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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 ۲۸/۰۴/۲۰۲۲           جهانیعبدالباری 

 

 فیدرالیزم یا تجزیه طلبی؟
 

امروز، در سایت افغان جرمن، مضمون نسبتاً مفصل و پرمحتوا، متکی بر ارقام و مستند بر اسناد محترم داکتر 
را مطالعه نمودم. الحق که چنین مضمون همه جانبه و مستند را از دیر باز به چشمم  نوراحمد خالديصاحب 

اصالً به یک خطر، اساسی اشاره نموده که افغانستان از دیر  بلکه به یک مسله،نه  خالدیخورد. داکتر صاحب 
 زمانی با آن مواجه است. 

 
ً توجه داکتر صاحب را به پرا راف اول صفحه دوم مضمون پرمحتوای شان معطوف میدارم، که یقین گضمنا

 ست. ا با افغانستان و آن مسله دشمنی دیرینه ایران دارم از قلمشان افتاده است
 
های داخلی خانمان سوز  گباعث هزارها بدبختی و جنرچه پاکستان دشمن قدیمی و فعلی افغانستان و گا

رناکتر نباشد کمتر هم نیست. ایران از زمان ماءموریت اول طر نسبت به پاکستان خگر ایران اگافغانهاست م
تقرشدن حکومت مرکزی امیر تا به مس ۱۷۹۹سرجان مالکم، بحیث سفیر حکومت برتانیه، به دربار تهران 

و سیستان افغانی را از سر بدر  خاک ما، هرات، بادغیس، غورِملکیت عبدالرحمن خان و تا به امروز دعوای 
نه تنها دعوای ملکیت خاک و  ننموده و هر وقت تالش تضعیف نمودن و تجزیه نمودن افغانستان را نموده است.

ی افغانستان و افغانها را هم از خود میداند. و از همین رو گفرهن های افغانستان را مینماید بلکه میراث شهر
از دسایس دست بردار نشده  ، به منظور فروپاشي افغانستان،آرام ننشسته و هیچ وقت اهیگدرطول تاریخ ما هیچ 

 است. چون مضمون داکتر صاحب را بسیار ارزشمند، علمی و مفید یافتم، اشاره به این نکته نمودم.
 

ده بنده، طرح هر مشکل اجتماعی و سیاسی باید مولود و معلول سستم مشخص حکومتی یک جامعه باشد. به عقی
سوال بنده از فیدرال طلبان همین است که ایا مشکالت امروزی و دیروزی ما به سستم حکومت مرکزی ارتباطی 

ه امروز، هر وقتی که حکومت تا ب ۱۸۰۱ داشته است؟ بعقیده انیجانب مسله برعکس است. از زمان سقوط زمانشاه
. و کسانیکه تحت نام ستم ملی و ستم قومی مبارزه است را ببار اوردهها و مصایب  مرکزی تضعیف شده، بدبختی

شان زمامدار منطقه خود بودند، بالنوبه مردم مینمودند در مدت  بیست سال دیموکراسی امریکایی ها، که هریک 
روهی گی عمومی، مهاجرت های گرسنگرا مداوا ننمودند بلکه باعث دربدری و خودرا قاپیدند. نه تنها هیچ دردی 

  و باالخره رویکار آمدن رژیم امروزی شدند.
 

دوستم، عطا، اسماعیل خان، محقق، خلیلی و... هریک آنها در منطقه خود حاکم چه که پادشاه مطلق بودند. یعنی 
فیدرالی نداشتیم بالقوه یک نظام فیدرالی، صد چند ظالمانه  ر بالفعل نظامگما در بیست سال دیموکراسی امریکایی ا

فیدرالیستها، تحت هر اسم و رسمی که شعار میدهند ذشته حکومت مرکزی، را دارا بوده ایم. گتر از نظام های 
است و تجزیه نه عملي و نه به نفع هیچ قومی  ، به منظور اغراض و منافع شخصی،مطلب شان تجزیه افغانستان

 ست.بوده ا

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_fedralism_tajzai_talabi.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_fedralism_tajzai_talabi.pdf

