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  ۲۰/۱۰/۲۰۱۶          ولید پوپل
 

 ناکم ست رنگیناسی
 

ف هد ییعن  .شداب یمور زندگی در یك ملت مامختلف  یامور کشور به گونه هاز تدبیر است ارت است عباعلم سی
 تاست که در موضوعاست همیشه وسیع اسی مفهوم .زنداس یمعلوم م ار اه ارزشهاو ضد  ارزشهاسي ان سیاگر یزاب
، ی صنعتیادن پروژههاولویت داکشور بر میگردد.  ره  اداست به اتعریف علم سی اما ،ر روداند به کاختلف می توم

ز اه مدت و چه دراچه کوت ،ن بهره گیرنداز امعه ام مردم یك جابه طوریكه تم ادی و دیگر پروژههاقتصافرهنگی، 
 یر مابه ك است راز چندین كشور سیاپول  یورا یك قدرت بزر  به خاطر جمع ی گردد، مثالم یمدت طرح ریز

 ید.انم یوراازد تا از سرمایه گذاران پول جمع ندا
 (داران  یهاسرم واران ست مدا)سی میکند:كنترول  مردم را کهدر تمام جهان دو قدرت وجود دارد  

ن ارایه داطور سرمید همین انم یوراكند تا از سرمایه داران پول جمع طرح مي  است ران همیشه سیاراست مداسی
 شند.اشته بادر قید خود د ام توده رار و پول تماهم نمودن كان توسط فراش  معه زیست خودادر ج ام مردم ران تماراكوشش د

 یجنبا ای مذهبي متعصب و یص خیلاشخاو   ن دولتارکناری کان رشوه خوای حکومتی مختلف میزادر سیستمه
 د.نشاشته بایی داصلی نقش بسزای استهازی سیاس بوداند در نان میتواپرست

ست اسی رند کهاور دان باراستمدان و سیاز فیلسوفاری ابسی  .شداسي مي باین صدمه سیان غرق انستافغا اكه كشور م
 ی مملکت ثمر دهد.ابه صورت درستی بر اشد تاب اجد ز دیناید اب

، ي، حقوق شناسیسا، مردم شنشناسي، تاریخ اقتصاد، حقوق، روان :های دیگر هم تداخل دارد؛ ازجملهرشته است باسی
ی اه سی و نظریهات سیاسي موسسامعه شناست تطبیقی، جا، سیارتباطات بین الملي ست ملی،است عمومی، سیاسی
طون فالان ادر زم ستاعلم سی امانند، اد عی میاجتمای علوم اهخهام شان تدوین تمازم اسی. گرچه قرن نوزدهم راسی

  .مدآن ابه می
 اضیه هن قاز میاسد و ان زندگی می کند بهتر بشنآکه در  انی و محیط راجه ان کمک می کند تانساسی به احلیل سیت

ق شود به خره موفالاب کند و بانتخاه ملت اطر رفابه خ است ران بهترین سیاخویش و دیگر یگون پیش بیني عقلاگون
 د.ثیر بیشتر ببخشات ،شندامعه می بافک زندگی مردم در یك جین ی الاز جنبه هام یکی ات کوچک و بزر  که هر کداتغییر

ن الباست طام سین هآعمیق پیچیده و  یخیل  گنده چندین رقماست پراسی ای شد وابلند و پیشرفته ب یست خیلاسی یوقت اما
ین در بن كه انستافغا انند كشور ماست مامشكل  یسي و ملت خیلامسولین سی یان برآن هدف، فهم ابدون دفتر دیو

ل ارد و در عین حاد اص خود راندیشه خالب اخره هر طمختلف و بال ان چندین فرقه و هر فرقه به گروپ هالباط
 .ان هستندن روار دیگرافكامون ان كشور پیراراسلحه دامجموع 

