
 
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه دران جرمن آنالین افغ

 ئپه ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد 

 

 
 

 ۲۰/۰۱/۲۰۲۲           نگاه ونسی
 

 سخنان بایدن را جدی بگیریم
 (سناریوی تجزیه)

 
رو و  رو، میانه های راست ها، احزاب و سازمان کردگان، سیاسی شناسیم. مالها، تحصیل وبیش می امریکا را حاال کم

و قهر  ایم، ناز دیده ایم، برنامه و پالن گرفته ایم، تفنگ گرفته اخیر از امریکا معاش خورده هٔ رو همه در چهار ده چپ
ها خواهند خندید؛ مردم عادی  های امریکا در افغانستان آشنا نیستیم همسایه ایم. اگر هنوز بگوییم با سیاست شنیده

خشم خواهند آمد که نزدیک به سه نسل  کنند به گری می داری و جوالی وانی و دکانداری و باغ کشور، آنانی که کراچی
فهمید! آنان خواهند گفت، اگر سگی چهل روز با  تان را نمی نعمت لیدر آغوش امریکا کالن شدید، هنوز سخنان و

های راست و چپ و میانه و تروریست و دموکرات  ها و رفتارش بلد خواهد شد. شما سیاسی کسی زندگی کند با اشاره
 .دانیدتان را ب نعمت های کالمی ولی  افغانستان باید معنای سرفه، لحن صدا، طرز نگاه، اشارات ابرو و کنایه

راستی هم باید بدانیم. شرم است اگر هنوز برای درک سخنان بایدن در جستجوی تفسیرهای لندنی یا نیویارکی باشیم. 
ها  گوید افغانستان ظرفیت کشور شدن را ندارد و افغان گذشته صریح می هٔ چندمین بار است که بایدن در دو ده

 ایم و جدی نگیریم؟ رده را چرا نفهمپ توانند ملت واحد شوند. این سخن صریح و بی نمی
برد، ولی مسئوالن آن کشور وضعیت داخل افغانستان و خواست  افغانستان نمی هٔ امریکا لزوماً خودش سودی از تجزی

دانند که  ما دارند و می هٔ دانند. آنان استخبارات، روابط رسمی و غیررسمی عمیق در منطق ما را می هٔ کشورهای منطق
ها بخصوص به نقش کشورهای  اند. ما افغان ربی، پاکستان، ایران و روسیه چشم به سرزمین ما دوختههای ع  امارت

احتمالی افغانستان باید توجه داشته باشیم. مثالً قطر که در افریقا مشغول معامالت استعماری است،  هٔ عربی در تجزی
 !صاحب و در چند قدمی دوحه شیرین، بی چرا به والیات غربی افغانستان چشم ندوزد؟ سرزمینی با آب و خاک

نامه  داشتن نزدیک به سیصد صفحه ضمایم تفاهم امریکا و طالبان را ندانستیم و معنای پنهان نگه هٔ دوح هٔ نام اگر تفاهم
را که درمورد ما و کشور ما نوشته شده بود درک نکردیم، باید در درک سخنان علنی و صریح بایدن خود را 

شود! این را کدام کشور ناتوان،  گوید افغانستان کشور نمی مالحظه و در چشمان عالم می م. مردک بینفهمی نزنی  به
سیاسی کشور ما  هٔ گوید؛ ولی نعمت چند درجن سازمان و حزب و تنظیم و شبک گر پشت میز یا مفسر بیگانه نمی تحلیل

 هٔ اند، هم در جبه در اختیار دارند. هم در امارتگوید که اکنون تمام میدان رقابت سیاست و اقتصاد را از هرجهت  می
 .اند و هم در مخالفت جمهوریت، هم در قدرت

همین  افغانستان در دستور کار است و رهبران اردو و استخبارات پاکستان به هٔ حاال دیگر نباید شک کرد که تجزی
ع جاری کشور یک سناریوی احتمالی را روند. با توجه به اوضا سابقه و علنی رژه می دلیل در کشور با جرئِت بی

 .هایی النه کرده است کنم تا بدانید در ذهن این وطندارتان چه ترس برای شما قصه می
 :سناریو این است

ترین لقمه را  حقانی قصد دارد کالن هٔ توان حدس زد که پاکستان با اتکا به شبک های سیاسی جاری می  بندی  از قطب
هایی از والیات مرکزی به شمول کابل را پاکستان  احتماالً مشرقی، جنوب شرق و بخش از خاک افغانستان بردارد.
کند و برای تصرف کابل و پروان  خواهد. پاکستان به سروبی هم اکتفا نمی خود می هٔ در ایالت خودمختار حقانی

