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  تجزية افغانستان، كدام هدف؟
  

اي به نشر رسانده كه  مقاله» اندين تايمز« در روزنامة ،سفير سابق اياالت متحدة امريكا در هندوستان» رابرت بلك ويل«اخيراً 
 تصادفي و بر طبق هاينكه اين مقال.  خواهان تجزية افغانستان به شمال و جنوب شده است،در آن براي كنترول جنگ كنوني

تصورات آقاي ويل نوشته شده باشد، بعيد به نظر مي رسد، زيرا چنين افرادي همچو مقاالتي را در روزنامه ها، بي دليل و بي 
اپ نمي رسانند، مخصوصاً كه اين آقا مدت ها در دهلي فرستادة ارشد سياسي اياالت متحده بوده، لذا آذان بنياد قبلي به چ

  .آقاي بلك ويل بي موقع نبوده و به ستراتيژي هاي پشت پرده اشاره دارد
ظاهراً مجهولي به  از سوي ادارات ئيدرين چند سال نقشه ها. برنامة تجزية افغانستان به شمال و جنوب از مدتها مطرح است

منطقه را به نمايش ميگذارند و افغانستان به عنوان يكي از شاخص هاي عمدة اين » جديد «ئيچاپ رسيده كه سيماي جغرافيا
در صورتيكه اتحاد شوروي با چنان سرعتي فرو نمي پاشيد، يكي از برنامه هاي . تجزيه در محور و محراق آنها قرار مي گيرد

، حداقل آنسوي هندوكش را با در به حفظ تمام خاك افغانستان نشود به افغانستان اين بود كه اگر روزي قانانوشتة آن با تجاوز
، اما در صورتيكه نمي پاشيد، هرگز چنين  حرف ديگريستخود داشته باشد و اينكه در عمل چقدر قادر به چنان كاري بود،

  .  را از ياد نمي بردئياشتها
 است كه طي چند سال ئي به معني سر آغاز تطبيق نقشه هائي از سوي يك دولتمدار ارشد امريكااي اما آيا طرح چنين تجزيه

  ظاهراً خود را در برابر آن  هائيرسم و در ذهن مردم القاء شده و يا اين طرح فقط مربوط به جنگ كنوني است كه امريكا
جهان چون ويتنام، كوريا و تايوان و همچنان طرحي تاريخي امريكا در بعضي مناطق  حضور نظامي ضعيف وانمود مي سازند؟ 

امريكا دران كشورها به خاطر .  دست مي زندئيكه براي عراق روي دست بود، نشان مي دهد كه امريكا گاه به چنين شگردها
 ئيا كه داشت، طرح تجزية آنها را روي دست گرفت و بر او تحميل گشت، اما در افغانستان بنابر ضرورت هئيمجبوريت ها

زيرا اياالت متحدة امريكا افغانستان را نه به خاطر افغانستان كه به خاطر تسلط بر . كه دارد به اين كار مبادرت خواهد ورزيد
  . آسيا و يا بر بخشي از آسيا زير سيطرة خود گرفته است

 قرار دارد و پيمان ئيهاي آسياي آسيا و در ميان بزرگترين قدرت ت كنوني كه در مركز سالح هاي هسته ئافغانستان با موقعي
لق خواهد كرد، بايد از حاال تدارك ببيند كه در آينده چگونه كالني خشانگهاي روزي براي حضورش در آسيا دردسرهاي 

 قادر به بر آوردن ئيتجربة سقوط اتحادشوروي به امريكا آموخته است كه فقط بنيادگرا. حريفان قدرتمندش را از راه بردارد
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 ميالدي 70 و 60 ميتواند اسرائيل ساز و يا القاعده ساز باشد كه در دهة ئياين بنيادگرا. اهدافش در برخي از نقاط جهان ميباشد
امريكا براي زدن .  ميالدي باعث فروپاشي بزرگترين حريفش يعني اتحادشوروي شد90ميانه را تابع آن ساخت و در دهة  شرق

 اسالمي و ئي هم از منظر بنيادگرا، كند و چون چينءش چون چين و روسيه در آسيا باز هم ميتواند برين نيرو اتكاحريفان جديد
 اسالمي رو خواهد آورد و سينكيانگ را آشوب ئي بوديزم ضربه پذير است، لذا امريكا در قدم اول به بنيادگرائيهم بنيادگرا

طرح تجزية افغانستان و استقرار نيروهاي القاعده با شاخه .  تقويت خواهد كردرا در تبت»  المائيدا«زده خواهد ساخت وبعد 
هاي عرب و عجم آن در شمال پاكستان و جنوب افغانستان در نهايت براي امريكا چنين موهبتي را به ميان آورده ميتواند و 

مخصوصاً . را در افغانستان تضمين مي نمايندحضور پايگاه هاي قدرتمند امريكا در كابل، شمال و غرب افغانستان منافع بعدي آن
 اما . ها حساب هاي كالن تصفيه نشده اي با ايران دارند و در غرب افغانستان ازين تهديد هرگز نخواهند كاستئيكه امريكا

 نمي ايكانبري سفير امريكا در كابل اين اظهارات ويل را بي اساس خوانده و مي گويد كه امريكا هرگز به چنين چيزي فكر
  . كند

در .  اينكه حركت هاي بعدي بر وفق مراد اياالت متحده در افغانستان پيش خواهد رفت، بايد در آينده آنرا در عمل ديد
صورتيكه به اين باور باشيم كه در شرايط كنوني افغانستان به عنوان سكو و يا يك گذرگاه، گوسفند قرباني سياست هاي 

 به بهانة خرابتر شدن ئيصاً اياالت متحدة امريكا مي باشد و روز تا روز نيروهاي امريكاكشور هاي بزرگ سرمايه داري مخصو
 شك داشته باشيم؟ مخصوصاً كه ئيوضعيت امنيتي در افغانستان ازدياد مي يابند، چرا بايد از عملي شدن چنين سياست ها

و يا از خارج فرستاده كه تمامي سياست هاي آنرا اياالت متحده درين چند سال افرادي را در داخل افغانستان دست وپا كرده 
را در » بزرگترين دموكراسي دنيا«به نفع مردم افغانستان تفسير مي نمايند و به صراحت مي گويند كه دوستي با كشوري كه 

   . افغانها حياتي و مماتي مي باشداختيار دارد، هرگز نبايد از دست داد و تأكيد مي دارند كه اين براي
 ها اين را مي دانند كه با گروه هاي زورمدار شمال كه دامن زدن تضادهاي مليتي براي شان ازهر چيزي سودآور تر ئياامريك

اما اينكه مردم . است، به آساني جورآمد كرده مي توانند، چون در روزهاي اول زدن امارت طالبي اين را تجربه كرده اند
سوي  روزها نيز روحية تجزيه را نداشته و اكنون هم با تمام دامن زدن اين تضاد از افغانستان كه تا حال در بدترين و دشوارترين

فتد، رسالت عموم ين خاطر در صورتي چنين اتفاقي بيبه ا.  چنين چيزي نزد شان ديده نمي شودوطنفروشان جنگساالر، هرگز 
  .   خواهد طلبيدهم پيوستن بار ديگر شان در پيكر واحد، بهاي گزافيه مردم افغانستان براي ب

  
 

 


