکم
3.0
963,000
0
963,000
2.9%
الوچ
2.5
802,500
0
802,500
2.4%
سایر
3.4
1,091,400
اقوام
0
1,091,400
3.2%
مجموع
100.
32,100,00
1,500,00
33,600,00
نفوس
0
0
0
0
100.0%
د پاڼو شمیره :له  11تر23
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منابع :تعداد مجموع نفوق افغانستان (۳۳،۶ملیون) و نفوق کوچی از اداره ملی احوتائیه و معلومتات ,ترکیت خالتدی،
اکادیمیا.
ترکیب زاانی نفوس افغانستا
زباناای عمده نفوق افغانستان عبارت اند از :دری ،پشتو ،ازبکی ،ترکمنی ،بلوچ ،پشه یی و نورستانی .از جمله دو
زبان دری و پشتو به حیث زباناای ملی در قانون اساسی سال 2004م مسجل شده اند .همانند احواییه های
قومیت ،احواییه های رسمی زبان نیز در افغانستان موجود نیستند .با آنکه در سرشماری سال 1979م از مردم در
مورد زبان محاوره در خانوار سوال گردید اما نتایا آن هرگز جمع بندی و منتشر نشدند.
در مورد احوائیه های زبانی افغانستان باید دقت بیشتر بخرچ داد چون احوائیه های زبان در افغانستان ممثل
ترکی قومی نفوق نیستند .باید توجه داشت که بعد از اسالم در حاکمیت دولتاای طاهری ،وفاری ،سامانی،
غزنوی ،غوری ،سلجوقی ،خوازمشاهی ،مغولی ،تیموری ،وفوی ،هوتکی ،افشاری و درانی در این سرزمیناا
زبان دری به مثابه زبان رسمی خط و کتابت اداری و نظامی و زبان تعلیمی مدارق طرف استفاده قرار گرفت .از
این جات زبان دری زبان مشترک تفاهم اقوام مختلفه تشکیل را در این سرزمیناا تشکیل داده باالی ترکی زبانی
نفوق تاثیر عظیمی بجا گذاشته است .بطور مثال بعد از انتقال پایتخت افغانستان از قندهار به کابل در عور
تیمورشاه  ،و در نتیجه مااجرت تعداد کثیر سدوزاییاا و بارکزائیاا و سائر قبائل پشتون از قندهار به کابل که عمدتآ
یظ شار دری زبان بود ،بعد از چندین نسل با توجه به ازدواج های مختلط ،زبان خط و کتابت اداری و زبان تعلیم
و تربیه در مکات و مدارق سدوزاییاا و بارکزائیاا زبان اولی پشتو را از دست داده دری زبان شدند .به همین
ترتی در اثر انتقال نفوق ناقلین به وفحات شمال و غر کشور بسیاری پشتو زبانان بعد از چند نسل زبان پشتو
را به عنوان زبان محاوره خانوار از دست دادند.
آخرین ارقام معتبر در مورد ترکی زبانی نفوق کشوردر نتایا سروی دموگرافی و وحی منتشره سال 2015
وزارت وحت عامه و اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا (  )USAIDانعکاق یافته اند .این ارقام که در جریان
فارست برداری خانوار های دهاتی در سالاای 2005-2002( ۱۳۸۴-۱۳۸۱م) جمع آوری گردیده بودند ورف
مربوط نفوق دهاتی کشور است به تفویل هر والیت در ضمیمه دوم انعکاق یافته اند .مطابم این ضمیمه در
دهات افغانستان  38.1فیود به زبان دری 48.7 ،فیود پشتو 7.2 ،فیود ازبکی 1.8 ،فیود ترکمنی 0.5 ،فیود
بلوچی 1.3 ،فیود پشه یی 0.7 ،فیود نورستانی و  0.8فیود به سائر زباناا محاوره میکنند و معلومات در مورد
بقیه  0.8فیود موجود نیست.
هرگاه ما با استفاده از توزیع نفوق دهاتی افغانستان به تفکیظ زبان محاره خواسته باشیم به تخمین تمام نفوق
کشور به تفکیظ زبان نایل شویم الزم است دو فرضیه را در نظر بگیریم :اول -ترکی نفوق شار کابل را
معکوق حالت دهاتی والیت کابل فرض نماییم زیرا در شار کابل ،بر خالف ولسوالیاای کابل ،دری زبانان به
مرات بیشتر از پشتو زبانان زندگی میکنند .دوم -نفوق کوچی افغانستان عمدتآ همه پشتو زبان هستند .با توجه به
این دو فرضیه تخمین توزیع نفوق افغانستان به تفکیظ زبان در سال  ۱۴۰۰هجری شمسی مطابم 22-2021
میالدی در جدول ذیل منعکق گردیده است:

جدول  :۳تخمین تعداد و فیودی نفوق افغانستان به تفکیظ زبان  ۱۴۰۰شمسی ()22-2021
زاا

فیصدی

دهاتی

شهری
تعداد نفوس

فیصدی

تعداد نفوس

مجموع اشمول کوچی
تعداد نفوس
فیصدی

دری
پشتو
ازاکی
ترکمنی
الوچی

%
50.9%
41.0%
4.5%
2.1%
0.4%

نفر
4,220,653
3,401,853
371,168
172,653
34,203

%
39.9%
45.4%
8.0%
2.1%
0.6%

نفر
9,501,118
10,793,831
1,909,974
489,342
148,715

%
40.8%
46.7%
6.8%
2.0%
0.5%

نفر
13,721,772
15,695,684
2,281,142
661,995
182,918

پشه یی
نورستانی
سائر
نامعلوم
مجموع

0.4%
0.0%
0.2%
0.6%
100.0%

33,249
937
13,845
51,439
8,300,000

1.4%
0.7%
0.8%
1.1%
100.0%

339,003
167,225
195,936
254,855
23,800,000

1.1%
0.5%
0.6%
0.9%
100.0%

372,252
168,162
209,782
306,294
33,600,000
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منبع :با استفاده از ارقام ترکی زبانی نفوق کشورازنتایا سروی دموگرافی و وحی منتشره سال  2015وزارت
وحت عامه و اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا (  )USAIDو ارقام نفوق منتشره اداره ملی احوائیه و
معلومات.
تخمیناای توزیع نفوق افغانستان به تفکیظ زباناا ووالیات برای سال  ۱۴۰۰هجری شمسی مطابم 22-2021
میالدی در ضمیمه شماره  ۴تقدیم گردیده است .در جدول آتی زباناای عمده کشور به تفکیظ والیات تقدیم شده
است:

جدول شماره  :۴فیودی نفوق کشور به تفکیظ زباناای عمده به تفکیظ والیات

تخمینهای فیصدی نفوس اه تفکیک زاا سال 22-2021( ۱۴۰۰م)
شمار
ه

والی

نفوس (نفر)

