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 م فدرالیز نامیمون و  زشت مثالهای از
 

 (  آلودوابزاری  هوس  های  ونظام  )سیستم عنوان تحت  تحقیی مقاله از  برخی برګرفته
 

 د مومن نصیراحمد آزاد:  وژورنالست نویسنده نوشته

 
 اندیشه  حاصل  اینکه  لحاظ  ،زیرابه نمود  مکث  میتوان بلژیک  برفدرالیزم  ونامیمون  زشت مثالهایزا دیګرهم  یکی۰۰۰

  مختلف   های  نهاد  بین  وهمکاری  آهنګی  هم   که  است  سیستم  این  سردمداران  طلبانه  وجدایی  آلود   هوس  های  وتالش
  سعی   هرنهاددولتی ۰تاس  قرارګرفته  پیشرفت  و  ترقی  راه  وسد  کرده  مشکل  درافغانستان  حاکم  رامانندشرایط  دولت
  با  خودرا  قدرت درکشورخودما(  مولودبن  مافیایی   سهامی  درشرکت  شده  ګردآورده  سنامتجان  های  مانندګروه)تا   میکند

  نشان   عالقه  دولتی  مشترک  طرحهای  پیشبرد  دهدوکمتربرای  خودافزایش  غیرمشروع  صالحیت  حدود  ګسترش
  به خویشرا  فدرالیزم  مدل  (،  کشورما   نماهای  سیاسیون  از  ای  کشور)مانندعده  ان  سیاسیون  از  بعضی  درحالیکه۰ دهد

  وایجادهویت   دولت   چند  مشترک  حاکمیت  بنای  با   ،امااروپا   میکنند  اروپاتبلیغ  آینده   فدرالیزم  برای  ونمونه   الګو  عنوان
 دوقوم  بین  جدایی  ایجاد  با   بلژیک  فدرالیزم  اما   کند،  نزدیک  باهم  را  ملتها   میکوشد  است  ملی  هویتهای  فرای  که  اروپایی

 ۰دیکنم متضادحرکت اروپادردوجهت ادغام وسیاست
 

 فدرالیزم   که  که:»اززمانی  است  شده  وارایه  بیان   چنین  بلژیک  درمورد  ومحققین   دانشمندان   های  وتحلیل   تحقیقات  روح
 کودکان ۰ دمیګیرن  وفاصله  دورشده  بیشتر  ازهم  قبل  روز  به   هرروزنسبت  بلژیک  دهنده  تشکیل  دوقوم  ،  یافته  عینیت
 مردم  کنندو  نمی   نګاه  مشترک  تلویزیون  کانالهای  وبه  میروند  انهجداګ  مکاتب  به  هرکدام  زبان  فلمان  و  ن   زبا   هالندی

 شده  تضعیف   درجامعه  مشترک  ملی  هویت  احساس  ترتیب   باین ۰ خودرامیخوانند  های  نامه  روز  یکی  هر  هردوقوم
 دهدواحزاب  پایان  اختالفات  این  به  که  ندارد  وجود  سرتاسری   و  ملی  حزب  کشور  درین  امروز  تا ۰ میرود  بین  واز

 ۰ کشور این  اتباع تااتحادویګانګی شده جدایی باعث بیشتر
 

 عشاریه ده ازجمله ۰دمیخور زودشکست ودیریا  نبوده بقا  قابل نظام  این  نظران صاحب اکثر عقیده به هرصورت به
 می  دیګراقوام  درصدآن  وتقریبادوازده  والن  درصد  وسه   ،سی  درصدفالندر  وپنج  پنجاه  ورکش  این  جمعیت  دوملیون

  بندی   تقسیم  به  نیز  اقوام  این ۰ یابد  می   ازدیاد  روز  آنهاهر   وتعداد  بوده  ازدیګرکشورها   مهاجرین  اکثرآنها   که  باشند
  این  کردن محروم با  رازانکهنظ صرف۰ شد  خواهد ی  جدید بندی تقسیم خواهان وهریکی درنداده تن بالجاجت کنونی
 ۰دقراردار دموکراسی و آزادی اساسات درتضادبا  نظام این رای، حق از مردم
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