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 11/90/4912               سعید افغانی.  ص. د
 

 راندم سکاتلندـنکاتی چندی در مورد ریف
 

و « وایرلندبرتانیۀ کبیر » کشور  (⅓)کشور سکاتلند جزء اتحاد  کشور بریتانیای کبـیر است که یک بر سه قسمت 
. ایرلند کشور مستقل است که صرف قسمت شمالی و کوچک آن جزء بریتانیای کبیر میباشد. را تشکیل میدهدایرلند 

دانند،  نیز تالش احیای  کشور واحد  ایرلندی ها با وجود اینکه بخش شمالی کشور خویش را مردم متفاوت می
 . نیستمستقل ایرلند را  دارند اما این مطالبه چندان قوی 

. مرد که جانشین اش میشد نداشتۀ وی ورثـ. انگلند وفات شداول پادشاه " ملکه الیزابت" م    1۰93در سال 
که  پادشاه سکاتلند بود برای اولین بار به حیث اولین پادشاه انگلند و  "الیزابت اول"پسر کاکای  "جیمس چارم"

 . سکاتلند انتخاب شد
این کشور . کردم  رسماً اعالم موجودیت 1۱9۱ در سال ی نظام شاهی که درسالداراکشوری است « کبیر نیۀبرتا»

که معنی به این . متشکل از چار کشور مستقل قبلی یعنی  انگلند، ایرلند شمالی، سکاتلند و ویـلس تشکیل گردیده است
دم این کشور های مستقل مبارزات  مر. کبیر را تشکیل داده اند نیۀانگلند به سه کشور دیگر غالب شد و کشور برتا

 . به انواع مختلف گاهی قوی و گاهی هم  ضعیف  برای استقالل کشور شان، ادامه داشته استتأریخ در طول 
است که شاهد و شریک در جهان  امریکا و نظامی امروزی  یکی از متحدین بزرگ سیاسی ونظامی برتانیۀ کبیر 

با جهان و خاصتاً با ایاالت متحدۀ امریکا است و در سطح  این کشورکار های بزرگ مشترک ها و گیری تصمیم 
یک فضای کامالً جدید نیز در شهر  کشور های ناتو درتدویر جلسۀ . جهانی از اعتبار خاص برخوردار است

ناتو کانفرانس درین . است "ادنبره" "ویلز"پایتخت کشور . ویلز  کشور انگلستان چندی قبل دایر گردید –نیوپورت 
و سرد جدید با روسیه جنگ میدانیم دررابطه به افغانستان و مسایل دیگر مهم جهانی و به نحوی کار در  چنانچه
های جدید مبارزۀ جهانی علیه تروریزم و بخش مطالب مهم کار مشترک، درآن تصامیم بس مهم و ارزشمند روش 

 . اتخاذ گردید
 . باشند تن آن از سکاتلند می ۹0تعداد نماینده دارد که به  ۰۴9به تعداد برتانیۀ کبیر پارلمان 
د که در حال حاضر حکومت را دو حزب یعنی لیبرال دیموکرات کبیر سه حزب سیاسی مهم وجود دار نیۀدر برتا

(  صدراعظم فعلی انگلستان – "دیوید کمرون"به رهبری آقای )و حزب محافظه کار "( نگ لک"به رهبری آقای )
این حزب اپوزیسیون  و این مقام توسط کدام . قرار دارد( حزب کار)در اپوزیسیون حزب لیبر . تشکیل داده اند

قوت واقعی سیاسی این حزب در پارلمان ۀ در نتیجـبلکه  نشده فرمان و کدام توافق احزاب سیاسی به حزب لیبر داده 
 . ا افغانستان این حزب کدام  ضرورت به اعتراف رسمی اپوزیسیون بودن آن ندارداست  و  در تفاوت از کشور م