پشتو

5,411,587

42.10%
29.80%

ازاکی/ترکم
نی

سائر
نامعلوم

و

دری
57.30
%
49.10
%
70.20
%
27.50
%
39.80
%
46.40
%

0.00%

0.60%
20.40
%

0.10%

1.90%

0.60%

2.70%

0.00%

0.20%

0.10%
1.90%

2.30%
10.50
%
0.30%

1

کابل

2

کاپیسا

514,541

3

پروان
میدان
وردک

778,082

27.80%

695,707

69.20%

5

لوگر

457,805

60.00%

6

غزنی

1,436,361

51.20%

7

پکتیکا

507,242

83.20%

4.40%

8

پکتیا

645,092

95.40%

4.30%

0.00%

9

خوست

670,802

99.40%

0.20%

0.00%

0.40%

10

ننگرهار

1,785,192

92.10%

3.20%

0.10%

4.60%

11

کنرها

526,354

91.10%

12

لغمان

520,011

57.80%

0.10%
11.60
%

0.40%

13

نورستان

172,600

1.00%

14

بدخشان

1,111,125

0.90%

13.10%

5.40%

15

تخار

1,153,427

7.70%

45.60%

2.50%

16

بغالن

1,071,457

22.40%

5.90%

1.30%

17

کندز

1,193,545

41.30%

30.90%

1.60%

18

سمنگان

453,953

4.60%

25.20%

0.80%

19

بلخ

1,577,352

26.90%

22.60%

0.50%

20

جوزجان

635,912

15.90%

71.20%

2.20%

21

سرپل

654,878

11.60%

0.70%
80.60
%
44.20
%
70.40
%
26.20
%
69.40
%
50.00
%
10.70
%
62.60
%

8.40%
30.60
%
97.90
%

22.90%

2.90%

4

0.70%

0.00%
0.40%

مجموع
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%

د پاڼو شمیره :له  13تر23
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

27.00
%
56.40
%
73.40
%
41.30
%

59.30%

0.60%

3.20%

0.70%

0.90%

1.50%

0.00%
2.80%

1.50%
62.40
%
3.30%

22

فاریا

23

بادغیق

24

هرات

25

فراه

593,703

26

نیمروز

193,748

27.00%

27

هلمند

1,081,337

92.10%

4.50%

28

کندهار

1,459,597

94.30%

0.80%

0.00%

29

زابل

355,350

84.00%

0.20%

0.00%

30

ارزگان

409,396

93.10%

31

غور

805,561

2.40%

0.10%

0.30%

32

بامیان

522,321

1.60%

0.00%

0.50%

33

پنجشیر

179,037

1.00%

0.00%

0.90%

34

دایکندی

537,454

13.60%
100.00
%

6.20%
97.20
%
97.90
%
98.10
%
84.50
%

0.30%

0.40%

0.10%

1.80%

0.00%

0.00%

0.00%

0.60%

کوچی
مجموع

1,170,320

13.10%

579,248

39.70%

2,239,902

24.20%
57.20%

7.80%

0.10%

4.90%
15.80
%

1,500,000
33,600,00
0

42.10%

0.00%
57.30
%

100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%

یادداشتاا:
 ۱در نفوق کاپیسا  %20زبان پشه یی شامل است که زیر سائر و نامعلوم جمع شده اند.
 ۲در نفوق پکتیکا  %10نامعلوم است.
 ۳در نفوق والیت لغمان  %30زبان پشه یی شامل است که زیر سائر و نامعلوم جمع شده اند.
 ۴در نفوق والیت نیمروز بیش از  %60زبان بلوچی شامل است که زیر سائر و نامعلوم جمع شده اند.
 ۵در نفوق والیت نورستان بیش از  %90زبان نورستانی شامل است که زیر سائر و نامعلوم جمع شده اند.
 ۶در نفوق والیت زابل  %15نامعلوم است.
منابع :با استفاده از ارقام ترکی زبانی نفوق کشورازنتایا سروی دموگرافی و وحی منتشره سال  2015وزارت
وحت عامه و اداره انکشافی ایاالت متحده امریکا (  )USAIDو ارقام نفوق منتشره اداره ملی احوائیه و
معلومات.
نقشه شماره  ۵ترکی زبانی نفوق مسکون افغانستان را به تفکیظ والیات نشان میدهد.

نقشه شماره  :۵ترکی زبانی نفوق افغانستان

د پاڼو شمیره :له  14تر23
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ترکی مذهبی نفوق افغانستان:
به جز از یظ اقلیت بسیار کوچظ هندو باوران و سیکاا ،اکثریت قاطع مردم افغانستان مشرف به دین مبین اسالم
میباشند .در عین زمان اکثریت قاطع مسلمانان افغانستان متشکل از دو مذه سنی حنفی و شیعه جعفری میباشند.
توزیع جغراقیایی مذاه در کشور در نقشه شماره  ۶منعکق گردیده است .هرگاه مذه مبنای تعیین واحدهای
فدرالی در افغانستان باشد مناطم مرکزی هزاره نشین تناا واحد اداری خواهد بود که اکثریت نفوق شیعه مذه
کشور در یظ واح َد جغرافیایی زندگی نموده و میتواند بطور خود مختار اداره گردد.
ن ش ٔه شماره  :۶توزیع نفوس افغانستا ار اساس مذهب

