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۰۶/۰۶/۲۰۱۷ یع / شیرزو           

 فدرالیزم و عواقب نا ګوار آن در افغانستان

 قسمت دوم

 

هر فدرالیزم مصیبت های زیادی را در شرایط کنونی کشور غرض خوشنودي بادارن بیرون مرزی خویش نثار مردم 
 :دم شهید ما می نمایند که ذیالً بطور بسیار فشرده از آن یاداورمی شویم

  
 دامن زدن به اختالفات قومی ، لسانی، و مذهبی در بین اقشار محتلف کشور./ ۱
 نفوذ در میان اقوام افعاتستان به منظور درهم شکستن اتحاد ملی افغان ها و دامن زدن به تداوم جنګ های قومی./ ۲
ار یک نظام ظاهًر اسالمی و ماهیتاً یک دولت کا مالً ستمي وعملی ساختن روحیه قرار دادهای مخفی با استقر  /۳

 شوروی.
به منظور دامن زدن اختالفات قومی و نژادی، « امید» تاسیس جراید غیری ملی ، ضد ملی بیرون مرزی مانند   /۴

 ایجاد فضای ترس و وحشت در بین مردم.
 رالیزم غرض تجزیه عملی افغانستان.پیش کشیدن موضوع فد/ ۵
 

به وجود آوردن نظام جدید در افغا نستان تعداد اکثریت این نا بکاران و بیسوادان به اساس تعلقات قومی و تنظیمي در 
زیر چتر حمایوي تنظیم های دین فروش وضد ملی در کرسهاي تعین شده جابجا ګردیدند وازآنجا فرمانهاي بد بختي و 

بی دفاع افغانستان را پی ریزی شده صادر میګردید، با این میتود در تصعیف جامعه افغانی بخاطر  نا راحتی مردم
حفظ منافع خود وهم قطارانشان مذ بوحانه کوشیدند تا مردم کشور را در یک حلقه تنګا تنګ قرار دهند تا باشد از 

ایند که مردم شریف افغانستان شاهد دارایې های منقول وغیری منقول آنها منحیث یک متاع غنیمت استفاده نم
غارتګریها ، قتلهای، غصب زمین ها مردم، خانه ها ، تعرض به شرافت و ناموس مردم باند ها و تنظیم هاي دین 
فروش را مشاهده نمودند. این طرح که از طرف اجانب بدست پرورده های شان میخواهند جامه عمل بپوشانند در 

 ونابودی کشور ما از نقشه جهان است. حقیقت طرحی است که برای محو 
 

اجانب باید بدانند که فدرالیزم متضمن توسعه آزادی های فردی،سیاسي و مدنی نیست، بلکه در افغانسنان فعلی یک 
/ ۱۹۹۲سیستم ارتجاعي،ضد ترقي، وضد مردمي است که افغانستان را به سوی خانه جنګی دایمی بد تر از سالهاي 

یزم یک عقب ګرد فرهنګي و سیاسي است که تفرقه هاي قومی و مذهبی را تا پاین ترین سطح خواهد برد. فدرال ۱۹۹۶
آن تبلیغ خواهد کرد، و شګاف هاي عمیق اجتماعی را برای حفظ قدرت فیودال های قومی و نظامی وسیع تر خواهد 

دای آزادی، برابری مساوات و ساخت، فدرالیزم ظلم وستم اربابان قدرت را بر مردم محلی تشدید ترخواهد نمود ، و ن
دیموکراسی را در جنین خفه خواهد کرد، این خاینن و نوکران حلقه به ګوش آنها میخواهند یک کشور کهن را از ریشه 

م  ۱۹۹۲نابود کنند.بعد از شکست تحقیرآمیز شوروی در افغانستان واخراج جبری قوای آن کشور از وطن ما در سال 
له بی شرمانه شوروی و چه بعد از شکست ننګین آنها امریکا ظاهًر از صحنه سیاسي از پا درآمد، قبل از مداخ

افغانستان قسماً عقب نیشني نمود مګر پنهانی از حمایت ګروهای ضد ملی و مذهبی کماف سابق ادامه داد که در نتیجه 
ی بدست کشور های همسایه افغانستان را در جنګ داخلی غوطه ور ساختند، سر نوشت افغانستان در این مقطه تاریخ

افتاد که سالها برای قلع وقم افغانستان درکمین بودند، پاکستان که مرکزثقل فعالیت های تنظیم های افغانی دردهه 
در فعالیتهای مربوط به  CIAقایمقام  ISIم بود عمالً وارد صحنه سیاسي ونظامی افغانستان شد، سازمان  ۱۹۸۰

 افغانستان ګردید.
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حظه پاکستان در تنظیم های جهادی این کشوررا در موقفی قرار داد که بسیار به اسانی توانست به سیاست نفوذ قابل مال
مداخالت پاکستان را در  ۱۹۹۶/ ۱۹۹۲افغانستان به نحوی خطر ناکی تاثیرګذار باشد. جنګ های داخلی بین سالهای 

سعودی برخوردار بود مداخالت بی شرمانه افغانستان که عمالً از حمایت امریکا،و متحدنیش خصوصاً عربستان 
KGB  سابق و اکنونFSB به سازمانهای جاسوسی سه کشور تاجکستان،ازبکستان و رژیم اخندی ایران یعنی «

را در افغانستان دنبال میکرد با   KGBمحول شد سازمان استخباراتی اخندي ایران فعالتهاي « وواک یا ساواک قدیم
تقسیم کشور ما در صدر وظایف سازمانهاي  ی مختلف در افغانستان دنبال میکرد.تاکتیک های و ستراتیژي ها

استخباراتي ایران وپاکستان ګردیده، کشور ما میدان زور ازمایي دو کشور مداخله ګر ایران و پاکستان که از حمایت 
رمانه در امور دو ابرقدرت جهانی برخوردار بوده واست قرار ګرفت. روسیه هیچ وقت دست از مداخالت بی ش
 افغانستان نه اینکه کوتا نه نمود بلکی در سرعت بخشیدن آن تالش همه جانبه را بخرچ داده و می نماید. 

 پایان قسمت دوم                                                                                               
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