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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 

 
  Political          یاسيس

 
  زي عزميرعبدالرحيم
  

  اينيورج
٨/٣١/٢٠٠٨  

  
  افغانستانی عملۀيتجز اي سميفدرال

 
 هي تجزاي سمي آه موضوع فدرالكوشندي  بوده اند،  مگانگاني در خدمت بنسوي پرستان  آه از سالها بدی  از اجنبی اعده

.   افغانستان واحد آماده سازندكي انهدام ی را برانهي  مطرح ساخته و زمی مرزرونيافغانستان را به دستور اربابان ب
 مفكوره تباه آن برآمده اند ني ادي نا آگاهانه بر تائاي ما آگاهانه شيعاقبت اند تعداد از هموطنان  ناكي دي آه شاكنميتصور م
 آه خواهمي مختصر منيدر.  آن در افغانستان  داشته باشندقي تطبتي و قابلسمي همه جانبه از فدراللي فهم و تحلنكهيبدون ا

 افغانستان است، خدمت هموطنان ني آه در آمیخي تاروطئه تكي از یليحل قرار داده و تیابي را مورد ارزسمي فدرالستميس
 است آه هدف آن ی توطئه استعماركي سمي موضوع فدرالدني آششيپ:  استوار است آهني من برهيفرض.   آنمميتقد

ساسات  آه بر اتي مرآزستمي آه سكنمي مشنهاديمن پ.   خواهد بوداي آشور ما و محو آن از نقشه دنیاضمحالل آل
 .  شودكي  و دموآراتی فردی های ضامن آزادتواندي استوار باشد،  می  مردمیدموآراس
  

    چه نوع نظام است؟سميفدرال 
 
 خود ی واحد هاهي هر گونه اتحادبه ودهدي را می و هم عهدیماني هم پیمعن (Federation) شني فدر،ی نگاه لغواز

 از ی داخلی نسبی های عضو با حفظ آزادی  است آه آشور هایمستي نوع سكي سميفدرال.  گردديمختار اطالق م
 دو نوع سميبنًا در فدرال.  شوندي دولت فدرال منصرف میعني دي دولت جدكي خود به نفع ی و استقالل خارجتيحاآم

 و یاسي سی هاتي دولت فدرال خود بخود صالحكي سيتاس.   و حكومت فدرالیالتيحكومت  ا: گردديحكومت خلق م
 دولت یعني دي برده  و نظام  جدني  از ب)یحكومت مرآز( را به نفع حكومت  فدرال یالتي ای واحد های الدولنيق بحقو

  .گرددي می المللني و بی در سطوح ملی و حقوقی نظام،یاسي ساتي بر حآمفدرال حا
 

 برخوردار گردند، آنهم به یاع و اجتمی باالخص در ساحات اقتصادی داخلی نسبی از آزادتوانندي میالتيالبته حكومات ا
 را ی متفاوتی هاتي آشور فدرال صالحكي یقانون اساس.   فدرال در تضاد و تصادم واقع نگرددنيشرط آنكه با قوان

 دولت ی اصلفهيوظ.   كندي مني را تعیالتي  فدرال و حكومات اومت مربوطه اعطا نموده و حدود تشبثات حكاالتي ایبرا
 عقد معاهدات ،ی خارجاستي، طرح س)ی دفاعیسيپال( ی دفع تجاوز اجنب،ی سر تاسرتي امننيامفدرال عبارت است از ت

  یالتي و ای و نقش آن در سطوح ملی و اجتماعیدرجه  تشبث دولت فدرال در امور اقتصاد.    و ضرب سكهی الدولنيب
 قابل شناخت یال در سطح جهان عالوه گردد آه صرف دولت فدرستيبا.  نظر به حاالت خاص همان آشور فدرال است

   . داردی دول خارجري را با سای الدولني عقد معاهدات بتياست و صالح
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    دولت فدرالكي بوجود آمدن طيشرا
 
  ی نه اجباری  ارادتيعضو .  ١
  دولت فدرالكي لي تشكی برای و اقتصادی حقوق،یاسي س،ی اجتماعطيآماده بودن شرا .  ٢
 ی و رجحان آن  بر منافع اجنبی منافع ملصي در تشخین مل شدن وجداداريب .  ٣
 بلند بودن سطح سواد و دانش .  ۴
  ی و روابط خارجی دفاع،یتي در ساحات امنیالتي اني فدرال بر قوانني قوانتيارجح .  ۵
 