د پاڼو شمیره :له  15تر23
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ساختما طایعی کشور و ن ش آ در تعیی واحد های اداری
طوریکه در باال دیدیم ،کتله های بزر دری زبانان در دره های شمال-شرق هندوکش مانند بدخشان ،اندرا  ،و
زمیناای هموار تخار و بغالن زندگی میکنند .قله های وع العبور هندوکش این مردمان را از همزبانان آناا در
جنو هندوکش در دره های پنجشیر ،تگا  ،نجرا  ،غوربند و همواریاای پروان و کاپیسا مجزا نموده است.
مردمان مناطم کوهستانی بامیان ،غور و دایکندی محل زندگی هزاره های افغانستان اند .زبان آناا یظ لاجه خاد
زبان دری است که خود هزاره ها دوست دارند آنرا به عنوان یظ زبان مستقل هزاره گی به جاانیان معرفی کنند.
هرگاه در سروی دموگرافی و وحت سال  2015امکان انتخا زبان هزاره گی موجود میبود به یقیین که تعداد
زیادی در مناطم مرکزی هزاره نشین زبان هزاره گی را به عوض زبان دری به عنوان زبان خود انتخا
میکردند مانند هزار ه هایکه به آسترالیا مااجرت کرده اند .قابل تذکر است که در بسیاری کشورهای که هزاره ها
پناه آورده اند مانند آسترالیا زبان هزاره گی به عنوان زبان مستقل برسمیت شناخته شده است.
در مناطم شمالی هندوکش مردمان ترکتبار ازبظ وترکمن زندگی میکنند که در گذشته نه چندان دور این مناطم
بنام والیت ترکستان افغانی شناخته میشد.
در غر و شمال-غر دری زبانان بادغیق و هرات ،در جدایی کامل از کتله های بزر دری زبانان بدخشان،
بغالن ،بلخ ،کابل و پروان بزر زندگی میکنند.
در جنو -غر هندوکش پشتو زبانان و بلوچاا و در منابم شرقی و جنوبی عمدتآ پشتو زبانان زندگی میکنند.
با توجه به نقشه های باال هرگاه ایجاد یظ سیستم فدرالی مبتنی به قوم و زبان مطرح باشد ورف مردم مناطم
پشتون نشین شرقی ،جنوبی و جنو -غربی و ترک تباران مناطم شمالی کشور قادر خواهند بود واحد های فدرالی
متکی به قوم و زبان را تشکیل دهند که در برگیرنده اکثریت قوم پشتون ،پشتو زبانان ،و اکثریت اقوام ترکتبار
باشد.
به این حسا  ،در یظ سیستم فدرالی مبنی بر تقسیمات قومی و زبانی بازنده گان اولی دری زبانان کشور خواهند
بود زیرا قادر نخواهند شد تا اکثریت نفوق خودرا در یظ واحد فدرالی متحد سازند.
در حقیقت در ایجاد جزیره های قدرت رهبران تنظیماای جاادی سالاای  1996-1992تا حدود زیادی ساختمان
طبیعی جغرافیایی کشور و ترکی قومی و مذهبی نقش داشته است.
تقسیمات احتمالی واحدهای فدرالی در افغانستان
ایجاد یظ سیستم اداره فتدرالی بتر استاق متجتانق بتودن نفتوق واحتد هتای فتدرالی از نظتر قتومی ،زبتانی و متذهبی در
افغانستان ،شبیه آنچه در هندوستتان و پاکستتان موجتود استت ،امکتان پتذیر نیستت ،امتا از نظتر ستمتی ،ستابقه تتاریخی و
تمایالت سیاسی امکان دارد .در گذشته های نه چندان دور افغانستان از نظر اداره ملکی به والیات آتی منقسم شده بود:
والیت کابل :شامل لوگر ،میدان ووردک و غزنی
.1
والیت کالن شمالی :پروان ،کاپیسا ،پنجشیر
.2
والیت کالن جنوبی :پکتیا ،پکتیکا ،خوست
.3
والیت کالن مشرقی :ننگرهار ،لغمان ،کنرها و نورستان
.4
والیت قطغن و بدخشان :بدخشان ،کاپیسا ،کندز و بغالن
.5
والیت ترکستان افغانی :تخار ،بلخ ،جوزجان ،فاریا  ،سرپل
.6
والیت کالن هرات :بادغیق ،غور ،فراه ،نیمروز
.7
والیت کالن قندهار :قندهار ،هلمند ،زابل ،ارزگان
.8
هزاره جات
.9
در زمان حاکمیت حز دموکراتیظ خلم کوششاا در جات تقسیمات اداری بر اساق الگوی اتحتاد شتوروی کته متکتی
به قوم و زبتان بتود ناکتام شتد امتا زوناتای اداری تشتکیل شتده بودنتد متشتکل از یتظ یتا چنتدین والیتت بخوتود بترای
مقاود نظامی ایجاد گردیه بودند.
در شرایط امروزی بازهم میتوان با توجه به ساختمان طبیعی ،مواوالتی و گذشته تاریخی واحدهای فدرالی تشکیل
کرد که از نظر تعداد نفوق این واحدها مناطم قابل مالحظه نفوق را تشکیل دهند .هدف از این نوع سیستم اداری
دستیابی مردم محل به حقوق شان با سامگیری مستقیم در اداره محلی ،تحقم عدالت اجتماعی و زمینه سازی حل
بحران در مسیر ول و ثبات تلقی میگردد .نمونه این نوع تقسیمات اداره فدرالی در نقشه شماره  ۷میتواند پیشنااد
گردد.
در این سیستم تعداد والیات از  ۳۴والیت به  ۹والیت فدرالی بر اساق متجتانق بتودن ترکیت قتومی و زبتانی نفتوق و
د پاڼو شمیره :له  16تر23
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ساختمان طبیعی جغرافیایی و خطوط مواوالتی با توجه به گذشته تاریخی مناطم کشور تقلیل خواهتد یافتت تتا بتا تتراکم
الزم تعداد نفوق امکانات بیشتر انکشاف هروالیت فدرالی را میان مردمان همزبان و هم فرهن فراهم ستازد .والیتات
نه گانه عبارت خواهند بود از:
والیت کابل :کابل-لوگر-ورد (کابل بزر )
.1
والیت شمالی :پروان-کاپیسا-پنجشیر (پروان بزر )
.2
والیت قطغن :بدخشان-تخار-بغالن-کندز (قطغن سابم)
.3
والیت بلخ :سمنگان-بلخ -جوزجان-سرپل-فاریا (بخشی از ترکستان افغانی سابم)،
.4
والیت هرات بزر  :بادغیق-غور-هرات – فراه (برخی از خراسان شرقی تاریخی)،
.5
والیت لوی کندهار :هلمند ،قندهار ،ارزگان ،زابل ،فراه و نیمروز (سیستان و اراکوزیای تاریخی)
.6
والیت لوی پکتیا :پکتیکا-پکتیا-خوست-غزنی (جنوبی سابم)،
.7
والیت لوی ننگرهار :ننگرهار-لغمان-کنرها-نورستان (مشرقی سابم-لوی ننگرهار)،
.8
والیت هزارستان :بامیان-دایکندی -و باضمیمۀ ولسوالیهای هزارهنشین والیات سرپل ،غور ،بغالن ،سمنگان،
.9
ورد و غزنی (هزارهجات سابم).
تقستتیمات ملکتتی افغانستتتان در گذشتتته تتتا ستتالهای 1950م بتتر استتاق ترکیت قتتومی و زبتتانی نفتتوق کشتتور و ستتاختمان
جغرافیایی طبیعی کشور نیز شبیه فوق بود.