به  نند كشوراد یكه نم ،یدامي نم یسپر ار رار ترین روزگان در همین شب روز دشوانستافغاخل كشورمردم ادر د
 ؟دشمن یك اشد و باب یدوست ك ،شده ایكج یك است و بان ام طرف رواكد
 .یابدمه ادا یید تشنج فعلارد كه باچندین دلیل وجود د ادر مملكت م 
ت سابزر   یاقوت ه ،در سطح بلند یعنیاره پوره نیست هیچ ك ان هافغاز دست اكه   ستامروز است این همین سیا

خل منطقه امني در دا امتوجه ن ار اهمه كشور ه اند تاورده آن ابه می اك نوع تشنج رن یاش فع خوداطر مناكه به خ
فیصد  ن صدانستافغا یادر صندوق كمك بر ایي راسیآیي و اروپا  اكشوره ین یعنادیه نمودن پول شایند و تانم  اسیآ
 خل كشوران در داش یاینده هامكه ن ان مي رود معلوم نیست چرانستافغال الماینكه چقدر به جیب مردم و بیت ازد اس

 ار  اد هارداد قراسنارد كه احق ند یحظه نموده و كسصحت مال ادرست ر ام نارقا اینده هاهمین نم ا  ند بعدادر قدرت 
 .یدانم اهد پیدانخو ایت رادن و شكاب داینده كسي حق حسآیدممكن در اتعقیب نم

ست اسی  شته و هرامختلف د یاست مفكوره هاكرده  ان پیدابل دولت جریاكه به مق ارزه هان مبانستافغامروز در ا
  .رداد اص خود راهدف خ نه یك نوعاگاجد

نه دولت و اهاگان انه و یاهاگآت ضد رژیم هستند كه از جمله طبقاد ازآ یانه هارس ن دولت واركناد كایك تعد  نخست
خل رژیم توسط همین ایند در داحمله نمدولت  یالاد مسلح بافرانكه از اقبل  ،رود یده ماروحیه ضعیف د احكومت ر

  .ستاد نشده ایجال ابه ح اكه سیستم درست در كشور ت اچر  .دهند یبه طرف سقوط سوق م اشته رافراص سیستم نیمه اشخا
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ن ار حكومت خود شاقتدان اص نه در زمام سیستم خاكد ،رندام ذهنیت مختلف داكد ن كه هرالباهمین طور مجموع ط
 .ن هستندارزه معین روام خط منظم مشترك مبابه كد شتند و نه فعال  اد
 اب ات  رندابل كوشش داز سوي دیگر رژیم كایند اتخریب نم ار یرژیم مركز است تان همین اهدف عمومي ش یول
 .شود ان صلح نموده یكجایشا
 ر صلح وانیكه طرف داغیره كس ر وا، حكمتینيني گیالاربن ارا، طرف دهللا عبدهللاشرف غني و عبدا، مد كرزياح
یك  اب ان رایشان همه اتو ی، نمرندار دانه قراگار جدافكان در الباسف نفمیدند كه مجموع طات اب  ن هستندالباط اب یشتآ

 :نندادید باب یشتآن صلح و اقمندعال  ختاسي كشور ساسانون انزدیك ق ای و  سي نمودهاندیشه تعین سیانظر و یك 
 

 هستند ؟ن چند رقم الباط   

 هستند ؟ ان كي هالباط 

 هند ؟امي خو یچ 

 رد ؟اوجود د اچر 

 ند؟ارزه ادم مر  در مب ات اچر 

 ؟رداقه دزي عالازي و ضد كشوري سالب سان در طایران و اكستاپ اچر  
 

 .شود یب ختم نماست كه در یك جوا ال هاین سوا
ین یك نوع ابل ادولت ك یایه و نه براهمس یاه ركشو یاست و نه بران اسآن اش ي خودان نه برالبامنسجم نمودن ط

 ار خود یساد سیاستعدام اشد كه تماب یم یمد كرزات و كوشش حنند تخیالان فقط ماقبت است كه عا یلار خیانتظا
  .ن شدالباط یناقرب یده وانواوجودیكه خ انمود ب ین سپرالباط اشتي بآه ابیهوده در همین ر

