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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 ۴٢نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٢ مارچ ١١

  فدراليست ھا،

  تجزيۀ افغانستان را مگر به خواب ببينند
                                

ولين امور در سياست ھا و فعاليت ھای داخلی خود مستقل و آزاد بوده و ؤسبه نظامی گفته می شود که م فدراليزم

اين نوع نظام ھا صالحيت برگزاری انتخابات پارلمانی و . دارای ھويت مستقل فرھنگی، اجتماعی می باشند

می شوراھای شھری را دارا می باشد و باالخره نظام ھای فدرالی صاحب قوای مقننه، قضائيه و اجرائيۀ مستقل 

باشند؛ اما در سياست ھای خارجی از دولت مرکزی پيروی نموده، از پول واحد استفاده کرده و قوای نظامی واحد 

در اين نظام ھا از قانون واحد که به نام قانون اساسی ياد . برای دفاع از مرزھای آن در کل کشور آمادۀ دفاع است

د را از دولت مرکزی به دست آورده و در چارچوب آن می شود، اطاعت صورت گرفته و بودجۀ عمومی ساالنۀ خو

  . ھای خود، مصارف داخلی خود را تنظيم نمايند می توانند در محدودۀ صالحيت

اتحاد بين ايالت ھا نه بر مبنای جبر و فشار، بلکه با رضايت و نظر به ضرورت صورت گرفته و تالش می شود تا 

، اجتماعی، فرھنگی، علمی وغيره را تکافو نموده و با اتحاد و اتفاق ايالت ھا با مساعی مشترک نيازھای اقتصادی

  .در مقابل ھجوم و تجاوز ھمسايه ھا و بيگانگان و دست درازی امپرياليست ھا مقابله و مبارزه نمايند

و مبارزه عليه تروريزم «ی و متحدان آن زير نام ئبعد از لشکرکشی اشغالگران امريکاطرح فدراليزم در کشور ما 

ھای تحت ستم و فقير ما  الحال که زندگی سياه سياسی آنان برای توده ای از انسان ھای معلوم توسط عده» القاعده

 از انگشتان يک دست بيشتر نبود، به ءاين عده که تعداد شان در ابتدا. الشمس است، سر زبان ھا گرديد اظھر من

ای از مردم ما را به  د در جريان ده سال گذشته عدهکمک مالی و ھمکاری تخنيکی باداران خارجی خود توانستن

ھای سرخ و سبز و با اين استدالل که با روی کار آمدن نظام فدرالی، افغانستان گل  سراب ببرند و با نشان دادن باغ

گردد و نقطۀ پايان بر مشکالت و مصيبت ھای مردم گذاشته می شود، گلو دريدند، سيمينارھا برگزار  و گلزار می

که شعارھای ميان  نظام فدرالی را به اثبات برسانند، اما غافل از اين» حقانيت«ودند، ميزگردھا برگزار کردند تا نم

ردم را تھی و عاری از واقعيت آنان در شرايطی که کشور ما در خون غوطه می زند درد و رنج تا مغِز استخوان م

  . طلبان شھرت يافتند  نظام بين مردم ما به تجزيهی نرسيده که حتی طراحان اينئمی سوزاند، نه تنھا به جا
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ی طالبی و ھجوم وحشيانۀ غربی ھا، ئوسطاتجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی، جنگ ھای تنظيمی، امارت قرون 

دھۀ گذشته فاجعۀ انسانی را در کشور ما به . جھان مبدل نموده استافغانستان را به يکی از بحرانی ترين کشورھای 

خطرناکترين شکاف طبقاتی بين اکثريت » کمک«شدت افزايش داده است، با سرازير شدن ملياردھا دالر به نام 

 ٩ھا به وجود آورده است؛ بيشتر از  داران و انگل ھای زحمتکش و فقير جامعۀ ما و اقليت کوچک سرمايه توده

 درصد نيروی کار کشور بيکار است و روزانه صدھا نفر برای پيدا ۶٠کند،  ليون انسان زير خط فقر زندگی میيم

افزون  فساد گستردۀ اداری، گسترش روز. کنند ترين کارھا به کشورھای ايران و پاکستان فرار می کردن شاقه

حرمتی به اجساد کشته شدۀ  دان آن، بیھای فجيع و وحشيانۀ نيروھای نظامی امريکا و متح فروشی، جنايت تن

 مواد مخدر، ھا و تجاوز به اطفال از سوی نظاميان اشغالگر، دزدی، قتل، اختطاف، حمالت انتحاری، قاچاق افغان

جاسوسی از » شريف«ھا و شغل  ی، وابستگی ھای رنگارنگ سياسی و اقتصادی به خارجیئحاکميت اقتصاد مافيا

  .کشاند ان را با گذشت ھر روز به سوی تباھی میجمله عواملی است که افغانست

در چنين شرايطی، گلو پارگی و تبليغ برای نظام فدرالی در افغانستان جز دامن زدن به بحران ھای موجود و تجزيۀ 

چيز ديگری » جامعۀ جھانی«افغانستان به لقمه ھای کوچک برای بلعيدن آسانتر آن از سوی ھمسايه ھای طماع و 

ھای جاسوسی منطقه مخصوصاً اطالعات ايران و آی اس آی پاکستان تالش دارند که روند  سازمان. اندتو بوده نمی

ھای خود تسريع نمايند تا با قطعه قطعه نمودن افغانستان،  را بيشتر از پيش توسط دست پرورده) تجزيه(فدراليزم 

  .بھتر بتوانند به اميال شوم و ديرينۀ خود دست يابند

يد بدانند که مردمان اين سرزمين و اين آب و خاک را قرن ھا زندگی در کنار ھم در صلح و دوستی فدراليست ھا با

ديگر جدا سازد و  چنان با ھم گره زده است که ھيچ جاسوس و خاينی نمی تواند آنان را به اين سادگی از يک

و نه يير داده می تواند وضعيت موجود را نه فدراليزم تغ. افغانستان ويرانه را به سوی تجزيه سوق دھد

تا زمانی که نظام مردمی، آزاديخواه و مستقل از ھر نوع وابستگی به خارجی ھا . یئخونين امريکا» دموکراسی«

در کشور به وجود نيايد و نيروھای مترقی و پيشاھنگ زحمتکشان قدرت را به دست نگيرند و تا زمانی که دست 

 سه دھۀ اخير و غالمان حلقه به گوش کشورھا از افغانستان کوتاه ھا، وطنفروشان داخلی، جنايتکاران خارجی

يابد، بلکه ھر روز بر درد، رنج، فقر، بيچارگی و  نگردد، نه تنھا وضعيت رقتبار و جھنمی مردم ما بھبود نمی

  .بدبختی آنان افزوده خواھد شد

  

 

 