نقشه شماره  :۷تقسیمات ممکنه اداره فدرالی در افغانستان

در سیستم فوق تا جای امکان کوشش گردیده واحدهای پیشناادی فدرالی (زوناای اداری) از نظر قومیت و زبان با
ادغام ولسوالیاای همجوار با هم متجانق باشند.
تقستتیمات فتتوق طبیعتتی تتترین تقستتیمات در خطتتوط قتتومی و زبتتانی نفتتوق کشتتور بتتادر نظتتر داشتتت جغرافیتته و خطتتوط
ترانسپورتی میباشد.
عواقب ادار ٔه فدرالی در افغانستا
ورف نظر از بحث بر سر مخالفت و موافقت و درستتی یتا نادرستتی استتدالل دو طترف در متورد ختوبی و بتدی نظتام
فدرال ،پرسش اولی این است کته کتدام گتروه قتومی و زبتانی بازنتده اوتلی در نظتام احتمتالی فتدرال افغانستتان خواهتد
بود؟
پاسخ به ایتن پرستش از ایتن جاتت بستیار اهمیتت میابتد کته موضتوع اقتوام در محتور بحتث نظتام فتدارلی قترار دارد .از
یکستتو نظتتام متتذکور نستتخۀ حتتل معضتتل نتتابرابری و بتتی عتتدالتی ق تومی تجتتویز میشتتود و از ستتوی دیگتتر عامتتل تجزیتته
افغانستان در خط قومی تلقی میگردد .اکرام اندیشمند در فیسبوک مینویسند که:
د پاڼو شمیره :له  17تر23
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

