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 ایجاد سیستم فیدرالی
                                                                                      

 ات و عواقبــد بدون آنکه امکانــداننــور میــای مشکالت کشــتعدادی با حرارت ایجاد سیستم فدرالی را راهگش

آنرا ارزیابی کنند. در کشور فعآل جنگ تحمیلی ادامه دارد و در زمان جنگ نباید قدرت دولت مرکزی تضعیف 

 .ردجدی ک ۀتم فدرالی مباحثبر ساختار یک سیسگردد. اما در شرایط صلح میتوان 

جانس قومی، زبانی، ــوزه های متــودیت حــتاریخی با موج ۀلی در کشورهای مختلف نظر به سابقدراــسیستم ف

نین حوزه ها را در افغانستان ـوان چــده اند. آیا میتـــزونهای مشخص جغرافیایی و غیره وجوه مشترک ایجاد ش

ل های متشکــات و یا زونــالیشتر به وــوق بیــبطور مشخص نام بگیریم؟ پاسخ منفی است. من خواهان دادن حق

ا ت رکزی هستمــدرت مــعیف قــعدیل آن بدون تضــوجود و یا تــاسی مــوکات قانون اســت در چـــند والیــاز چ

 .را خود اداره و تنظیم کنند خودۀ اداری و انکشافی مربوط امور

یش م و بــمی محلی کــاکم رســدام زبان حــکل از زونهای آتی بدون کــال متشــان فدرالی بطور مثــیک افغانست

 :تقسیمات اداری در کشور دارد ۀابقس

 زون شرقی لوی ننگرهار )ننگرهار، لغمان، کنرها و نورستان بازبان حاکم رسمی پشتو(، -1

 زون جنوبی لوی پکتیا )پکتیا، خوست، پکتیکا، و شرق غزنی با زبان حاکم رسمی پشتو(، -2

 سمی پشتو و دری(،زون مرکز یا کابل بزرگ )کابل، لوگر، وردگ با زبانهای حاکم ر -۳

 زون شمالی )پروان، کاپیسا، پنجشیر بازبان حاکم رسمی دری(، -۴

 زون قطغن )بغالن، قندز، تخار، بدخشان با زبانهای حاکم رسمی دری و ازبکی(، -۵

 زون ترکستان )سمنگان، بلخ، سرپل، جوزجان، فاریاب با زبانهای حاکم رسمی ازبکی و ترکمنی(، -۶

 ت بزرگ )بادغیس، غرب غور، هرات، فراه بازبان حاکم رسمی دری(،زون غربی یا هرا -۷

  ،زون جنوب غرب یا لوی کندهار )زابل، کندهار، هلمند، ارزگان، نیمروز با زبان حاکم رسمی پشتو( -۸

 ،زون مرکزی هزاره جات )بامیان، دایکندی، غرب غزنی و شرق غور با زبان حاکم دری هزاره گی( -9

ان زبان رسمی واحد فدرالی ــطقه خواهــستم اداری فدرالی هر منــچو یک سیــکه با ایجاد هماما فراموش نکنیم 

وغ ــر یــد بود چون تا حال در زیــو و ازبکی خواهنــای پشتــلی زبانهــای اصــند شد و برنده هــش خواهــخوی

  ل ازــمد بود ودر عمــواهــان دری خــلی زبــده اصــکه بازنــالیــانده اند. درحـــشاف بدور مــن دری از انکزبا

 !حلی نزول خواهد کردــح یک زبان مــطــبه س سطح ملی
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انس ــنفوس بازبانهای متفاوت زندگی میکنند که بیانگر غیر متج ۀزونهای فوق کتله های قابل مالحضدر اکثر 

کشور  تاریخی در ۀابقــعی ترین تقسیمات اداری با ســبودن زبانی زونها اند. اما بطور اجمالی این تقسیمات طبی

 که چنین یک سیستم فدرالی درد فدرال طلبان را دوا میکند یاخیر؟ است. سوال اساسی این است

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


