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 70/70/3713          م، نعیم بارز  
 

 افغانستان یعنی رد فیدرالیزم
 آغاز جنگ داخلی نافرجام! اعالم تجزیه و

 
 آغاز شد؟ چه وقت و تحت چه شرایطی در افغانستانطلبی  فیدرالیزمزمزمه ها و حرکت های باید یاد آور شوم که 

تواند تحت  افغانستان را نمیکه ه بود تدریافبق سادولت شوروی حکومت داکتر نجیب هللا در سر آشیب سقوط  کباری
را از افغانستان جدا سازد داری عبالرشید دوستم مناطق شمال به این فکر افتاد تا به سردمآنگاه  ،دارد تسلط خود نگه

مجال خوشبختانه دیگر به شمال انتقال دادند ولی  هایاز مرکز و جارا برگ نظامی  خیال اکثراً ساز وو به همین 
 یه را نیافتند.تجز

های میان گروهی عمالً حالت ملوک  در اثر جنگکه  دبودر دوران حکومت برهان الدین ربانی بار دومین 
 .وایفی در کشور بر پاشده بودطال

محمد ظاهر شاه، پادشاه که اری نو روز در شهر مزار شریف زبه روز برگ 1333در سال مشخصاً  سومین بار
بودند، جنگساالر عبدالرشید دوستم، دست  حاضر س و نواسه اش مصطفی ظاهرسابق، با پسرش شهزاده میروی

 بیان داشت که بیشرمی با نهایت گستاخی و بعد از سخنرانی قسیم فهیم،« خلق افغانستاندیموکرتیک »حزب  پرورده
ن موظف در افغانستان بوده و میخواهد کمیسیو فیدرالیزمنظام  ینام نهادش خواهان برقرار« جنبش ملی اسالمی»

 نظر داشته باشد.  برای تدوین قانون اساسی این موضوع را در
به صراحت جنگ ساالران از سوی بعضی  آقای کرزی نیز ها بحضور همچنان این موضوع در سیمینار والی

احمد « وحدت» حاجی محمد محقق از حزب نام نهاد  سال اخیر در یکی دودر این رابطه بعد از آن  مطرح شد و
داخل و خارج این زمینه بالسی در جدیگران با یکی دو نفر سناتور امریکائی م الرشید دوستم وولی مسعود، عبد

ایران در همه جا به دفاع آخندی رژیم  ۀلطیف پدرام این مزدور شناخته شد بیشتر از همه لیبرگذار نمودند و کشور
کشور و  ۀجز تجزی یرسم هدف ن اسم وکه زیر ای و گلو پاره کرده است راندهدر افغانستان سخن  فیدرالیزماز نظام 

  .باالخره  پیوستن به دولت های حامی شان چیزی دیگری نبوده است
 دهللامثل دوکتور سید عبمقاالت تحلیلی ارزشمندی از قلم صاحب نظران محترم هر وقت این ارتباط  در در البته

 در نشرات برون مرزی انتشار انستانمنفی برای افغاثرات  و فیدرالیزمراجع به چگونگی نظام و دیگران کاظم 
نجات بخش از آتش  ۀنسخ به اصطالح دایی مهربان تر از مادراز سوی دولت پاکستان این و اکنون که  هیافت

ث آنرا به بح بار دیگرکند  ایجاب می ،نموده استمطرح را طالبان در افغانستان زیر نام افروزی های تروریستی 
 .گیریم

های فردی و  زادیآمنافع مادی و شاید کنند  می تصور جنگساالران تحت تاثیر تبلیغات رکه د یآنهای ازدر اینجا 
 خواهد شد می پرسم:مین أت یل وثتمو حاکمیت های قومی و محلی خوب تر  فیدرالیزماجتماعی شان در نظام 

عدالت اجتماعی  فشار فقر، استثمار و خشونت کاسته شده و به آزادی و فیدرالیزمکن است در نظام مستداللی ماباچه 
 رسید؟بهتری 

بوده اما برقرار  فیدرالیزمسیستم  کشور در آن در پاکستان نشان داده،از جمله  هابعضی کشورتا آنجا که تجارب در 
 اقوامبه مقابل فشار حاکمیت مرکزی یعنی قوم پنجابی به عنوان قوم اکثریت  ازعالوه  که شود بوضاحت دیده می
 هرا بخود تخصیص داد  مقامات مهم ملکی وعسکریتقسیم  از جمله اقتصادی و ،تبسی امتیازا وایالت های دیگر