"اگر در یظ احتمال فرضی نظام فدرالی در افغانستان محقم شود که بوورت طبیعتی معیتار هتای قتومی نقتش اوتلی
را در شکل گیری واحدهای فدرال خواهد داشت ،تاجیظها و زبان فارسی دری بازندگان اولی در این نظام هستند.
تاجیظها بترخالف ستایر اقتوام در بختش بتزر جغرافیتای افغانستتان ستکونت دارنتد .تاجیظهتا بته همتان حتدی کته در
شتارهای شتتمالی قنتدز و بغتتالن بته ستتر میبرنتد بتته همتان حتتد در شتار هتتای جنتوبی گردیتتز و غزنتی زنتتدهگی متیکننتتد.
تاجیظها بته همتان حتدی کته در والیتات شتمال شترقی تختار و بدخشتان هستتند بیشتتر از آن در والیتات غربتی و شتمال
غربتتی بتتادغیق ،فتتراه و هتترات موقعیتتت دارنتتد .تاجیظهتتا آنگونتته کتته در والیتتات شتتمالی فاریتتا  ،جوزجتتان و ستترپل
زندهگی میکنند در والیات شرقی و جنوبی ننگرهار ،لغمان و لوگر هم حضور دارند .حضور و سکونت تاجیظهتا در
مناطم مرکزی افغانستان و والیات مرکزی نیز بسیار گسترده است.
تشتکیل نظتتام فتتدرالی و مرزبنتتدی هتتای والیتتات در واحتتدهای فتدرال شتترایط بستتیار دشتتواری را بتترای تاجیظهتتا تحمیتتل
میکند .تاجیظها در بسیاری از این واحد هتا بته اقلیتهتای قتومی تحتت فشتار تبتدیل میشتوند .در حتالی کته هنتوز هتیچ
نشتتانی از ایجتتاد نظتتام فتتدرال در افغانستتتان دیتتده نمیشتتود مرزهتتای کتته هتتواداران قتتومی ایتتن نظتتام بتته واحتتدهای فتتدرالی
میکشند ترسیمی از بی عدالتی و توویری از آتیۀ تاریظ سقوط در خوومت و منازعات قومی است.
زیان و ضرر نظام فدرال برای زبان فارسی دری ،زبان فراقومی و زبان تفاهم ملی در افغانستان جبران ناپذیر خواهتد
بود .کاربرد زبان فارسی دری که زبان اول و زبان مادری تاجیظها و هزارهها و زبان دوم تمام اقوام افغانستتان استت
در نظام فدرالی محدود میشود .نه تناتا زبتان فارستی دری قلمترو حضتور و نفتوذ سرتاستری ختود را در افغانستتان از
دست میدهد ،بلکته متردم اقتوام دیگتر از بزرگتترین زبتان تتاریخی و علمتی سترزمین ختود و از یگانته زبتان تفتاهم بتین
القومی محروم میشوند .این محرومیت برای جوامع اقوام دیگر که ظاور نخبگان آنهتا در تتاریخ کاتن و معاوتر ایتن
سرزمین پیوسته با زبان فارسی دری پیوند دارد غیر قابل جبران خواهد بود .زیرا هیچ زبان دیگتر قتومی در واحتدهای
فدرالی که بر مبنای هویت قومی و زبانی تشکیل میشود خالی زبان فارسی دری را به عنوان زبان پر بار فرهنگتی و
علمتتی پتتر نخواهتتد کتترد ".او مینویستتد" :در حتتالی کتته نظتتام فتتدرالی ،تاجیظهتتا و زبتتان فارستتی دری را در افغانستتتان
متضرر میکند ،منفعت آن برای اقوام دیگر نیز غیر قابتل پتیش بینتی و ناروشتن استت .طترح و دیتدگاه حتل معضتل بتی
عدالتی قومی و اجتماعی از راه فتدرالی ستاختن نظتام سیاستی افغانستتان مبتنتی بتر تجتار تتاریخی و علمتی نیستت .در
هتتیچ کشتتور و جامعتتۀ چنتتد قتومی دارای نظتتام فتتدرال معضتتل نتتابرابری و تبعتتیض قتتومی در توستتل بتته ایتتن نظتتام مرتفتتع
نگردیده است .راه حل مشکالت قومی در تحول از جامعه قومی به جامعه شار وندی ،تغیر از جامعته ستنتی بته جامعته
مدرن و در تغیر افراد جامعه از رعیت به شار وند نافته است .این تغیر و تحول مستلزم تحتول در اندیشته و فرهنت ،
پیشرفت در عروه آموزش و پرورش و مستلزم توسعه در عروه های حیات سیاسی و اقتوتادی استت .وقتتی جامعته
افغانستتتان و هتتر جامعتته دیگتتر وارد ایتتن تحتتوالت نشتتود ،معضتتل بتتی عتتدالتی هتتای اجتمتتاعی و تبعتتیض قتتومی در نظتتام
فدرالی هم راه حل پیدا نمیکند".
واقعیتهای جغرافیایی و دمتوگرافیکی کشتور طتوری استت کته بازنتده گتان اوتلی تجزیته افغانستتان بته شتمال و جنتو
کسانی خواهند بود که امروز از همه بیشتر بته عملتی شتدن چنتین تجزیته دلبستته انتد و در راه آن تبلیت متیکننتد .از ایتن
رهگذر این کشور نظر به عوامل جغرافیایی و تاریخی تجزیه ناپذیر است.
هیچگونه برتری جویی قومی موجه نیست و شدیدا ً علیه هرنوع ستم قومی باید مبارزه نمتود .بایتد بختاطر داشتت کته راه
حل ستم ملی در افغانستان نه در جدایی اقوام و تقسیم کشور بلکته فقتط و فقتط در مبتارزه تمتام اقتوام کشتور در استتقرار
دموکراسی میسر است .مافیای مذهبی ،نظامی ،اقتوادی و سیاسی که تمام ثروتهتا و منتابع کشتور را در دستت اقلیتت
فروت طل انحوار نموده است دشمن مشترک تمام ما است ،دشمن تمام کسانیست که به حکومت قتانون ،دموکراستی
و حقوق افراد و اقوام کشور مطتابم منشتور جاتانی حقتوق بشتر عقیتده دارنتد .بته گفتته رزاق متامون (کابتل پترق جتون
" )۲۰۱۱مشکل بنیادین درین کشور" ،قومی" نیست؛ "بی عدالتی" است .از"شمال" تا "جنتو " ،از"شترق" تتا "غتر "
ومنتتاطم مرکتتزی هتترآن چتته بتتاالی متتردم درچاارگوشتتۀ افغانستتتان میآیتتد ،حاوتتل ارادۀ رهبتتران محلتتی ،فرمانتتدهان و
معامله گران هم تبارخود شان است".
بیاییتتد هزارهجتتات یتتا بتتا استتم متتورد عالقتتۀ فعتتالین هتتزاره ”هزارستتتان“ را بررستتی کنتتیم .از ستتال ۱۷۴۷م یتتا از تأستتیق
افغانستان تا زمان حمله امیر عبدالرحمن خان بته هزارهجتات در ستال (۱۸۹۱م) ایتن منتاطم عمتالً بترای  ۱۴۴ستال از
خودمختاری کامل در چوکات دولت مرکزی افغانستان برخوردار بودند .خوانین و رهبتران ایتن منتاطم بستیاری اوقتات
حتتتی از دادن مالیتتات بتته دولتتت مرکتتزی هتتم طفتتره میرفتنتتد .از ستتالهای 1970م تتتا ستتقوط حکومتتت داکتتتر نجی التته
چارههای سرشناق هزاره مانند یعقو لعلی ،عبدالواحد سترابی ،ستلطان علتی کشتتمند در دولتهتای ،ظاهرشتاه ،داوود
خان ،ببرک کارمل و داکتر نجیت در مقامتات کلیتدی وزارت پتالن ،وتدارت عظمتی و معاونیتت ریتیق جماتور ایفتای
وظیفه کرده اند .داکتر سرابی هتزاره تبتار بتود کته بته نماینتدگی از دولتت داکتتر نجیت ل دولتت را رستما ً بتا یتظ بیانیته
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غرایی به مجاهدین در رأق وتبغتل مجتددی در ستال ۱۹۹۲م کابتل تستلیم کترد .از آن زمتان تتا امتروز ،بته استتثنای
زمتتان حکومتتت طالبتتان ،هزارهجتتات توستتط احتتزا و رهبتتران هتتزاره مستتتقالنه اداره میشتتود .طوریکتته متتیبینیم دیتتر
زمانیست که این دیو پشتون به گفته فعالین هزاره در مناطم هزارهنشتین راه نتدارد .حاوتل آن چته بتوده استت؟ آیتا ایتن
دیو پشتون است که از ترق آن هزارهها در خیابانهای تاران به گفتته ستعیدی بتا ستر هتای پتایین راه میرونتد؟ آیتا ایتن
دیو پشتتون استت کته هزارههتا را در گیتوهتای کویتته در پاکستتان و یتا حومتههای اطتراف مشتاد محوتور کترده استت؟
واض است کته جتوا ایتن ستوالها منفتی استت .مشتکل هزارههتا دریتن کشتور و در کشتورهای همستایه ،مطتابم گفتته
رزاق متتامون "قتتومی" نیستتت؛ "بیعتتدالتی" استتت ،حاوتتل ارادۀ رهبتتران محلتتی ،جامعتتة مستتلط روحانیتتت شتتیعه استتت،
فرماندهان و معاملهگران هم تبارخود شان است ،نبودن منابع طبیعتی استت ،نبتودن زیتر بناهتای اقتوتادی و مواوتالتی
است ،نبودن زیربناهای تعلیمی و فرهنگی است و در اخیر محوتور بتودن جغرافیتایی آنهاستت ،مشتکل متفتاوت بتودن
فزیکی آنهاست و بعضا ً هم مسلۀ متفاوت بودن مذهبی آنااست در میان محتیط بزرگتتری کته زنتدهگی متیکننتد .آیتا ایتن
مشکل با قطع وفاداری به افغانستان حل میشود؟ معلوم است که جوا منفی استت چتون اگتر حتل میشتد در طتول ۱۴
سال اخیر که مناطم هزارهنشتین عمتالً بتا خودمختتاری توستط احتزا و رهبتران خودشتان اداره متیگتردد ،حتل میشتد
چون به منابع بزر کمظهای جامعة جاانی نیز دسترسی داشتند .اخیترا ً از محمتد محقتم شتنیدیم کته گفتت آقتای خلیلتی
برای  ۱۲سال معاون رییق جماور کرزی بود ،اما هزارهجات واح برق نشد! در این زمینته تمتام دستتآورد خلیلتی
برای هزارهجات چند تا دستگاه برق آفتابی و دیزل جنراتر بود که قیمت فی کلیوات برق آن  ۴۵افغانی است بته مقایسته
 ۲افغانی در کابل .حاال آقای خلیلی نباید دولتهای افغانستان را مقور بداند.
شواهد نشان میدهد ،وحبتاای اخیر پدرام که در باال نقل قول شد نیز شاهد است ،که طرح فدرالیزم را رهبری حتز
جمعیت استالمی و شتورای نظتار قبتول ندارنتد .آقتای میرعنایتت ل آشتفته در  ۲۰میتزان  ۱۳۹۴بعتد از واقعته قنتدز کته
لطیف پدرام خود مختاری والیات را تاکید کرد به او مینویسد" :آقای پدرام :فدرال یظ مرحله پیشرفته ،تکامتل یافتته و
پیچیده دیموکراسی میباشد .اگر مردم و دولت ما در این سط پیشرفته ،شرایط و امکانات قرار میداشتت و مشتکل متا
با این پیشنااد حل میگردید ،باور کامل دارم هیچ وطن دوست آگاه و متعاد به منافع علیاء کشور؛ غفلت نمیکرد .آقتای
پدرام :جوا رد به شما را در یکی از وحبتهای مارشال فام فقید شنیده بودم؛ بنا ًء خاطرم از این بابتت جمتع بتود .بتا
تمام خوش خدمتی جنا تان؛ اگر نظر شما به برادران جمعیتت استالمی و شتورای نظتار قابتل تأییتد و ارزش متی بتود؛
نیازی نبود که شما داکتر واح جعلی بیگانه به ملت افغانستان ،حز !؟ دیگر با برنامه نفاق ملی؟ تشتکیل متی دادیتد،
این خود شکست دیگر شماست بین برادران تاجیظ".

