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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
 ی عثمان ھستیموس ديس

  ٢٠١٢سوم فبروری 

  انه؟ي و داردرا  ناموس تيثي افغانستان حی ارضتي تمامحفظ
   است صخره دشمن بادوبارانوطن

  انـ خروشلي سازد سی فکرش مبه

  ت استــ حسابت نادرسیکرد غلط

  د طوفانــ ملت کوه است ضني اکه

  "ترازو یشاعرب"
  

   تجزيهۀ فدراليزم بھان:الف

 

  قسمت پنجم

يس ئی داريم حتی رأھمه يک ربه حساب قانون  دريک پرسان ھمگانی قرارگيريم اگرتمام ملت افغانستان  من و

  .ی داشته باشدأساس قانون اساسی دورنمی تواند به ا در يک مملکت می زندرا جمھورکه حرف اول 

داوود   در برابرملت افغانستان نظرمن قابل قبول است چنانچه شاه پرستان،:تنھا زور وزورگوی می تواند بگويد

راست و  طالب مزدور متخصص غسل ووضوچپ ،گنده خشتک  مجاھد،پرستان، حزب دموکراتيک خلق

حق وحقوق خودرا نداند  و زنند وتا زمانيکه ملت باسواد نشودتا امروز بی شرمانه می  را خودفروخته حرف زور
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 خواھند نمودنمايندگی از ملت ما در خارج وداخل  ادعای  وزدهورگويان حرف زدباشد وبی سواد بمانداين ابيسو

  .می زند نه علم ودانشو عمامه و ريش پول ، تفنگرا چراکه تا امروز حرف اول 

سه چھارکی در بين شان ديده نمی شود حتی زبان و ھمه خرواری است و ه شده ساختی متعدد ملتی که از مليت ھا

   خودرا کمتر از پشتون ، تاجک ، ھزاره ، ترک وازبک نمی داندباز ھماست شدن که در حال محو یئھا

 ۀجاسوسی نه درس خوانده اند ونه مطالع متخصصين فدراليزم  وخواھان فدراليزم در مملکت ما که جزپول تفنگ و

 که فھميده ترين شان آقای پدرام شاگردخاص طاھربدخشی هخارجی دارند عمرشان در جنگ وکشتار ملت شان گذشت

رانی ھای م ولی سخنه ااورا نديدديگر طاھربدخشی ديده بودم وسالھا شده که ۀاست که من اورا خيلی کوچک در خان

 دست جنگ ۀ گناه ھم ندارد پرورد. زند وگاه درنعلم مرد احساساتی گاه در ميخ میه ا وشنيدهاورا از طريق مديا ديد

شايد در فن جنگ وترورمھارت داشته  در آخورفدراليزم زير پای دندل می کنند که جو واستعمارروس است کسانی

باشند ولی يقين دارم که به سيستم ھای سياسی جھان که چه نوع سيستم به کدام شرايط  وبا کدام کلچروفرھنک در 

  .، فقط از دور نظاره کرده اندل تطبيق استيک مملکت قاب

شايد متخصص که " محقق" دنداگراز چند نفر مثال بياوريم يا از مسجد سربلندکرده اند ماننھ کسانيکه فدراليزم ميخوا

 ساختن نمی خورد پای از گليم خودبيرون دراز کرده يا مدرد فدراليزه باشد که ب، استنجاء  استبراء وضو، غسل

معمولی وعادی بيش نبوده يا در آغز يک جنگندۀ خوانده درس صنف شش   ملت تاۀ قاتل شناخته شدرشيد دوستم

حصارپشاورحرکات نظامی وسپورتی تحت نظر آی اس آی آموخته وچند الوقتی در با برادر احمدشاه مسعود که چند

   . استروزی در يکسفارت نمايندگی از يک دولت بی سواد ودزد نموده

 دارم  می دانم که مملکت من شرايط فدراليزم شدن را دارد   سال در يک مملکت فدرالی٢٨که  در ی انظربه تجربه 

 شناختی که من از وضع موجودی افغانستان دارم نه تنھا يک فيصد که نيم فيصد ھم شرايط فدراليزم را ديا ندار

به ميل دشمنان داخلی وخارجی را  خاک ۀندارد واين حرفھا مملکت را يکبارديگربه جنگ نابابر می کشاند وتجزي