گیرد گذشته از  م بلوچ را در بر میاقوا بخشی از ه شامل وزیرستان وخواه ک بنام پشتون یدومین ایالتهمچنان  اند
ارباب  وستم خان  ظلم و در تحت فشار استثمار و اختناق حکمرانان محلی واقع شده وفشار های حکومت مرکزی 

 کشند. بدوش می را نیزمذهبی قومی 
رفاع عدالت و شود به آزادی و  قومی محلی میو حاکمیت های  فیدرالیزم که با استقرار نظام تصوربه این  بناءً 

 جز خیال باطل نیست.ی رسید، چیزهمگانی 
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و  ها زدیآ ترو رشد هرچه بیش که با استقرار نظام دیموکراسی، سیکوالررساند  میجارب در سطح جهان ت -اول 
خوشبختی نسبی عدالت و رفاع و مردم به  جامعه در همه زمینه ها ترقی کرده و شود میامنیت  و مین صلح أت
 رسد.ب

نو  ۀافغانستان یک جامع در افغانستان هستند می پرسم که آ یا کشور فیدرالیزمنظام  نکه خواها ییاز آنها  -دوم 
 دایجا که در مشارکت سیاسی و زنند ار دولت برسر هم میف بر سر ساختست که اقوام مختلف روی اختالا یبنیاد

در کشور شکل  فیدرالیزمنام ه ماسیون جدیدی بخواهند یک نوع تشکیالت و یا فور ، میمرکزی راضی نبوده دولت
 گیرد؟

 
کشور که در آغاز بنام آریانا و در زمانه های دیگر بنام خراسان و از سال  ۀلسه هزار سا تأریخاین پرسش را 

که اقوام و قبایل  دهد پاسخ می نوین را بنیان گزاری کرد، درانی، افغانستانبابای شاه  دبدینسو که احم 1070
هم به زندگی شان خود توافق نشان داده و در کنارز ی امهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظارمختلف در مشارکت ف

 .هستی خود دفاع نموده اند زمین، و دیگرراجنبی مشترکاً از سو در برابر تجاوزات  ادامه داده اند
 
های قومی این سرزمین راضی نیستند که در  که گفته شود اقلیت است هباقی نماند یا ها جایعلذا برای همچو اد 

خود مختاری و نظام  ۀبرای راه یابی و چاره جوئی، مسالیک دولت مرکزی به حیات شان ادامه دهند و  تحت
 را پیش کش نمایند. فیدرالیزم

و حامیان خارجی  خواست قوماندان ساالری وها، هدف  این طرح ها و حرفپیش کش نمودن که اضحست و -سوم 
ا در مطلق ر میت شانحاکبقای  وون آمده رها از درون آتش و خون بیآنترین  ست که چند نفر خونخوارشان ا

ی جوان هاروز تا روز نیروکه قسیم قدرت بر اساس اهلیت و لیاقت ت و در حالت صلحعکس العنانی می بینند و بر
می قدرت  ازرا شان جبری دور شدن عناصر سنتی  ،دنکن تبارز می در کشوروعلمی تخصصی با معرفعت های 

 .بینند
ۀ هیچ گرگ و حیوان درندطور مثال زیرا  ،استخوشایند دشمنان خارجی افغانستان اساساً  فیدرالیزمطرح   -چهارم 

همسایه قطعه قطعه آنرا می بلعد و دولت های بلکه بصورت  ،رت کندقورا سالمت  گوسفندتواند یک  نمیدیگری 
ا به چند پارچه ما رزیبای کشور  فیدرالیزمکوشند زیر نام  میبه این مقصد نیز ایران و پاکستان افغانستان یعنی 
 نمایند.هضم  و حل وتقسیم د بین خوآنرا ، تقسیم کرده آنگاه

 ییکشمکش بین قبایل، حاکم نشین ها، امیر نشین ها جامعۀ افغانی قبالً  ،و حرکت در مسیر تکامل تأریخاما در گذر 
ل تا حدودی بهم آمیخته اند ییا به اختیار، اقوام و قبا اجبارچه به وایفی را از سر گذرانده تا اینکه طملوک البه شکل 

داده اند و گام بگام  و درهم ادغام شده اند، بخشی از قدرت حاکمیت خود را بسود ساختن حاکمیت سراسری از دست
حاکمیت سراسری  گاهنآ شدن، قدرت حاکمیت های محلی کم و کمتر شده و ملت -دولت در راستای شکل گیری 

ان پیوستگی ببار آمده که جدا سازی منطقه و جدا سازی اقوام از هم دیگر نا نفزونی یافته است، تا آنجا که در حال چ
 ممکن گردیده است.