سیستم فدرالی و مشکالت افغانستان:
موطفی فرزاد در فیسبوک سوال میکنتد "کتدام نتوع نظتام غیتر متمرکتز میخواهیتد؟ ایتن روز هتا از عتوام تتا ختواد
روی غیر متمرکز شدن نظتام بحتث متیکننتد .بته تتازهگی آقتای ملبتین ستفیر اتحادیته اروپتا در تتویتراش نوشتت کته نظتام
افغانستان غیر مترکز شود و قدرت در محالت باید تقسیم شود .این گفته آقای سفیر با واکنش سفیر افغانستان در امریکتا
مواجه شد که تأکید سفیر ملبین را در پی داشت.
احمد ضیا مسعود نیز بار بار بر غیر متمرکز شدن نظام تأکید کرده است .استاد عطتا همچنتان غیتر متمرکتز شتدن نظتام
را یکی از کلیدی ترین خواست هایش در مذاکرات با ار مطرح کرده است.
میرعنایتتت ل آشتتفته در وتتفحۀ فیستتبوک ختتود نوشتتت "عواق ت  ،ملوکالطتتوایفی ،خطرنتتاکتر از فتترد گتترا یتتی! وضتتع
ناهنجتتار موجتتود ،مولتتود سیستتتم ریاستتتی میباشتتد یتتا تقوتتیر از سیاستتیون کشتتور استتت؟ یکبتتار دیگتتر ،پتتق از ۱۶ستتال
حاکمیت انحواری و باج گیری به نام جااد ،ملت مسلمان و فری داده شده ،توسط رهبران چپ و راست ،شتاهد بحتث
ها و ترفند های به نام تغییر نظام ،تغییر قانون اساسی ،تدویر لویه جرگه؛ نظام ودارتی ،غیر متمرکتز ،پارلمتانی و.. .
سخیفانه توسط چارههای پشت کرده با مجاهدین؛ سرگرم چانه زنتی بتوده و خواهتان تتداوم قتدرت انحوتاری ختویش بتا
نیرن جدید؛ میباشند .نبود تعریف واحد از منتافع ملتی ،تمامیتت ارضتی ،وحتدت آگاهانته اقتوام بترادر و برابتر ،انتقتال
سرمایه های هنگفت و عظیم کشور به خارج توستط بته اوتطالح بتزر هتای دولتت (دزد هتای بته نتام تیکته دار دیتن،
قوم ،زبان تنظیم ،حز و ). ..تحت حمایت قوای بیگانه؛ را چه استدالل می نمائید؟ و چه ربطتی بته نتوعی نظتام دارد؟
چه ضمانتی وجود دارد که با تغییر نظام؛ چنین قانون شکنی ها ،سرقت ها ،خیانتهتای ملتی و زورگتویی هتا؛ وتورت
نگیرد؟ این موضع وطن خواهانهای ما نه به دفاع از دیکتاتورها و نه تقابل با عالقمندان ملوکالطوایفی؛ میباشد".
اداره دولت افغانستان
در یظ اداره دلخواه مطابم به نیازهای عور حاضر دولت افغانستان متشکل از سه قوه مستقل آتی خواهد بود:
قو ٔه اجراییه :شامل حکومت فدرال مرکزی ،حکومات والیتی و حکومات محلی ولسوالیاا و شاروالیاا.
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قو ٔه م ننه :شامل پارلمان انتخابی متشکل از ولسی جرگه و مشرانو جرگه که وظیفته تتدوین قتوانین را بته عاتده خواهتد
داشت.
قو ٔه قضاییه :که مسولیت اداره محاکم را در تمام کشور به عاده خواهد داشت .عالیترین مرجع قضایی در کشتور ستتره
محکمه است که وظائف آن و سائر محاکم توسط قانون معین میگردد.
اوالح سیستم اداره محلی در افغانستان
تعدادی با خوشبینی فدرالی شدن والیات افغانستان را راه حل مشکالت میداننتد .متن بتا آنکته بتا سیستتم فتدرال بته معنتی
خود مختاری والیات (یا واحدهای فتدرالی بته هتر نتوعی کته باشتند) مختالف هستتم؛ امتا بتا ایجتاد یتظ سیستتم فتدرال کته
زمینتته هتتای ستتامگیری بیشتتتر متتردم محتتل در اداره حکومتاتتای والیتتتی و ولستتوالیاا را تتتامین کنتتد و در عتتین زمتتان
بوورت مناس حاکمیت حکومت مرکزی در امر امنیت مردم ،تطبیم قانون اساسی ،تضمین حم انتخا محتل زنتدگی
برای مردم ،جلوگیری از نقض حقوق اقلیتاای قومی ،مذهبی و زبانی در واحد های فدرال و محافظت سرحدات کشتور
را تامین نماید موافم هستم.
خود مختاری والیات نه تناا مشتکالت کشتور را حتل نمیکنتد بلکته بته مشتکالت موجتود متی افزایتد .امتا تغییتر و بابتود
تقسیمات ملکی بر اساق ترکی قومی و زبانی نفوق کشور را با در نظرداشت ساختمان جغرافیتایی طبیعتی کشتور کته
امکانات بیشتر انکشاف و تفاهم را میان والیات همزبان و هم فرهن ایجاد کند ،ماننتد آنچته در نقشته شتماره  7پیشتنااد
گردیده ،امر خوبی میدانم.
تشکیالت و وظایف حکومت مرکزی فدرال و والیات و حکومات محلی
مطابم این پیشنااد سیستم اداره دولتی در افغانستان عبارت خواهد بود از:
حکومت مرکزی فدرال؛
.1
حکومات والیاتی؛
.2
حکومتهتتای محلتتی ولستتوالیها و شتتاروالیها (در شتتارهای بتتزر کابتتل ،جتتالل آبتتاد ،مزارشتتریف ،هتترات،
.3
قندهار).
بتترای پیشتتبرد امتتور اداری و انکشتتافی محلتتی حکومتهتتای والیتتات فتتدرالی و حکومتهتتای ولستتوالیها و شتتاروالیاا از
میان اعضای شوراهای والیات فدراال و ولسوالی و نواحی ایجاد خواهند شد که اداره امور ایتن واحتدها یعنتی والیتات،
ولسوالیها و نواحی مربوطه را زیر نظر حکمران ،ولسوال ،و شاروالاای انتخابی بدوش خواهند داشت.
اما در عین زمان امور مربوط به امنیتت ملتی ،وحتدت ملتی ،تمامیتت ارضتی و نظتارت از تطبیتم قتانون اساستی توستط
والی زون یا واحد بزر فدرالی که از جان رییق جماور تعیین میگردد تامین خواهد شد.
وظایف ،اختیارات و مسوولیتاای هرکدام در قانون توری خواهند شد.
ایجاد چنتین یتظ سیستتم اداره محتل بتا تعتدیالت کمتی در چوکتات قتانون اساستی جماتوری استالمی از طریتم یتظ لویته
جرگه امکان پذیر میباشد .این زونها در سالهای قبل از 1960م بته نتام نایت ا لحکتومتی هتا موجتود بودنتد و بطتور
طبیعی تا حدود زیتادی متنعکق کننتده ستاختمان قتومی و زبتانی نفتوق کشتور هستتند .بتا ایتن طترح کتدام تقستیمات جدیتد
قومی و زبتانی وتورت نمیگیترد بلکته والیتات موجتوده بته واحتدهای اداری محلتی بزرگتتر کته ستابقا مربتوط بودنتد بتر
میگردنتد تتتا پروسته دمتتوکراتیزه کتتردن اداره محلتی از لحتتاظ تعتداد الزم نفتتوق در چوکتتات افغانستتان واحتتد و حاکمیتتت
دولت مرکزی امکان پذیر شده بتواند.