 بي ترآ وی هم نظر به عقب ماندگندهيو در آ  ستي متذآره نطي از شراكي چي هی دارایافغانستان در حالت آنون 

  چوجهي اجتماع مضمحل  به هكي آشور پارچه پارچه و كي.   نخواهد شدی نظام فدرالطي اش هر گز واجد شرایاجتماع
 بر افغانستان در ی نظام فدراللي در تحمیهر گونه سع.   بوجود آوردی را به مفهوم امروزی فدرالستمي سكي تواندينم

 نوع غرب را مخرج ی جا دموآراسنيدر.  پروراننديپرستان آنرا بدل م ی از اجنب ی ا عدهكي است آه ی ملانتيحكم خ
 :كنمي را مطرح میقرار داده، سواالت

 
 و آانادا بر كاي آلمان، امریآشور ها.  سوال مثبت است نيبه ا  باشد؟ جواب كي دموآراتتواندي دولت فدرال مكي ايآ

 .گردندي غرب  اداره می دموآراسی هابياساس پرنس
 ه،ي روسشني پاآستان، فدریآشور ها.  سوال مثبت است نيبه ا  باشد؟ جواب كي دموآراتري غتوانديولت فدرال م دكي ايآ
 ی و حتكي دموآراتري و غی فدرالیلي تحمی نظام های دارای و جنوبی مرآزیكاي امری تعداد از آشور هاكي و ايجرينائ
 . اندیستي فاشی هاستمي به سليمتما
 وجود دارد آه ی متعددیمثال ها  باشد؟ كي دموآراتتواندي متي مرآزستمي  سی بر مبنای ادار ویاسي نظام سكي ايآ

 دسته ني شامل اتواننديم گري و ده ها ممالك دی نارودن،ي سوا،يطاليفرانسه، ا.  دهدي سوال را مثبت جلوه منيجواب به ا
 و ی و اجتماعیاسي ساتي افراد در حیريسهم گ متذآره  با در نظر داشت ی هاور آشی دموآراسقتيدر حق.   شوندیبند

  . آامل داردی برتریئكايامرنوع   یتعدد احزاب بر دموآراس
 
 ران،يافغانستان، ا.   باشد؟  جواب سوال باز هم مثبت استكي دموآراتري غتواندي متي مرآزستمي نظام بر اساس سكي ايآ

 و ی شخصی های و دآتاتوركي دموآراتري اصول غی مبنا در نقاط مختلف  جهان برگري مصر و ده  ها آشور ده،يسور
  آه بر ی نظامكي.  ستي نی فردی های و آزادی دموآراسني تاملهي تنها وسزميپس فدرال.  گردندي اداره میضد انسان

 ستهي شای را به نحوی فردی های و آزادكي دموآراتی قادر خواهد بود آه  ارزش هاگرددي اداره متياساسات  مرآز
  .دي نمانيتام
 

 ی  استعمارتوطئه
 
 بتي مصجي و چه نتادي آاني فدرال  به مستمي  آه  نظر سدهي  آه چه حوادث و توطئه  ها باعث گردميكني مالحظه محال
 ١٩٨٠  دست نشانده اش در آابل، در اواخر دهه مي و رژی اتحاد شوروكهيني  افغانستان  به ارمغان آورد؟  حی برایبار

 ی مخفی بوده و قرار داد های حتمی واقعني مبارزۀ ضربات خرد آنندريدر  ز شكست شان در افغانستاندرك نمودند آه 
 و عمل دست یوري در تكي و ستراتژیكي تاآتراتي تغیبه بعض ،مسكو با احمد شاه  مسعود آنها را نجات نخواهد داد

  .زدند
 
 یستي مارآسیوري تۀ اصل عمدكيآه  ی جنگ طبقات متقلب اصًال بهی هایچپ ( یجنگ طبقاتبه اصطالح   ضيتعو   .١