 وایفی در ذهن قدرتطلاساله، افکار و تمایالت برگشت به نظام ملوک سی  ایه تحوالت و جنگالبته در اثر  -پنجم 
 سنتی وقدرت های محلی  افکار بیشتر در، مگر پر واضحست که این تمایالت های محلی بار دیگر زنده شده است

در  بی مرض، رض وعادی بی غو مردم  مخواست و تمایل اقوابه ، نه شود دیده میبه مسایل ملی  بار بی بند و
 مناطق مختلف کشور.

حقوق دیموکراسی، به  ،فرسوده کرفتار هستید شما که تا هنوز به سنت های کهنه و ،باید از این فدرال طلبان پرسید
 مدرن رو آورده اید؟  ۀبه عنوان یک پدید فیدرالیزمو حقوق بشر اهمیت و ارزش قایل نیستید چه شده که به زن 

خواهید چون رژیم آخندی ایران  میعوام فریبانه نوان های جهان پسند ولی در واقعیت امر معلوم است که با این ع
   رسیده حاکمیت نمائید. سربه اعتبار شان  تأریخچند صباح دیگر هم با سنت های که 

با صرف نظر از آنکه تجاوز دولت شوروی تا چه حد تلفات جانی و خسارات بیشمار مادی و معنوی را بهر حال  
مین أت م و مناطق مختلف کشوراشد اتحاد بیشتر را بین اقو ای مردم ما ببار آورد، ولی یک فرصتی بود که میبر

نه تنها کار مثبتی در این زمینه انجام ندادند، بلکه بر خالف تنظیمی  ی اسالمی واسفانه رهبران گروه هأنمود، اما مت
از این طرح ها حاال  شمنی در مقابل هم قرار دادند وتا توانستند به شکل های مختلف مردم را به کینه کشی و د

طقه وارد مذاکره و زد وبند نلت های موبا د ددلخواه خوه رود که شاید هر کدام این جنگساالران ب چنین تصور می



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ دغً پتًښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً وپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 ،لحقابند با حکومت ضیا و خواسته بود زیر نام کنفدراسیون در زد گلبدین حکمتیار کههای شده باشند، چنان
در طرح کنفدراسیون، گلبدین و جنرال ضیا الحق  ه پنجمین ایالت پاکستان تبدیل نماید. اما همانطورکه افغانستان را ب

 خاینانهو دیگران نیز به این آرمان خیال انگیز  والی بلخ  حاجی عطا محمد ،به مقصد نرسیدند، عبدالرشید دوستم
 نخواهند رسید. شان
 ،تاجک، هزاره، ازبیک هر قومی چون وه سرزمین افغانستان به هر فرد را بدانند ک اینو حامیان خارجی شان آنها 

نفت  در هر قطره آب دریا ها و هر سنگ و کلوخ  و هر قطره گاز وکه بلوچ وغیره تعلق دارد ترکمن،  ؛پشتون
و چیز های دیگر یاقوت چگدلک  بدخشان  زمرد پنجشیر و هر ذرۀ لعل و ومس لوگر و آهن حاجی گک  شبرغان و

ظایف و بل تقسیم نیستند. آنچه قابل تقسیم استادام قک تان باهم سهیم و شریک اند و اینها هیچدر جاهای دیگر افغانس
بر اساس انتخابات آزاد و وضع قوانین بوسیله نمایندگان واقعی  کزی وتصدی دولت است که از طریق دولت مر

 عملی گردد. دمی بایلیاقت  طبق اهلیت و ومردم 
، آزادی و اسالم استقالل) همزبانند کلمهدم و اهل سیاست و دین در چند مراه خوشبختانه اکثریت قاطع تسخن کو

آنچه بیشتر شان دعوا ندارند، تمامیت ارضی  در خواهی( هر چند که همدل نیستند و مرام شان یکسان نیست، مگر
تصدی  و وظایف،شایستگی افراد و تعیین و گروه های سیاسی در مساله تمیز حاکمیت نستان است ولی باید اافغ

ارضی  که در پی قدرت خواهی اند و تمامیت هوشیار و آگاه باشند و به آشفتگی اندیشه ها دچار نشوند، زیرا آنهائی
قصد خود را در پوشش های د، در این روزگار ضعف و ناتوانی برای شان اهمیت ندارمنافع ملی  و کشور

 ا میگذارند. منصه اجره ، کنفدراسیون و یا اسالم سرحد نمی شناسد بفیدرالیزم
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