
  !طرح تجزیھ افغانستان
نظر شما : مخالف، موافق و نھ مخالف و نھ موافق: عبور از خطوط ممنوع

 چیست؟

موافقان و نھ مخالف و نھ موافق، پرسش ھای خاص طرح  برای مخالفان،: توجھ
نھ مخالف و نھ موافق پرسش ھای مربوط را  لطفا مخالف، موافق و یا. شده است

مخالف نیز می خواھیم پرسش  از مخالف، مخالف و نھ موافق و نھ. پاسخ دھید
توانید پاسخ ھای  شما می. ھای عمومی را در کنار پرسش ھای مربوط پاسخ دھید

مدیریت کابل  بھ بخش  خود را بھ سردبیر کابل پرس ایمیل کرده و یا با ورود
  .پرس، برای انتشار پیشنھاد کنید

بھ دنبال طرح افغانستان فدرال، کابل پرس طرح تجزیھ افغانستان را با دیدگاه ھای 
طرح تجزیھ ی . مخالف، موافق و نھ مخالف و نھ موافق بھ بحث می گذارد

ا تجزیھ ی معنای این نیست کھ این رسانھ ی اینترنتی بافغانستان در کابل پرس بھ 
ھدف از طرح این بحث شاید عبور از خطوط . است یا مخالف موافقافغانستان 

چپاول بیداد می  ری باشد کھ سرکوب، خفقان، کشتار، تبعیض وممنوع در کشو
سال پیش تا  150از حداقل و چپاول  ، تبعیضکند و این سرکوب، خفقان، کشتار

ھزار  150با حضور حدود مافیایی حامد کرزی د، طالبانی و ه ی حکومت فاسدور
   .ادامھ یافتھ استسرباز بین المللی بر جنازه ی کشوری بنام افغانستان 

این سال اخیر قربانیان زیادی داشتھ و ھر روز بر شمار  150افغانستان در 
ز دست داده اند، میلیون میلیون ھا تن تاکنون جانشان را ا. قربانیان افزوده می شود

ظلم و ستم، میلیون ھا تن زیر بار . ھا تن ناچار بھ ترک خانھ و کاشانھ شده اند
ظلم و زندگی خالف تمام ارزش ھای انسانی را تجربھ کرده اند و مانند میراثی 

  . از نسلی بھ نسلی دیگر منتقل شده و می شودستم 



ه ای از جغرافیایی سیاسی خود پارافغانستان می نامندش اکنون کشوری کھ 
بزرگتر بوده و در نتیجھ ی تجزیھ این نام بر آن نھاده شده و حکومت ھای آن با 

ادامھ حیات داده و یا بھ بوجود آمده، پشتیبانی قدرت ھای منطقھ ای و فرامنطقھ ای 
  .زیر کشیده شده اند

ن رنج و ستم چند کشور دیگر می تواند آغازی برای پایاآیا تجزیھ ی افغانستان بھ 
  تاریخی و ادامھ دار در افغانستان باشد؟

از شما می خواھیم پاسخ ھای خود را بھ پرسش ھای زیر بھ کابل پرس ارسال 
د، پرسش ھای دیگری نیز طرح شما می توانید در صورتی کھ الزم دانستی. کنید

  .کرده، بھ آن پاسخ داده و بحث را گسترش دھید

 درباره تجزیھ پرسش ھای عمومی
  :افغانستان

چرا طرح موضوع تجزیھ افغانستان، عبور از خطوط ممنوع دانستھ می : یک
  )لطفا شرح دھید( شود؟

آیا الزم است موضوع تجزیھ افغانستان بھ عنوان یکی از راه ھای آغاز برای : دو
  )لطفا شرح دھید( پایان رنج و ستم تاریخی بھ بحث گرفتھ شود؟

غانستان یک حق پنداشتھ می شود و یا مساوی با آیا تجزیھ طلبی در کشور اف: سھ
  )لطفا شرح دھید( وطن فروشی و ھمراھی با بیگانگان است؟

 رسیدن بھ تجزیھآیا برای تجزیھ طلبان مرز و محدوده ای برای عمل و  :چھار
  )لطفا شرح دھید( قایل ھستید؟ افغانستان

مام روش ھای ممکن مخالفان تجزیھ افغانستان حق می دھید کھ از تآیا بھ : پنج
  )لطفا شرح دھید( ند؟نبرای سرکوب تجزیھ طلبان استفاده ک



  )آری یا نھ(غانستان مخالف ھستید؟ با تجزیھ اف: شش

  )آری یا نھ(با تجزیھ افغانستان موافق ھستید؟ : ھفت

  )آری یا نھ(آیا درباره تجزیھ افغانستان نھ نظر مخالف دارید و نھ موافق؟ : ھشت

  تجزیھ افغانستان انخالفمپرسش ھا برای 
  )لطفا شرح دھید(؟ چرا مخالف تجزیھ افغانستان ھستید: یک

، و تداوم آن و کوچ اجباری ، تبعیضآیا پس از چندین دھھ کشتار، چپاول: دو
یکپارچھ امیدوار ھستید؟ اگر بلھ  افغانستان بھ عنوان یک کشور ساختنھنوز بھ 

  چرا؟

ن جامع و یکپارچھ عمل کرده اند و انستاآیا معتقدید کھ حکومت ھا در افغ: سھ
در افغانستان  ری طلبی نژادی، مذھبی، اجتماعی و زبانی و فرھنگیتبعیض، برت