به تشکیل حکومت از . فیصد از اعضای پارلمان است ۹1ضرورت به داشتن در انگلستان برای تشکیل حکومت 
 کشور رئیس همان حزب مؤظف میشود کهصدراعظم انگلستان رئـیس شورای وزیران یعنی ( ملکۀ)طرف پادشاه 

 . فیصد طرفدار داشته باشد ۹1در پارلمان بتواند 
اعتماد چنین حکومت با داشتن اکثریت در پارلمان توانایی عملی کردن برنامه های رأی بعد از بدست آوردن عمالً 

به این که رئیس . چیزیکه در سیستم سیاسی و ساختار دولتی امریکا مشکل ایجاد میکند. خویش را درکشور دارد
طرف ملت مستقیم انتخاب میشود و رئیس جمهور در رأس دولت و از جمله در رأس حکومت قرار جمهور از 

مانند بیشترین از کشور های دیموکراتیک تصامیم حکومت باید از طرف پارلمان کشور به  انگلستان در. دارد
 . برسدتصویب 

 

امه های خویش با مشکل و مانع که حکومت اکثریت را در پارلمان ندارد برای عملی کردن برنهایی درکشور
به این ترتیب . فتهگرصورت  گذشته پارلمان مواجه شده میتواند چنانچه این کار در امریکا و افغانستان در چند سال

دیده میشود که برنامه های بزرګ آقای باراک اوباما در پارلمان کشور امریکا با موانع برمیخورند و کار به 
قرار نه گرفته و رئیس دولتیکه درعین حال  و رئیس حکومت باید در موارد صورت درست در مجرای خویش 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidi_s_nokaatey_dar_baarae_referandom_skatland.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/saidi_s_nokaatey_dar_baarae_referandom_skatland.pdf
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این وضع برای . دست به کار های دیګر میزند که پارلمان را بی اعتبار ساخته و یا پارلمان را به نحوی دور میزند
 . ملت ساالری به نحوی خوب نبوده و آنرا مشکل سیستمی در ساختار حکومت و دولت داری  میدانم

 . کشور رئیس حزب است که در پارلمان اکثریت داردصدراعظم و اما واپس به سیستم دولتداری در انگلستان که 
 

 399که در پارلمان بیشتر از (  "دیوید کمرون"به رهبری ) حزب محافظه کاربه همین علت هم دریـن صورت  
مجبور است که با حزب لیبرال  وکیل نمی رسد( 34۰)عضو دارد اما برای تشکیل حکومت اعضای آن به  

حزب کار  –تعداد اعضای پارلمان حزب لیبر .  تن عضو در پارلمان دارد ائتالف کند ۹۹دیموکرات که بیشتر از 
 –اگر لیبرال دیموکرات ها  با  حزب لیبر .  عضو در پارلمان میرسد 4۹9چیزی بیشتر از ( "اد ملبن"به رهبری  )

 ه نزدیک اند، یکجا میشدند و ائتالف تشکیل حزب کار،  که  از لحاظ برنام
تن مجموع پارلمان انگلستان که برای تشکیل حکومت  ۰۴9تن  را  از مجموع  34۰یعنی  ۹9۰1میدادند،  فیصد 

 . ضرورت است، تکمیل کرده نمی توانستند
نگ "قبل از نو صورت میگرفت و یا باید لیبرال دیموکرات ها به رهبری آقای  دو سال لذا یا باید انتخابات پارلمانی 

که . ائتالف میکردند  تا چار سال بر انگستان حکومت کنند "دیوید کمرون"کنزرواتیف ها به رهبری آقای  و  "لگ
تیف ها به رهبری و کنزروا( "اد ملبن"به رهبری )سال است لیبرال دیموکرات  دو از بیشترهمین اخیر شد و اینک 

 .بر انگلستان حکومت دارند "دیوید کمرون"آقای 
برای مطالبه سکاتلند مبنی بر استقالل اش دوسال قبل جواب مثبت داد  "دیوید کمرون"رهبر حکومت انگلستان آقای 

