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 10/08/2017                 محمد ولی آریا 

 ندۀ دیگریک نسخۀ کش
یر نظام تغی»نی بر تردید مب آریانا افغانستان محترم داکتر سخی اشرف زی در سایت را به قلم جناب اخیراً مطلبی

در افغانستان مطالعه کردم، حاکی از آن بود که یک عضو محافظه کار پارلمان انگلستان پیشنهادی را زیر « سیاسی

ن کشور ارائه کرده و احتمال آنکه این طرح به مقامات واشنگتن نیزارائه آ به وزیر خارجۀ« طرح سی » عنوان 

 .وجود دارد ،شده باشد

گاهی و آنرا به خوبی نمی دانیم؛ مگر به خوبی می توانیم اهداف پس پردۀ آنرا با رح که ما هنوز جزئیات آاین ط

باید  چنین است که ،در افغانستان و جهان داریم، دریابیم هاز نیات قدیم و اقدامات جدید برتانی که تجارب تاریخی ای

 اطق به تصرف طالبان و هم طرازان شان گذاشته شود.افغانستان به هشت منطقه تقسیم گردد و برخی از این من

ح ی در هند مطرنهادی که از جانب یکی از سفرای غرببا چنین پیش نیز «دوهزار و ده » نویسندۀ این سطور در سال 

 ،در جریدۀ مساوات« یک نسخۀ کشنده»مضمونی تحت عنوان  در است که در تقبیح و تردید آن شده بود مواجه شده

ملی  نهاد هایو در نتیجه  یمضد منافع ملی مردم افغانستان برداشت پرده از نتایج چنین اقدام خالف تمامیت ارضی و

یر ک، به زژییتیک آتش سترا ۀکوهش کردند که این توطئه به مثابو حتی رژیم سیاسی در افغانستان آنرا تردید و ن

 خاکستر پنهان شد اما قراریکه دیده می شود هنوز خاموش نشده است.

 و در مورد م های محافظه کار افراطی حاکم اندرژی ،و ایاالت متحده هزمان که در برتانی یدر مقطع کنونیاین طرح  

ان را ستلت افغانمبه شدت آن تعاطی و یا توافق نظر بین دو کشور نیز صورت گرفته است، زنگ خطریست که 

ای برای باشد که لندن و واشگتن ستراتیژی بخشی از  طرح وجود دارد که این یاحتمال جدی زیرا تهدید می کند.

ر ما سایه انداخته باشد، نباید سپاگر چنین واقعیت ناگواری بر کشورکه  ن سرنوشت ملل جهان روی دست دارندییتع

آزادی و استقالل و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را با استفاده صدای  انداخت و اشک ریخت؛ بلکه باید به پا ایستاد و

و به طراحان این تقسیمات حالی کرد  از کلیه وسایل نیرومند اطالعات جمعی به گوش جهانیان آگاه و آزاده رساند. 

 هم االکه دیگر زمان بی خبری و جهل تاری در برخورد با حیله گری ها گذشته است و اگر احیاناً این آب زور سر ب

باره فرو ، این آب دوبر وجدان بشری داعیه برحق و منطق انسانی و اتکاء، در آنجا ایستاده نخواهد شد و با برود

 خواهد ریخت.

کشور اگر چه جناب داکتر صاحب اشرف زی احتمال داده اند که شاید این طرحی برای یک ساختمان فدارالی در 

صورت  هجواب گفته اند که تصمیم مبنی بر اینکه یک کشور بسیاسی یق عمدرک  قوی ومنطق  باشد که خود آنرا با

 .نشینان «بکنگهام» به است نهیا مرکزی اداره شود مربوط به خود یک ملت  فدرالی و
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ی، سازمان وی، وضعیت دموگرافیگ، ساختمان قبیلاین ملت افغانستان است که باید ببیند که موقعیت جفرافیای بلی

 و واقعیت های سیاسی و اجتماعی ؟ج تفکیک ارضی در کشور چسان استئمراکز قدرت و نتاملی،  سیاسی، شعور

 ؟فدرالیزم و یا مرکزیت خواهد بود لتیدن بهباز گویندۀ چه عواقبی در غ کنونی

 چنان.تی ینینه  نه بینشی چنین بوده است و ،ما مطمئن هستیم که در طرح لندن 

است که این بخشندگان از کیسۀ خلیفه آیا به گریبان خویش  آن اند و ی هنوز بی جواب ماندهال های اساسؤاما س

 و برک نظامی و سالح های محیرالعقول خود مند جهان با هزاران سپاه و سازاند که پنجاه کشور قدرتنگریسته 

تنها طلبان  .نها در افغانستان لشکر کشیدندروزی که ای  .نتوانستند و یا نخواستند که بر دوسه هزار نفر پیروز گردند

ویل و باره تمنها دو، آما با استقرار این قوای جهانی، ای صحنه را گذاشتند و رفتندو القاعده بود که با یک شرفۀ پا