  ی و مذهب،ی زبان،ی دامن زدن اختالفات قومقي از طری به جنگ قوم) معتقد نبودنداست، 
  ی افغانها و تداوم  جنگ  قومی اقوام افغانستان به منظور درهم شكستن اتحاد ملانينفوذ در م  . ٢
 و ی ببرآاني پرچمی واقعتي  تحت حاآم)١٩٩۶ ـ ١٩٩٢ یسعود ـ ربانحكومت م( ی نظام ظاهرًا اسالمكياسقرار  . ٣

  با احمد شاه مسعودی شووی قرار داد مخفۀي ساختن روحیو عمل انيستم
 و خلق یو نژاد  ی  به منظور دامن زدن اختالفات قوم"ديام"مانند  ی مرزرونيب  ی ضد ملدهيجر كي سيتاس .  ۴

   مردمانيترس  و وحشت م
    آشوری و نهائی عملهي غرض تجزسمي موضوع فدرالدنيش آشيپ  . ۵
 
 و نظام ضد ی با هم داشتند آه تهداب خط مش شورویري و زنجی ارتباط حلقه اكي و ستراتژیكي تاآتی طرح  هانيا
 .دادي ملي تشك١٩٨٠ و دست نشانده اش را در آابل  در اواخر دهه یمل
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 افغانستان نارام كيبه ارث گذاشتن :   آامًال واضح بودی سرنگون در  آابل در صورتی شوروتي مورد حمامي رژهدف

بعد از سقوط نظام .   بنام افغانستان نباشدی آشورچي هنكهي ااي مي ما باشاي آه كردندي اظهار مشانيا.   مضمحلتيو در نها
 فروش و ني دی  هامينظ تیوي چتر حماري در زی به اساس تعلقات قومخير نابكاران تاني ازی مسكو، تعدادۀدست نشاند

 كرد،ي  بقا می ـ پرچمی نظام خلقانًاياگر اح.  دندي آوشی جامعه افغانفي در تضعقي طرني  قرار گرفتند و ازیضد مل
 عمًال به شمال و تناميو و اي و افغانستان مانند آوربودي مفي و مزارشررتاني حی مزدور در نواحمي رژني ادي جدتختيپا

 هدف صورت ني به همدني هم به منظور رس)اني آديپسر س( ی دوستم و نادری هاايشيلي ملي  تشك.ديگردي مميجنوب  تقس
 ـ یخلق مي مانع از آن شد آه رژی باالخص اضمحالل اتحاد شوروی و جهانی منطقو،یاما حوادث داخل.  گرفته بود

 .دي خود در شمال افغانستان سراغ نمای برایمي داگاهي پاكي بتواند یپرچم
 
آتاب خود تحت   ٣۴٣ـ ٣۴٢ افغانستان به شمال و جنوب در صفحات  مي تقسزيشرق در مورد تجومحمد حسن  ترداآ

   :شودي متذآر منيچن  " افغانستانی جمهورني اولبي و تخرسيتاس" عنوان 
 

 ی شوروني او بود آه مشاوری افغانی به رفقای شورد نازی در اثر همدردنيقي به كي احتمال نزدبه
 اهللا بي از افغانستان تحت زعامت دوآتور نجی قبل از برآمدن عساآر شوروني آخری هابا تالش

 ی ماني را بمی و جنوبی آشتمند صدراعظم طرح افغانستان شمالی جمهور و سلطان علسيرئ
 جوزجان، بلخ، بغالن، آندز، تخار، بدخشان، سرپل، و منه،يم:  سمت شمالتيگذارند و عمًال نه وال

 ی حكومت مرآزكري از پفي صدارت در مزارشرليام حكومت شمال افغانستان با تشك را بنانيبام
 صدراعظم شمال لي آفثيبه ح. خ.د. حی مرآزۀتي  عضو آم"ري اهللا مسبينج" و كننديآابل جدا م

 شروع بكار ی خاصفاتي با تشرفي مقرر و در مزارشرنهي آابی با شانزده نفر اعضاستانافغان
 پشاور ی هامي اختالف تنظی حكومت آابل به استثنای بقای برایدي امچي آه ه هایبه شورو. كننديم
 تا توأم با رندي گی ممي ها با هم متحد شوند تصمیمي مبادا تنظنكهي نمانده بود از ترس ای باقرانيو ا