 .که باید در ریفراندم مردم سکاتلند این مسأله تصمیم گرفته شود
در مورد سال  399همان روز موعود  است که مردم سکاتلند بعد از بیشتر از  11/90/491۴اینک پنجشنبه 

میخواهند در اتحاد  ادامه دهند ویا به صورت مستقل برتانیۀ کبیر سرنوشت خویش خود تصمیم میگیرند که یکجا با 
 . حکومت و کشور مستقل خویش را تشکیل میدهند

لی ساعت ده شب تصمیم خویش را خواهند گرفت که درداخل انگلستان باقی میمانند ویا از این مردم سکاتلند امروز ا
 .اتحاد خارج می شوند

خطاب به  مردم و  "دیوید کمرون"این کشور اقای صدراعظم سیاست مداران ارشد ومهم کشور انگلستان از جمله 
نند برای شان اختیار بیشتر محلی و امکانات مالی بیشتر رهبری سکاتلند گفت که اگر در اتحاد بریتانیا کبیر باقی بما

اگر به جدایی تصمیم بگیرند حق نه خواهند داشت پوند انگلیسی را مانند پول استفاده کنند،  از . داده خواهد شد
اتلند  پیوستن سکۀ پاسپورت انگلیسي  نیز حق استفاده نه خواهند داشت، و جامعه اروپا برای اسکاتلند گفته که پروســ

 .اروپا درصورت جدا شدن از انگلستان تقریباً  ده سال دوام خواهد کردۀ به اتحادیــ
 

. وکیل ونماینده دارد 140سکاتلند در پارلمان محلی  به تعداد . وکیل دارد ۹0سکاتلند امروزی در پارلمان انگلستان 
ت شان از حزب لیبر یعنی حزب کار به یعنی پارلمان انگلستان  اکثری –وکیل در پارلمان مرکزی  ۹0ۀ ازجملـ

قرار دارند و احتمال قوی دارد که درانتخابات  "دیوید کمرون"اند که فعال در اپوزیسیون آقای  "اد ملبن"رهبری 
اکر سکاتلند مستقل شود در . حزب لیبر شود –دوسال بعد رهبر کشور انگلستان را جانب ادملبن یعنی حزب کار 

بخاطر تاوان خواهد کرد که تعداد وکالی پارلمان مرکزی مربوط حزب خویش را که از سطح سرتاسری حزب لیبر 
 . مفاد میکند "دیوید کمرون"سکاتلند اند از دست داده و ازین ناحیه حزب کنرزواتیف به رهبری 

به   (SNP)تن آن مربوط به حزب  استقالل طلب سکاتلند  ۰۹وکیل پارلمان محلی سکاتلند به تعداد  140ۀ از جملـ
حزب کار انگلستان اند به  –تن از وکالی پارلمان محلی سکاتلند مربوط حزب لیبر  3۱رهبری الکس سامند اند، 

تن از وکالی پارلمان محلی مربوط حزب کنزرواتیف انگلستان به رهبری آقای  1۹، و  "اد ملبن"رهبری آقای 
 . صدراعظم فعلی انگلستان اند "دیوید کمرون"

فیصد مردم  19دیده میشود که درانتخابات جاری بشتر از ( 11/90/491۴ساعت هشت بعد از ظهر )همین حاال 
 . اشتراک کرده اندرأی دارای حق 

 

. از انگلستان خارج شدن بس نزدیک است( نه)در انگلستان ماندن ویا  ( بلی)رأی تصور ومحاسبات چنین است که 
ۀ اما باز هم بسیاری از مسایل است که نتیجــ. دی  خواهان استقالل کامل اندپیشبینی میشود که اکثریت مردم عا

نهایی طرف های صبح  روز جمعه ۀ بعد از ظهر روشن خواهد کرد و نتیجــ 19مقدماتی را همین امشب تا ساعت 
 . به وقت انگستان روشن خواهد شد( 10/90/491۴)
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د این پروسه دهها و صدها جزییات دارد که با انگلستان روشن اگر مردم  سکاتلند تصمیم به استقالل کامل بگیرن
 . تکمیل خواهد شد 491۱ساخته شود و این پروسه استقالل کامل  تا 