وظایف و مسو لیتاای حکومت مرکزی فدرال

حکومت مرکزی فدرال مسول اجرای امور ملی میباشد .وظتایف زیتر اداره حکومتت مرکتزی فتدرال شتامل دفتاع ملتی،
روابط بین المللی و خارجته ،زیربناهتای مواوتالتی ،مختابراتی ،انترژی؛ تجتارت ختارجی ،مالیتات ،عوایتد ملتی ،امتور
بنتتادر و گمرکتتات ،اقتوتتاد و پتتول؛ پالیستتیاای ملتتی وتتحی ،امتتور ماتتاجرت ،پالیستتی نفتتوق ،ختتدمات ملتتی احوتتاییوی،
ختتدمات پستتتی ،مختتابرات ،زیربناهتتای ملتتی طبتتاعتی ،تلویزیتتونی ،رادیتتویی و انترنتتتی؛ ترافیتتظ و ترانزیتتت هتتوایی و
خطوط آهن و حقوق تقاعد.
حکومتتت مرکتتزی فتتدرال از طریتتم ستترمایگذاریاا بتتا والیتتات در ستتکتورهای مختلتتف اقتوتتادی و اجتمتتاعی و فرهنگتتی
همکاری و کمظ مینماید.

منابع عایداتی حکومت مرکزی فدرال

عواید منابع معدنی ،مالیات بر عایدات شخوی ،شترکتاا و توتدیاا و عوایتد گمرکتی عایتدات ملتی را تشتکیل داده اداره
آناا به عاده وزارت مالیه حکومت مرکزی خواهد بود.

وظایف و مسو لیتاای حکومتاای والیتی
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وظایف و مسولیتاای حکومات والیتی شامل تعلیم و تربیه ،مکات  ،پوهنتوناتا؛ تنظتیم امتور وتحی ،شتفاخانه هتا ،فوائتد
عامتته ،ستترکاا ،امتتور فرهنگتتی و نشتترات ،امتتور زراعتتت  ،مالتتداری و جتتنگالت ،ختتدمات اجتمتتاعی ،روابتتط اجتمتتاعی،
خدمات دینی ،ورزش و خدمات تفریحی ،روابتط وتنعتی ،امتور تجتارت داخلتی و مستتالکین ،پتولیق محلتی ،ترافیتظ،
زنداناا ،و خدمات عاجل و امثالام میباشد.

منابع عایداتی والیات

موتتارف اداره والیتتات ،ولستتوالیها و شتتاروالیهتتا از منتتابع وتتکوک ،تعرفتته هتتای خریتتد و فتتروش جایتتداد ،جوازهتتای
تجارتی و ونعتی و سامیۀ والیت از عواید ملی مطابم به فیودی نفوق والیت تأمین میگردد.

مقام والی والیت فدرال

مقام والی والیت فدرال یظ بست اداری حکومتت مرکتزی بتوده و یتظ مقتام غیتر سیاستی میباشتد کته بته ریتیق دولتت
باسخ گو خواهد بود.
والیهتتا از جانت رئتتیق جماتتور بتترای تتتأمین وحتتدت ملتتی ،تمامیتتت اداری ،تمامیتتت ارضتتی ،تمامیتتت عایتتداتی ،تمامیتتت
امنیتی کشور ،و نظارت از تطبیم قانون اساسی تعیین گردیتده بته شتخد رئتیق جماتور پاستخ ده بتوده مستوولیت ادارۀ
کلی و استراتژیظ واحدهای دفاع ملی ،امنیت ملی ،پولیق ملی و عواید ملی حکومت مرکزی مستتقر در والیتات را بته
عاده دارد .ادار امور روزانة این وظایف مربوط وزارتخانه های مربوطه حکومت مرکزی میباشد.
پولیق ملی و پولیق سرحدی و تحت اداره وزارت داخله حکومت مرکزی خواهند بود.