  )لطفا شرح دھید (وجود نداشتھ و ندارد؟ 

برتری طلبی نژادی، ھ حکومت ھا در افغانستان تبعیض، آیا معتقدید ک: چھار
ھ ی خود داشتھ و شما با آن مذھبی، اجتماعی و زبانی و فرھنگی را در برنام

  )لطفا شرح دھید(مخالفید و راه مبارزه با آن را تجزیھ طلبی نمی دانید؟ 

ھستند؟  ، جاسوس و مزدورآیا معتقدید تجزیھ طلبان عوامل کشورھای دیگر: پنج 
  )شرح دھیدلطفا ( 

  )لطفا شرح دھید(آیا معتقدید تجزیھ افغانستان امری ناممکن است؟ : شش

آیا مخالف تجزیھ افغانستان ھستید اما تجزیھ افغانستان را دور از ذھن نمی : ھفت
در صورت تجزیھ چھ تغییرات جغرافیایی را در در افغانستان فعلی و دانید؟ 

  )لطفا شرح دھید(منطقھ متصور ھستید؟ 



آیا معتقدید کھ با تجزیھ افغانستان جنگ و نقض حقوق بشر برای تثبیت  :ھشت
پیوندد؟ آیا معتقدید علی رغم ادامھ دار بودن چندین دھھ جنایات  مرزھا بوقوع می

حاد علیھ بشریت و زیان ھای غیر انسانی در افغانستان، ھزینھ ھا و تلفات انسانی 
و غیر انسانی برای مبارزه و تغییر و اصالح پایدار در افغانستان واحد، کمتر از 

  )لطفا شرح دھید( تجزیھ طلبی ست؟

پیشنھادی شما برای جلوگیری از تجزیھ طلبی و در نھایت تجزیھ راھکارھای : نھ
  )لطفا شرح دھید( افغانستان چیست؟

لطفا ھر مورد دیگری را کھ الزم می دانید و در پرسش ھا نیامده، با شرح آن : ده
  . بنویسید

پرسش ھا برای موافقان تجزیھ 
  :افغانستان

و انگیزه ھایی باعث شده تا  ھستید؟ چھ عواملموافق تجزیھ افغانستان چرا : یک
  )لطفا شرح دھید(موافق تجزیھ افغانستان باشید؟ شما 

آیا تجزیھ افغانستان را عملی می دانید؟ چھ عوامل و انگیزه ھایی باعث تجزیھ : دو
  )لطفا شرح دھید(افغانستان می شود؟ 

می آیا علی رغم اینکھ موافق تجزیھ افغانستان ھستید، تجزیھ را امری بعید : سھ
  دانید؟ چھ عوامل و انگیزه ھایی مانع از تجزیھ افغانستان می شود؟

افغانستان باید بھ چھ شکلی تجزیھ شود؟ کشورھای جدید چھ تغییرات : چھار
  )لطفا شرح دھید(جغرافیایی را باید پیدا کنند؟ 

تغییرات جغرافیایی جدید با تجزیھ افغانستان باید بر چھ اساسی صورت گیرد؟ : پنج
عوامل نژادی، مذھبی، فرھنگی و اجتماعی تا چھ اندازه در تقسیم بندی نقش 

  )لطفا شرح دھید(جغرافیایی جدید اھمیت دارد؟ 



آیا ھزینھ و بھای جنگ و نقض حقوق بشر در نتیجھ ی تجزیھ و تثبیت : شش
افغانستان با پیشینھ ی سرشار از افیایی جدید کمتر از وجود و ادامھ مرزھای جغر
آیا معتقدید راه و ادامھ نقض حقوق بشر در چنین کشوری ست؟ شر نقض حقوق ب

این راه ھا ھایی برای جلوگیری از جنگ برای تثبیت مرزھای جدید وجود دارد؟ 
  )لطفا شرح دھید( کدامند؟ 

آیا معتقدید کھ تمام راه ھا برای داشتن افغانستان واحد ھمراه با رعایت : ھفت
ن دادن بھ وضعیت اھ ی گزینھ ھا را برای سامحقوق بشر مسدود شده است؟ آیا ھم

  )لطفا شرح دھید(انسانی در افغانستان پر ھزینھ تر از تجزیھ افغانستان می دانید؟ 

ھا باید دارای ورھایی باید بوجود آید؟ این کشوربا تجزیھ افغانستان چھ کش: ھشت
اھی ، چھ مشخصاتی باشند؟ نظام ھای حکومتی در این کشورھا چگونھ باشد؟ پادش

  )لطفا شرح دھید(؟ ...سکوالر و ،جمھوری، اسالمیامارت، 

ده، وضعیت قابل د را بھ سرعت سامان داند خونآیا کشورھای جدید می توا: نھ
داشتھ و نیازھای مختلف مانند نیازھای اقتصادی خود را تامین  یحقوق بشر قبول
  کنند؟

ش ھا نیامده، با شرح آن لطفا ھر مورد دیگری را کھ الزم می دانید و در پرس: ده
  . بنویسید

پرسش ھا برای آنانی کھ نھ موافقند و نھ 
  مخالف

  )لطفا شرح دھید(و نھ مخالف؟ چرا نھ موافق تجزیھ ی افغانستان ھستید : یک

آیا احتمال می دھید افغانستان تجزیھ شود؟ اگر تجزیھ شود یا نشود، علت، : دو
  )دھیدلطفا شرح (عوامل و انگیزه ھای آن چیست؟ 



لطفا (آیا با راھکارھای دیگری مانند فدرالی شدن افغانستان موافق می باشید؟ : سھ
 )شرح دھید