  آسان می سازد

دل خود  ه  بندسرآخورسياست ببندرا وخر  ازاستعمارغرب آموختيم ميخواھند نظريات خودرا برپشت خربارکنند

دل خودشان از بدن خوردنيھارا ه دل خودشان آب سياست بخورند وحتی به سياست مداران  کاه سياست بخورند وب

 اين رذالت ھا ۀکردند نمون ه جاسوسان سياستمداران غرب وروس در طول تاريخ اين کار راخارج کنند چنانچ

  لت کرزیومجاھد ود حکومت حزب دموکراتيک خلق ، طالب ، شاھان سابق ،

مالقات چند  ی وئباسناتوران امرکا برلينخواھان در ه  وتجزيم خواهفدراليزبه اصطالح مالقات سه چھارنفر 

تحت نظر خليل زاد درامريکا مالقات و افغانستان بزرگ ميخوانند خوھان فروخته که خودرا  مزدوروخودشونيست

   اجنبی در طول تاريخ موجوده می باشندۀکردند اينھا دشمنان ملت افغانستان وجاسوسان سرسپرد

آخور سياست ردشناخته اند ونه جغرافيه ملت خودرا می دانند اينھا تنھا سر  رااين جاسوسان سرسپرده نه ملت خود

  ھنوز ھم عرعر می کنند

 کاريست خوب وريمدست بياه دوباره برا  ما ۀدر اين جای شک نيست که اگرما بتوانم خاک ھای ازدست رفت

در جمله  وفکريست قابل قدر ويا ما بتوانيم يک حکومت فدراليزم بسازيم که زيبا ترين سيستم اگردرجھان نباشد

  بھترين نظام ھا است 

شرطی که حرفھای خودشان باشد اين حرفھای دشمنان وطن ما ه ب ه مانند گاو کورکجاره خواب می بيننداين کسانيک

  است که بنام افغانستان بزرگ وفدراليزم وطن مارا تجزيه می کنند
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وردن افغانستان بزرگ در جھان موجوده قدرت پولی ونظامی قوی باتکنالوژی اين زمان می خواھد نه آدست ه ب

ی در دست داريم وترس از اين داريم که اگر ئھنوز کاسه گدا ما که .مان جنگ افغان وانگليستکنالوژی ز

 خاک مارا ترک کنند که نمی کنند ما در چه حالت قرارمی گيريم چه رسد که خواب ٢٠١۴استعمارگران درسال 

فدراليزم می خواھد افغانستان بزرگ می بينم جز خيال ومحال وجنون نيست واين اشخاص که افغانستان بزرگ و

  شرم ندارند وسردرگريبان حيا نمی کنند با اين نام ھا خاک به چشم ملت می زنند

 فيصدمردم تحصيل کرده مانند کانادا می خواھد در اين مملکتی که از نگاه ثروت ودانش ٩۵فدراليزم سواد دانش و

تفاده می کنند سروکون آزادی می زنند چرا حرف اول در دنيا می زندبازھم تجزيه طلبان از ناخن افگارفدراليزم اس

 اين ماده گجانيده شده اگرايالتی خواسته باشد که آزادی خودرا بگيرد بعد از يک ھمه پرسی مکه در قوانين فدراليز

  عمومی در مملکت می تواند که آزادی خودرا بگيرد

شند وبتوانند پرسونل دولتی آن ايالت از بين خواھد که باشندگان آن ايالت باسواد با وفدرليزم ايالتی سواد وسياست می

  .ی برده اند مقرر شوندأمردمان دانشمند که در اثر يک انتخابات آزاد ودموکراتيک ر

 سياسی، اقتصادی ، نظامی وتربيتی ھمان ۀادار ی ببردآيا توان  ھضم دموکراسی،أفرضاً اگر دوستم در يک ايالت ر

کی تظمين می کند که در  و ی می برند دانش اداره را دارندأ در انتخابات رکه در آن ايالت ايالت را دارد وکسانی

 تقلب نکند ومردم بيسواد کرسی ھارا به "وکالی ملت وسنا وشورای واليتی "شرايط فعلی  زورمندان مثل کرزی و

  ی اشخال نکندسزورپول موادمخدروپول جاسو

  مه داردا اد

 

 