زدن  که با کشتن ها و آتش ه استن تولد یافتنرا نگرفت، حال هیوالی کشندۀ داعش در کنار آمسلح شدند و کسی جلو آ

چون روسیه و ایران و  یهایرا چنان سفید کرد که اکنون کشوراسالف  ویی ها، رها و اختطاف ها و ویرانگر

غ لیبحمایه و تمویل و تسلیح می کنند و بلند گو های جهانی چنان ت راطالبان این کفن کشان کهن  ،پاکستان با سرفرازی

« مار دو سر»یک  نها جزکه آ دانند خوب می اما دریغا ؛که گویا یک مار را توسط مار دیگر می کشند می نمایند

  .یستندن چیز دیگری

ل با اافیون جهان را تولید می کرد و ح «فیصد چهل»، افغانستان البان رانده شدندکه ط قوای بین المللی دوبا ور 

المللی، طالبان خارج شدند و  .  با ورود قوای بینلید می کندرا تو «افیون نود و نه فیصد»اسقترار قوای جهانی 

شصت »که ن برگشتند و اکنون طالبا ،جهانی ی؛ اما با استقرار قوانخواهند توانست دیگر برگشتهرفت  احتمال می

خرابکاران و دهشت افگنان، این د برای می خواهنجهانی کارسازان  و کشور را در تهدید خویش دارند« فیصد

 برای ملت افغانستان آنین رو از سوئی کشنده ت ینمضحکتراز یک سوی  سرزمین و خانۀ جدا گانه ای بسازند که

 و ندها پراگنده بوده ها و کواجانب مغرض که تا دیروز در دشت  خون ریز و وابستۀکه یک گروه بی رحم و است 

، هرگاه این قوای مخرب، صاحب سی ملیونی را سیاه و تاریک سازندمی توانستند زندگی و حیات و امنیت یک ملت 

ورد و وجود آه برت سیاسی ای را در یک ساحۀ ارضی گردد و بتواند قدو تضمین شده  یک حدود ارضی معتبر

وم و از منابع معل بی دریغ نه سازی شود و کمک های مستقیم وزمی هروابط خارجی آن نیز شاید توسط برتانیمطمئناً 

یا  کرد؟ تروریست عمل نخواهد مقتدر یک دولت ۀن یک ساختمان هراس انگیز به مثابآیا چنی دست آرد،ه نامعلوم ب

 آنکه منبع خوبی برای تربیه و صدور دهشت افگنان به تمام ملل نافرمان، خواهد بود.  

و رمقی در جان شان نماند و با این شالق کوبیده شدند ملل مسلمان  های اسالمی وکشور چساننکه صرف نظر از آ 

ترور را جز خانوادۀ صلحدوست  ۀاین دولت زاد ءبا اکثریت آرا شایدسازمان ملل دارد  دربا نفوذی که حال جهان غرب 

و خرابکاری می زنند آدم کشی به آن  نقاضت دستوری که طالبان ادعا می کردند که دست  و جهانی اعالم کند. 

  .مده اند، حل و فراموش خواهد شدکشور آ دینان به برای آنکه دگر

ال عم، با ا  است افتادهران قدرت طلب محلی الاو زرس الراناافغانستان که در پنجۀ یک استبداد جناحی جنگ س اما 

 می شودپارچه ند چه وقت این کشور پارچه که منتظریافت  دسته خواهد قدرت پرستانی،  چاقوی همۀ چنین طرحی

واحد  یکافغانستان نه به  در آن صورت هخویش بسازند کای سلطنتی بر  ،بر هر پارچۀ آن تا این خود بینان حقیر

 .مبدل خواهد گردید ی خونینبه اغتشاش سرااصولی فدرالی بلکه 
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، به واحد های مده اند، به میان آق یک سنجش آگاهانۀ ملیو نه بر طبکه نه بر اساس منافع ملی  یاین پارچه های

بور آن روز مجد افتاد که ملت افغانستان در نی خواهلدشمنانۀ خصومت بار و خشونت انگیز در پنجۀ قدرت طلبان مح

 . طالبان پناه ببرد و برخوردارخواهد بود برای ادامۀ حیات، به کشور نو تشکیل 

و  ها «مکمهان» و ها « دیورند»تجارب بسیار تلخ و خونینی از این طرح های شکنندۀ ملی توسط  نملت افغانستا

این خله می زند. ما  مردم ما گیز آنها در مسایل ملی خویش دارد که چون زخم ناسوری بر قلبکمیت های شر انح

کای التین دیده ایم که چون خنجری بر ی، افریقا و امرتعماری را در کلیه مستعمرات آسیاشکستن ها و پیوند های اس

ناشی از پشت این ملل فرو کرده شده است و تا حال که ده ها سال از آن می گذرد جنگ ها و خصومت و دشمنی ها 

 تاریک و ظلمانی را نه ریخته است و چه سان عرصه های زندگی این مردمانکه  للهائی از این م چه خونآن 

 . ساخته است

 سر چشمه باید گرفتن به بیل

 

 

 

   

        

 

 

 
 

 

mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com