 در شمال هندوآش انتقال في از افغانستان حكومت آابل را به مزارشری شورویخروج آامل قوا
 وابسته به پاآستان واگذارند و مانند ی هامي هندوآش را به رهبران تنظی وسمت جنوباتيداده و وال

 .نديا نمهي تجزی و جنوبی به افغانستان شمالزي و آلمان، افغانستان را نمني تنام،ي وا،يآور
  
 و هي به  مسكو را در سراسر افغانستان خصوصًا در شمال آشور تقولي عناصر متماشي  همی شوروسميالي امپراليسسو
 و مستعمره  عي افغانستان مطكي.   گسترش نفوذ آن آشور در افغانستان آماده سازندی را براۀني نمود تا زمی متيحما
 ،ی ستراتژنيرد.   گرم هند هموار سازدی به آب هادني رسیعني ی شوروی جنوبی ستراتژقي تطبی راه را براتوانستيم
 وابسته ی به شوروی و آشور ما آًال از نگاه اقتصادگرفتي تعلق می سمت شمال افغانستان به شورویعي منابع طبهيآل
 ی جز ستراتژشان آباد بدخضي تا فمنهي مصارياز ق.  كرديافغانستان آماده م یميدا اشغال ی راه را بسوجي آه به تدرشديم

 ني غرض آمك به ا)ی مذهبري و غیهر دو مذهب( ی ستم ملانيقلب و باالخص جر  چپ متاناتيجر.  بودیاول شورو
 در ی  با شوروی قرار داد مخفی به افغانستان بر مبنای احمد شاه مسعود و ربانانتيخ . افتندي تي مسكو  ماموریستراتژ

  . سابقه بودینوع خود ب
 

 مسكو ۀ ما ، نظام دست نشاندهني آن آشور از می قوای در افغانستان و خروج اجباری  شوروزي آمريبعد از شكست تحق
 ی بعد از شكست شوروكايامر.   درآمدی  از پا١٩٩٢ لي خود را از دست داد تا باالخره در ماه اپریدر آابل هم توانائ

 یمذهب ی ضد ملی از گروه هاتي در حمای نمود، اما پنهانیني افغانستان عقب نشیاسي افغانستان، ظاهرًا  از صحنه سرد
 وقت در دست نيسرنوشت افغانستان هم در.    غوطه ورساختندی افغانستان را عمدًا در جنگ داخلجهيادامه داد آه در نت

 ۀ بود،  عمًال داخل صحن١٩٨٠ در دهه ی افغانی هامي تنظی هاتي فعالقلپاآستان آه مرآز ث.    افتادهي همسایآشور ها
 مربوط به افغانستان ی هاتيدر فعال  CIA  مقاميقا  ISI    پاآستانتي امن افغانستان  شد و سازمانی و نظامیاسيس

 توانست بر  ی  آ سانبه قرار داد آه ی آشور را در موقفني ا،ی جهادی  هامينفوذ قابل مالحظه پاآستان در تنظ.  ديگرد
 شش تي و حاآم١٩٩۶  و١٩٩٢ ی سالهاني بی داخلیجنگ ها.   بگذاردري تاثی خطرناآی افغانستان به نحواستيس
 هم برخوردار بود ثابت ی و عربستان سعودكاي امرتي طالبان عمق مداخالت پاآستان را در افغانستان آه از حماۀسال

  .ساخت
 
 سه ی جاسوسیبه سازمان ها  "FSB"سابق و اآنون   KGB ی هاتي فعال،ی  شوروسميالي امپرالي اضمحالل سوسبا

 ی آخندمي رژتيسازمان امن.   محول شد)ميساواك قد( وواك یعني راني ای آخندمي رژآشور،  تاجكستان،  ازبكستان و 
  ساختن ی عوض روسنباريا: فاوت متی و ستراتژكي آه البته با تاآتكرديرا در افغانستان دنبال م KGB ی هاتيفعال

 دو ی زور آزمائدانيانستان مافغ.  دي گردهي و روسراني  ای ااستخباراتی آشور ما هدف سازمان هاميافغانستان، تقس
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 وجه چي به ههيروس.   برخوردار بودند، قرار گرفتی دو قدرت جهانتي و پاآستان آه از حمارانيآشور مداخله گر ا
 مردم ما نسبت به تي و حساس١٩٩٠ دهه  لي اوایاسي صرف  نظر به حاالت س.گذاردي و نمگذاشتهافغانستان را آرام ن