 "دیوید کمرون"اگر سکاتلند  در چوکات انگلستان باقی بماند مردم به وعده های داده شده از جانب دولت آقای 
وعده های بیشتر مالی منتظر خواهند ماند صالحیت ها و مبنی به ( محافظه کاررئیس حزب  انگلستان وصدراعظم )

 . که چه ابعاد را در بر می گیرد
های خارجی از جمله عراق  سکاتلند در شمال معادن طال، گاز و تیل دارد و ضد سالح اتومی و اشتراک در جنگ

ی مختلف جهان درک و فهم بیشتر مردم آن صلحجو، خیر خواه و برای همزیستی با کلتور ها .و سوریه نمی باشد
ریخی مردم سکاتلند است که درمورد سرنوشت خویش تأروز ( 11/90/491۴)هر صورت امروز به  . دارند

 . تصمیم بگیرند
 

 . چند که به بسیار سرعت بدون دید دوباره خدمت شما تقدیم شد لبیهموطنان گرامی این بود مطا
ساعت بعد یعنی  4مقدماتی ریفراندم ۀ نتیجـ. وقت لندن تهیه شد 49:41ساعت  11/90/491۴این نوشته به  تأریخ 

نتیجه نهایی ریفراندم فردا صبح روشن خواهد گردید که درآن وقت . ساعت ده شب به وقت لندن روشن خواهد شد
 . خدمت شما پیشکش خواهد شد

 :تکمیل میکنمذیالً مطابق وعدۀ سپرده شده بحث خویش را 
 دقیقۀحساب امروز صبح ساعت شش و پنج  نتیجۀ ٪  مردم اشتراک کرده بود در 01اتلند  که درین  ریفراندم  سک

٪  ۴۹٪ مردم سکاتلند تصمیم باقی ماندن در بریتانیای کبیر را گرفتند و  ۹۹به تعداد ( 10/90/491۴)قبل از ظهر  
 . ی مردم تاحال حساب نه شدهأهزار ر 101است که  لیاین در حا. ی دادندأمردم برای جدایي از انگلستان ر

 

(  نه)و برای خارج شدن از اتحاد انگلستان یعنی برای ( بلی)ی أبا آنهم برای باقی ماندن در انگستان یعنی برای ر
و سکاتلند جـزء  آراء گرفتند یتفیصد تفاوت  وجود دارد که به این ترتیب مردم سکاتلند تصمیم خود را به اکثر 19

 .انگلستان باقی ماند
 

. با این اعالم  باقی ماندن سکاتلند در اتحاد انگلستان بازار های اسهام  و تجارت واپس استقرار یافت و قوت گرفت
چه چیز های جدید از مساعدت های مادی به سکاتلند وعده  "دیوید کمرون"مردم منتظر این اند که حکومت آقای 

 ای پارلمان محلی سکاتلند وسعت پیدا خواهد کرد؟ داده  و چگونه عملی خواهد شد و کدام بخش از صالحیت ه
آقای الکس سایمند رهبر حزبیکه در رهبری جدای سکاتلند قرار داشت یکی از شخصیت های اولی بود که ازین 
انتخاب ملت خویش استقبال کرد و برای زندگی مشترک در بریتانیای کبیر برای ملت خویش موفقیت های  بشتر 

خاب اکثریت ملت خویش ارج گذاشت و با کار مشترک تالش های مشترک وعدۀ  خدمت به به انت.  استدعا کرد
 .مردم را اعالم کرد

 .  مردم به این ترتیب به اوج خویش رسیدۀ به این ترتیب جریان یک خواست سه صد سالــ
                                                                                   

   10/90/491۴پایان ساعت هفت صبح  
 