مقام حکمران والیت فدرالی

حکومتهای والیتی فدرال را "حکمران" انتخابی از میان اعضای شورای والیتی هتر والیتت رهبتری خواهتد نمتود کته
به شورای والیتی مربوطه پاسخ ده بوده ادارۀ امور امنیت مردم ،امور اداری ،تامین عدالت حقوقی ،و انکشتافی والیتت
را عاده دار خواهد بود.
نتیجه
حاال که تحت حاکمیت طالبتان جزیتره هتای قتدرت مافیتایی محلتی در تمتام کشتور از میتان برداشتته شتده و خطتر ملتوک
الطوایفی منتفی شده است ،امکانات ایجاد یظ سیستتم اداره باتتر حتتی ایجتاد یتظ نظتام فتدرالی در کشتور میستر شتده تتا
زمینتته هتتای ستتامگیری بیشتتتر متتردم محتتل در اداره حکومتاتتای والیتتتی و ولستتوالیاا را تتتامین کنتتد و در عتتین زمتتان
بوورت مناس حاکمیت حکومتت مرکتزی را در امتر امنیتت متردم ،تطبیتم قتانون اساستی ،تضتمین حتم انتختا محتل
زنتتدگی بتترای متتردم ،جلتتوگیری از نقتتض حقتتوق اقلیتاتتای قتتومی ،متتذهبی و زبتتانی در واحتتد هتتای فتتدرال و محافظتتت
سرحدات کشور ،تامین نماید .این موضوع در قطار سایر مطالبات عتدالت خواهانته متردم بترای تتامین مشتارکت بیشتتر
مردم در اداره دولت ،تووی یظ قانون اساستی توستط لویته جرگته متردم افغانستتان کته در آن ضتمانت حقتوق اساستی
انسانی مردم بشمول زنان و دختران مانند حم بیان ،حتم تحوتیل ،حتم کتار ،حتم مستافرت و حتم استتفاده از تامینتات،
وحی ،ورزشی ،نظافت ،خدمات اجتماعی و ترانسپورتی و غیره ضمانت شده باشد ،مطرح گردد.
در چنتین سیستتتم در هتر واحتتد ادره ملکتی (یتتا واحتتد فتدرالی) متتردم در انتخابتات آزاد اعضتتای شتوراهای زون یتتا واحتتد
فدرال و شوراهای ولستوالیها و شتوراهای نتواحی شتاری مربوطتۀ ختود را انتحتا خواهنتد کترد .بترای پیشتبرد امتور
اداری و انکشافی محلی حکومتهای والیات فدرالی و حکومتهای ولسوالیها و شاروالیاا از میان اعضای شتوراهای
والیات فدراال و ولستوالی و نتواحی ایجتاد خواهنتد شتد کته اداره امتور ایتن واحتدها یعنتی والیتات ،ولستوالیها و نتواحی
مربوطه را زیر نظر حکمران ،ولسوال ،و شاروالاای انتخابی بتدوش خواهنتد داشتت .امتا در عتین زمتان امتور مربتوط
به امنیت ملی ،وحدت ملی ،تمامیت ارضی و نظارت از تطبیم قانون اساسی توسط والتی زون یتا واحتد بتزر فتدرالی
که از جان رییق جماور تعیین میگردد تامین خواهد شد.
(پایان)
منابع و ماخذ
دوکتور نوراحمد خالدی "سیستم متمرکز دولتی وغیر متمرکز فدرالی" ،افغان جرمن آنالین 2 ،فبروری

.1
2022
وبسایت اداره ملی احواییه و معلومات نشــریۀ برآورد نفوق سـال 1395 ،و 1400
.2
وفحه فیسبوک اداره ملی احواییه و معلومات 1400
.3
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چینل یوتو جماوری پنجم رزاق مامون ،مواحبه با لطیف پدرام 29 ،جنوری ،2022
.4
رزاق مامون ،مکاتبه شخوی با مولف 20 ،اپریل ،2022
.5
سروی ملی دموگرافی و وحت  - 2015اداره مرکزی احواییه ،وزارت وحت عامه و اداره انکشاف
.6
بین المللی امریکا USAID,کابل ،افغانستان
قانون اساسی دولت جماوری اسالمی افغانستان ،وزارت عدلیه
.7
وفحه فیسبوک دوکتور نوراحمد خالدی
.8
عبدالومد ازهر ،کامنت در وفحه فوسبوک گفتمان ملی.
.9
 .10اکرام اندیشمند در فیسبوک
 .11رزاق مامون (کابل پرق جون )۲۰۱۱
 .12میر عنایت ل آشفته ،وفحه فیسبوک
 .13احمد سعیدی ،سایت انترنتی هزاره پیوند.
iدر وبسایت اداره مرکزی احصاییه میخوانیم که" :نشــریۀ برآورد نفوس سـال  1395براســاس ارقام فهـرست خانوار
سالهای1384 -1381با استفاده از فورمول  Pt = P0 ertتهیه شده اســت .در فـــــــورمول مذکور  = Ptبراورد نفوس= P0 ،
نفوس سـال اساس = e ،قاعده لوگاریتم طبیعی = r ،میـزان رشد ساالنه نفوس = t ،فاصله زمانی میباشد .به علت موجودیت
بیش از سه دهـه جنگ و مشـکالت ناشی از آن ،دومین ســرشماری کامل نفــوس کشــــــــور بعد از سرشماری نفوس سال
 1358تا هنوز صـــورت نگــرفته است ،از اینـرو نفوس مسکون کشور به تفکیک واحد های اداری  ،شهــری ،دهاتی و
جنـس ،بادرنظـرداشـت مــــوازین و تخنیک هـای علمی دیموگــرافیکی براورد شده و دربرگیـــــرندۀ  34والیت (364
ولســـوالی و 34مرکز والیت) میباشـد .قابل تذکــــــر است که در این براورد 66شهر کشــور نیز شامـل  398واحد اداری
است".
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چهارم :تخمین فیصدی های ترکیب قومی نفوس افغانستان توسط مؤلفین و منابع مختلف
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جغرافیق ققای دنیق ققا ق ققا
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ج ق ققان /1981اتح ق ققاد

روفیسق ق ققور
آ .بروک

نف ق ققو
وروی

روفیسق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققور
محمف عیل

افغانستان-کابل 1955

60

روفیسق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققور
اسالنوف

زب ق ققان م ق ققیل افغانس ق ققتان/اتحاد
وروی 1964

60
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محمق ق ق ققف ان ق ق ق ققام
واک

سس ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققت ف ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققفرا در
افغانستان/پاکستان 2000
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پاکستان 1995

50

21

8

8

13

100

عب ق ق ققفا ا م ق ق ققف
المب

ت ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققاریق ق و ا ن ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققاد
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iiدر وبسایت اداره مرکزی احصاییه میخوانیم که" :نشــریۀ برآورد نفوس سـال  1395براســاس ارقام فهـرست خانوار
سالهای1384 -1381با استفاده از فورمول  Pt = P0 ertتهیه شده اســت .در فـــــــورمول مذکور  = Ptبراورد نفوس= P0 ،
نفوس سـال اساس = e ،قاعده لوگاریتم طبیعی = r ،میـزان رشد ساالنه نفوس = t ،فاصله زمانی میباشد .به علت موجودیت
بیش از سه دهـه جنگ و مشـکالت ناشی از آن ،دومین ســرشماری کامل نفــوس کشــــــــور بعد از سرشماری نفوس سال
 1358تا هنوز صـــورت نگــرفته است ،از اینـرو نفوس مسکون کشور به تفکیک واحد های اداری  ،شهــری ،دهاتی و
جنـس ،بادرنظـرداشـت مــــوازین و تخنیک هـای علمی دیموگــرافیکی براورد شده و دربرگیـــــرندۀ  34والیت (364
ولســـوالی و 34مرکز والیت) میباشـد .قابل تذکــــــر است که در این براورد 66شهر کشــور نیز شامـل  398واحد اداری
است".

د پاڼو شمیره :له  23تر23
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