 در افغانستان آماآان به هي روستياما عمال سازمان امن.  موقت در عقب صحنه رفت مدتی آشور براني ا،یشورو
 در افغانستان عبارت  هي و روسرانياهداف مشترك ا.    ثبات ساختن افغا نستان ادامه داده اندی شان غرض بی هاتيفعال

 جنگ اقوام قي تشو،ی مرآزی قو حكومتكي لي از تشكیري افغانستان به مناطق ساحات نفوذ، جلوگمي از تقسبوده است
را مطرح نمودند   (Zoning) ی و حصه بندسميبنًا در قدم اول  فدرال.   خاك آشوری اصلكري شمال از پاتي والی جدائو

 نياحمد شاه مسعود  و برهان الد.  بكشاندی انهدام آلی  افغانستان را در قدم دوم بسوتوانستي مجي تدره خود بنيآه ا
 عمق ني دوآتوری طالبان و گسترش نفوذ پاآستان بر مبنای قرون وسطائتيحاآم. تا سخت آوشا بودند راسني دریربان

  ،یاما بعد از انهدام نظام طالب.   مدت شش سال به عقب انداختی را براهي و روسراني  پالن مطروحه اك،يستراتژ
 و مي دو آشور در جهت تقسني ای، طرح قبل نظام دست نشاندهكي  و استقرار دي به مزدوران جدیاسي ستيانتقال حاآم

   .اضمحالل افغانستان دوباره قوت گرفته است
   

 موظف مي َقی از  جانب آشورهای متعددی ها  و سازمان هائتي سا،ی مطبوعاتیآه افراد، رسانه ها است ی يادآورقابل
 نظام دست نشانده در كي تي و موجود تا با استفاده از هرج و مرج آشوردهي آششي را پسميشده اند آه موضوع فدرال

 بود  آه ی طرحني درست عنيا.   عمل بپوشانندۀ خود  جامی ضد ملۀ  بتوانند به توطئی خارجی قواتيافغانستان و حما
 یقي طرح دقكي قتي و انجام آن بود آه در حققي مسكو در آابل  خصوصًا شاخه پرچم مصمم به تطبۀ دست نشاندميرژ

 ی آزادۀ متضمن توسعمي بدانند آه فدرالسديدست پروردگان  اجانب  با.   آشور ما از نقشه جهانیبود محو و نایبود برا
.   استی و ضد مردمی و ضد ترقی ارتجاعستمي سكي ی بلكه در افغانستان فعلست،ي نی و مدنیاسي س،ی فردیها

 ١٩٩۶ ـ ١٩٩٢ اني بدتر از سالیمي دای خانه جنگی است آه افغانستان را بسویاسي و سی  عقبگرد فرهنگكي سميفدرال
 ني ترني را تا پائی و مذهبی قومی تفرقه هاسميفدرال.   را در  دستور آار خود قرار خواهد دادیخواهد برد  و نژاد پرست

 ی و نظامی قومی  هاودالي  قدرت فتي حفظ  و تثبی را برای اجتماعقي عمی خواهد آرد و شكاف هاغيسطح آن  تبل
 ،ی برابر،یزاد آی خواهد نمود و ندادي تشدی ظلم و ستم اربابان قدرت را بر مردم محلسميفدرال.  هد ساخت تر خواعيوس

 . نابود آنندشهي آشور آهن را از ركي آه خواهندي حال منيخان   . خفه خواهد آردني را در جنیمساوات  و دموآراس
 

  در افغانستانسمي فدرالخطرات
 
  .ابدي ی هم هند در جهت اضمحالل افغانستان تحقق مدي و شاراني پاآستان، ا،وس رسمياليامپر یآرزومند.  ١
مردم افغان .   خواهد بودی و نظامی قومسميودالي فو ینژاد پرست قي و تشوهي تقوی در افغانستان به معنسميفدرال.  ٢

