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۰۱/۰۷/۲۰۱۷ یع / شیرزو           

 فدرالیزم و عواقب نا ګوار آن در افغانستان

 قسمت سوم وآخر

نظر به حاالت سیاسي کشور از صحنه عقب رفته اما اعمال سازمان امنیت روسیه کماکان به  ۱۹۹۰در اویل سال 
 فعالیت های ضد انسانی شان غرض بی ثبات ساختن افغانستان ادامه دارد

 اهداف مشترک ایران و روسیه در افغانستان عبارت بوده است از:
تقسیم افغانستان به مناطق ساحات نفوذ خود شان، جلوګیري از تشکیل یک حکومت قوی در افغانستان، ایجاد تفرقه 
های قومی، لسانی، مذهبی وسمتی دربین اقوام مختلف کشورو پکه زدن به اتش تعصبي، جدایي والیت شمال 

تدریج می توانست  ح نموده اند که این خود به را مطر ازپیکراصلی خاک کشور. بناً در قدم اول فدرالیزم و حصه بندی
 (zonning)افغانستان را در قدم دوم بسوی انهدام کلی بکشاند .

کتاب خود  ۳۴۳و ۳۴۲در مورد تجویز تقسیم افغانستان بر شمال و جنوب در صفحات « دوکتور محمد حسن شرق  
به احتمال نزدیک و به یقین کامل در « ) یشودتاسیس و تخریب اولین جمهوري افغانستان چنین تذکر م» تحت عنوان 

آثر همدردی شورنادزی که در ان وقت سمت وزیرامور خارجه شوروی سابق را بدوش داشت به رفقای افغانی خود 
را بسمت رهنمای میکرد که یک پیکرعظیمی را از بدنه خاک ما جدا سازد، که در این راستا مشاورین از افغانستان به 

نجیب هللا ریس جمهور وسلطان علی کشتمند صدراعظم طرح افغانستان شمالی وجنوبی را بمیان می زعامت دوکتور 
والیت سمت شمال کشوربنام حکومت شمال کشور با تشکیل صدارت در مزارشریف از پیکر «  ۹» ګذارانند و عمالً 

نفر اعضای کابینه جدید  « ۱۶» بدنه حکومت مرکزی جدا میکند و نجیب هللا مسیر را بحیث کفیل صدراعظم شمال به 
مقرر ودر مزارشریف با تشریفات خاص شروع به کار میکند ( این بار احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی در این 

 راستا سخت کوشا بودند وارتباطات مخفی شان را با آنها ګسترش دادند.
ت تنظیم های پشاورو ایران یاقی نمانده بود ازترس شوروی ها که هیچ امیدی برای بقا حکومت کابل به استثناي اختالفا

اینکه مبادا تنظیم ها به هم متحد شوند تصمیم می ګیرند تا توام با خروج کامل قوای شوروی از افغانستان حکومت کابل 
را به مزارشریف در شمال هندوکش انتقال داده ووالیات و سمت جنوبی هندوکش را به رهبران تنظیم ها وابسته با 

 پاکستان واګذارند و مانند کوریا، ویتنام، یمن، و المان افغانستان را نیز به افغانستان شمالی وجنوبی تجزیه نمایند. 
شوروي همین عناصر متمایل به مسکو را در سراسر افغانستان خصوصاً در شمال کشورتقویه و حمایت می نمود تا 

اده سازد افغانستان مطیع و مستعمیره میتوانست راه را برای زمینه را برای ګسترش نفوذآن کشور در افغانستان ام
تطبیق ستراتیژي جنوبی شوروی یعنی رسیدن به آب های ګرم هند هموار سازد، در این ستراتیژي کلیه منابع طبعی 
 سمت شمال افغانستان به شوروی تعلق میګرفت وکشورما کالً از نګاه اقتصادي به شوروی وابسته می شد وبه تدریج

راه را بسوی اشغال دایمی اماده میکرد. از قیصارمیمنه تا فیض اباد بدخشان جز ستراتیژي اول شوروي بود.باالخص 
جریان ستم ملی ) هردو مذهبی وغیری مذهبی (غرض کمک به این ستراتیژي مسکو ماموریت یافتند خیانت احمدشاه 

روی در نوع خود بی سابقه بود.این دوشمنان سوګند خورده مسعود و ربانی به افغانستان بر مبنای قرارداد مخفی با شو
در تشکیل اولین  ۱۳۳۱مردم افغانستان با سرمایه ګذاري های بیرون مرزی شان بسا بی شرمانه توانستند در سال 

با شماری از روشنفکران بدخشان دور هم جمع شدند، که بعد از « آبادی خواهان میهن » سازمان سیاسي به نام 
خلق وپرچم طاهر بدخشی به کمک اجنبی های بیرون مرزی و خود غرض جوانان را شستشوي مغزی نموده  انشعاب