 .ها و حورطلباِن بسیارش را مرش خواهد کرد انتحاری
جا به تناسب ایالت خودمختار  جنوب غرب کشور امارت مالعمری خواهد شد. آناگر افغانستان تجزیه شود، غرب و 

عربی، عربستان و ایران  هٔ حقانیه احتماالً کمتر زیر نفوذ پاکستان خواهد بود و کشورهای چون قطر، امارات متحد
اه، هلمند، نیمروز و ها به خاک پربرکت قندهار، فر ها و اماراتی داراِن اصلی خواهند بود. قطری بازیگران و سهم

هایی داشته باشند. ایران نیز از آب و  جا امارت یا امارت بینند و دوست دارند این خود می هٔ هرات چون کندوی نان آیند
 .سهم نخواهد ماند خاک غرب افغانستان بی

هایی از والیات مرکزی برای پوره کردن آرزوهای خراسانی، فارسی، ترکستانی و هزارستانی  شمال و بخش
باشند برای مشق  تخصیص داده خواهد شد تا آن گروه از مردم افغانستان که عاشق فدرالیزم و کنفدراسیون می

خودمختار ترکستان، هزارستان و های  آرزوهای خود سرزمینی داشته باشند: جمهوری فدرال خراسان )با ایالت
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داران اصلی خواهند بود. چین، هند، روسیه و امریکا احتماالً  تاجکستان(. ایران، ترکیه، تاجکستان و ازبکستان سهم
ها نخواهند ایستاد بلکه ناظر کالن و بازیگر تاثیرگذار بر کل این روند خواهند بود و در هر  کنار هیچ یکی ازین توته

  .گذاری خواهند داشت مین سرمایهبخش ازین سرز
لرزاند؟ وقتی از "شِر افغانستان" رها شوید، به خراسانی که در  چطور، روبرو شدن با چنین سناریویی کمرتان را می

اید نخواهید رسید، بلکه به چیزی شبیه این  خوانید نخواهید رسید، به پشتونستانی که در شعارها شنیده ها می کتاب
 .ید یافت. البته یک چیز دیگر هم داردسناریو دست خواه

اجرای این سناریو دو یا سه نسل تباهی کار دارد. کوچیدن، کشتن، مرز کشیدن، دعوا و کشتار نیاز دارد. سرزمینی 
شود. مردم به آسانی با خاطرات خود،  اش مرزی نگذشته است، به آسانی توته توته نمی گا در گذشته از سینه که هیچ

کنند. خیلی از مردم شاید ترجیح دهند که نکوچند بلکه جنگیده  انه و راه و تاریخِ خود خدا حافظی نمیبا سرزمین و خ
 .بمیرند

دهد،  سابقه می جدی گرفتن سخنان بایدن مهم است. خطر را انکار نکنیم. فضای کشور بوی باروت و خوِن بی
ست ندارید جای افغانستان را ایالت خودمختار گیری است. اگر دو گری در حال شکل های کشنده و بسیار ویران موج

افغانستان و جمهوری فدرال خراسان بگیرد خود را تکان بدهید. از غفلت قومی، مذهبی،  هٔ حقانیه، امارات متحد
 .مشترک خود جلوگیری کنید هٔ پارچه شدِن خان سمتی و زبانی بیرون شوید؛ کنار هم بیایستید و از پارچه

ها و نویسندگان است که  کردگان، مدنی مداران، تحصیل دوش سیاست د رفت، مسئولیت اصلی بهاگر افغانستان بربا
  گیرند. در خانه درس نمی -چه رسد به سرگذشت ملت -گروه گروه مصروف انکار همدیگرند و از سرگذشت خود

، زبانی، سمتی و مذهبی در اند ولی در انترنیت مشغول خلق نفرت قومی ها نشسته ها و امریکایی اروپایی هٔ های خیری
 .باشند کشور خود می

یم بلی وطندار تو هستی! بلی وطندار تو انکار شدنی ئهمدیگر بگو ید چشم به چشم شویم و بهئهنوز فرصت داریم. بیا
بار پیروز  که صف بسته همدیگر را انکار کنیم، جمع شده به وجود همدیگر اعتراف کنیم. شاید این جای آن نیستی! به

اند برهم زده افغانستاِن واحد و دمکراتیک را  ها برای ما دیده ها و قدرت هایی را که همسایگان، عرب م و خوابشوی
 .بسازیم
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