 تماس ی منطقوی هاودالي ف نقاط آشور از ترس قومندانان، اربابان وري خود در ساشانينخواهند توانست با هم آ
 .دي رجعت نمای منطقوو یاسي سی انزواكي خود باعث خواهد شد هر منطقه بني آه انديحاصل نما

 افراد آشور در سطوح مختلف معدوم خواهد اني می و فرهنگی فكری های تالق،ی نظام فدرالكي سيدر صورت تاس.  ٣
 یستي ستم رهبران تنگ نظر و فاشري خواهند ماند و در زیاق بشيشد و افراد محدود و منحصر به منطقه و ّساحه خو

 .خود دست و پا خواهند زد
 . خواهد بودی طوالنیخورد ها  ساز آشمكش و زدونهي و زمداشته ی خصلت آامًال ارتجاعسميفدرال.  ۴
 درهم خواهد د،شوي شمرده می افغانستان حتمی ملتي استقالل و حاآمۀ اعادی را آه برای ملی همبستگسميفدرال.  ۵

  .شكست و مردم آشور را در مقابل هم قرار خواهد داد
 بوده ني اشخاص اني چنیآرزومند.   عمال اجانب استلهي آشور بوسی ارضتي تمامهي نوع توطئه علكي سميفدرال.  ۶

با .  ردي گ تعلقی مرآزیاي آسی پاآستان و آشور هاران،ي از آن به ای محو و هر قسمتايآه افغانستان از نقشه دن
 .شوندي تر مكي افغانستان  نزدید  نابویعنيخود ۀ  اشخاص به هدف عمدني  اسم،يفدرال
 افغانستان ی در تصرف خاك هانهيري دی را آه آرزوهي همسای مداخالت اجانب خصوصًا آشور هانهي زمسميفدرال. ٧

  كي خود ی و مذهبی نژادشانيز هم آ اتي متجاوز  به بهانه حماگانيهمسا.  خواهد ساختاي مهشتريداشته اند، ب
 راني ایخصوصًا  ادعا.    اشغال خواهند داشتی و حتري را تحت تاثی سرحدی از قلمرو آشور ما باالخص نواحیقسمت

 عظمت اي افغانستان و ی پاآستان بسوی توسعه طلباي بزرگ و راني الي از خاك افغانستان در جهت تشكیبر قسمت
 آن هر لحظه  به احتزاز در خواهد ی است آه  صدای زنگ خطرري تاجكستان آبكي لي تشك تاجكستان به منظوریطلب
 .آمد
 با انيكائيامر.   در افغانستان ابراز داشته اندسمي نظام فدرالقي خود را از تطبتي هم حماكاي از عناصر در امریبعض.  ٨

در مستعمره ساختن  افغانستان، صرف  داشتن هدف  دوردست اي و  ما ۀ از جامعیفهم آاف و نداشتن عمق نظر
 قي تطبتواندي هم ماي دنی آن سودر كاي امری و نظام فدرالیاسي نشان دهند آه نوع موّسّسات ساني به جهانخواهنديم

   .گردد
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 كيتيلوپوي و جی فرهنگ،ی اجتماع،یخي تاراتي و خصوصی ملی هاتي آه با درك واقعميرسي مجهي نتني به اپس

 آه ی  مداخله گر و عظمت طلب، اداره آشور ما مانند اآثر دولگاني از مجاورت آشور ما  با همسای آگاهافغانستان و با
 ی هاپي اصول و پرنس، ادارهكي نيدر چن.   خواهد شدسري م تيمرآز قي صرف  از طرباشند،ي مشابه مطي شرایدارا

در .   قرار خواهد گرفتقيده ما مورد تطب زبتي خاص و سطح تكامل جامعه مصطي و متناسب با شرای موازیدموآراس
 مردم در موضوعات سر نوشت ساز آشور آامًال منوط به اراده آزاد ی نهائمي خاطر نشان سازم آه تصامستي باتينها

 چهي در بازیهر گونه سع.  خواهد شدی انتخابات واقعًا  آزاد متجلقي از طرانيما است آه  بدون فشار و تسلط اجنب
 تي ملت افغان،  استقالل افغانستان و تمامی برای بخشاني زجي خائنانه نتایمردم ما  و تقلب و سازش هاگرفتن اراده 

 . آشور  ببار خواهد آوردیارض