ایجاد « سازا » آنها را به روحیه ضد قومی و سمتي آرایش نمودند که در نتیجه طاهر بدخشی توانست سازمان را بنام 
کشور ګیره خورده بود که به کدام میتود میتوان  نماید که مضمون و محتوا آن در تضاد با منافع ملیت های با هم برادر

ملیت های ساکن افغانستان را که سا لهای متمادی در کنارهم برادر وار زیست نموده وهمچودژ مطمن در غم وشادی 
باهمدیګربودند از هم بپاشند، طرحی را که این سازمان جهنمی در پیش دارند و سرخط وظایف شان را تشکیل میدهند 

 جسته میګردد.ذیالً بر
 فدرالیزم نظام سیاسي آینده ما است.   : ۱
 کوشش در راه ایجاد جبهه متحد شعار ماست.   : ۲
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 نام واقعی سر زمین ما ایران و خراسان است، آریانا و افغانستان مفاهم.  : ۳
 زبان دری هویت ما است و برای حفظ آن مبارزه خواهیم کرد.  : ۴
 ه ترین شعار ماست.: طرح و حل مسایل ملی عمد  ۵

این سازمان میخواست چینن نسخه های بیرون مرزی را بدون درک شرایط کشور وارد افغانستان سارنند، نا ګفته نباید 
ګذاشت که چکیده های از این سازمان کماف سابق که در ویرانی، کشتار مردم، ترویج تعصبات قومی، لسانی، سمتي، 

هم وطنان ما این تالش های مذبوحانه آنهارا با قربانی لک ها هم وطن ما دیدند ، از خود شایسته ګي نشان داده اند و 
شیندند که مردم ما شاهد همه فجایع آنها بودن و هستند که برشمردن اڼ از حوصله این مضمون بدور است. در کشور 

ورد زریاب، رفعت، حفیظ عزیزما افغانستان وابسته ګان و کاسه لیسان مرامی بدخشی شورا نظار، لطیف پدرام، رهن
منصور، سعیدی، بهزاد و دیګرطفیلی های رنګارنګ جامعه همچو پروانه وار غرض واژګونی نظام موجوده کشورو 

« ازموده را ازمودن خطا است » ایجاد تشویش برای مردم چرخ می زدنند.در زمینه ضرب المثلی مردمی ما است که 
تارهای دسته جمعی،غصب های ګوناګون،کشتن هفتاد هزار مردم بی ګناه مردم ما شاهد چور، چپاول، بی ناموسی، کش

کابل، ویران کردن و با یغما بردن هست و بود کشوررا با چشمان باز شان دیدند. این دوشمنان سوګند خورده مردم 
رخورد های یکبار دیګر پیمان ضد مردمی شان را تازه کرده ایجاد بی نظمی،بسته نمودن راه عامه را بروی مردم، ب

مسلحانه با قوای امنیتی کشورو امثالهوم ،یکبار دیګر خواستند شهریان کابل را به ګلیم غم بنشانند که شانند.  درروز 
تولد وشهادت طاهر بدخشی در هوتل انترکانتیننتل کابل محفلی بزرګی را براه اندخته شده بود جناب احمدضیا مسعود 

ات نمود و طاهر بدخشی را یکی از مدافعین مردم افغانستان قلمداد نمود و بیانیه پرشور انقالبی را برحضار قر
مصرف این برګذاری محفل از طرف بنیاد احمدشاه مسعود پرداخته شده بود، مردم افغانستان درک نمودند که این دو 

ض منافع خود سازمان روی یک سکه هستند و منافع شان چنان با هم ګیره خورده اند که به هیچ وجه نمیتوان غر
وازثروت های بدست آورده شان جدا شوند.در نهایت بایست خاطرنشان سازم که تصامیم نهایي در موضوعات 
سرنوشت سازکشورکامالً مربوط ومنوط به اراده آزاد مردم ما است، هرګونه سعی و در بازیچه ګرفتن اراده مردم ما  

ت افغان، استقالل افغانستان وتمامیت ارضی کشور ببار خواهد وتقلب و سازش های خاینانه نتایج زیان بخشی برای مل
 آورد.

 پایان                                                                                      
 

 چاپ اول، زرین بهارشمالی،شهید کارګر. ۱۳۷۷ماخذ : فریخته داکترشمس الدین، فرهنګ فریخته،
  ۲۲۱/ ۲۱۹،شماره های مسلسل  ۱۳۸۸دالرحیم،نشریه دعوت، عزیز، میرعب       
 «  قم» چاپ اول، چاپ مهر ۱۳۷۹قادری،داکترحاتم، اندیشه های سیاسي در قرن بیستم،      
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