د یال باو ترمیم گردد و در عین ح ینه بررساگ اید جدام باست هر كدان امختلف در جری اه ستان سیالبان طادر می
 ،یه در نظر گرفته شوداهمس یان و كشور هانستافغاخل اني دانسا یام ضرورت هاید تمافع همه فكر شود و باي منالاب

 .ودهد باجنوب مشكل خو و لا، شم، غربشرق  ایه هامجموع همس ازن باورنه گرفتن تو
   .دیده گرفتانرا  ایه هاهمس یمنف یاید نقشه هاو در ضمن نب

  :یماز نماغآز شروع اگر ا
 یاك ه، و كمزیمامقصر بس ار ایه هاینكه همساشدند بدون  اپید العه بگیریم كه چراید تحت مطاب ان رالبادلیل ظهور ط

  .نظر بگیریم مد ارها یه اهمس ای بزر  و های كشور
  ؟شدند دستر همان یكبالباهمه ط اچر

  .شداب یله یك كشور مانوشت چندین س حركت تعین كننده سر ای ب ونقالاز یك اغآچون 
  .نایران واكستاخته شده پاس یام ورود تنظیم هابل هنگاول كاچپ و چور ،، قتلوحشت ،ست! ظلمتال معلوم این سواب اجو

یي اسابل بدون شناد و مردم كار دافر ان رایشان الباخره طبال اد كرده بودند تایجا اتشنج ر  كهند هدین بودامین مجه
زه بود كه اوآ یطور ان وقت گویآدر   .دندان میدان خرسندي نشامدن شآز امدید گفته و آخوش  ،هستند ین كالباكه ط

  .ه هستنداهر شان ظاران طرف دالباط
ن ایشاز اهسته مردم آ ،هستهآ ،ن نمودندانان و جواندند و شروع به لت كوب زنابه قتل رس اكتر نجیب راوقتیكه د یول

  دیدند. ین نمافغابه دیده  ان رالبادل سرد شده ط
 نه  ایاد گراشده هدف بنی  اخل كشور ماطق عربي داز منا ها نياخواد اد زیامه تعداسامدن آز اینكه بعد اموضوع دیگر 

 .شدند هجامي مواكاكه به ن  ،زنداني بساستند جهاخو اخود ر
   .ني مي نمودندادنسته قدران حكومت خود ضروري دادر زم ار امدن عرب هآ ،شتنداد ضرورت کمک ماليبه  الب هاط 

 یامي هابر نظان در برالباومت طاثر مقازده سپتمبر صورت گرفت در از یان بعد انستافغاتو در انیكه حمله نازم
سیر ام اتم CIA .شدند امریكامي ایي نظاد تسلیم قوایك تعد و ندده شدار دافر ان كشته شدند و یاد شاد زیاتعد امریكا
 ار اه سیرام اد دوستم تمافرا یول  ،یدال نمارسان اطق شابه من اشتند تانت گذامالرشید دوستم انزد عبد ار یجنگ یاه

 یامرده ه ا  كشته و بعد الب رانفر ط ار هادن ضد تروریزم هزان داطر نشانتینر به خاز عقب كاز فیر گلوله ابعد 
 .دفن نمودند لیلیدشت   به طور دسته جمعي به  ار انلباط
به  ، ودفن گردید لیلین در دشت ان شاني بودند كه دوستاشته همین كساسلحه برداره اكه دوب الب هاولین دسته طا 
د اهسته تعدآ ،هستهآهمین طور  .ن شروع كردندانستافغابل دولت ابه مق اخود جنگ ر یامیل هاز عضو فام انتقاطر اخ
  :تبدیل شدند روهگد شده رفت و به چندین ان زیالباط
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 :ولا گروهن الباط
 

 ن دفنادیالب كه در دشت شانفر ط ار هام گرفتن هزانتقا  طران به خادیان دفن شده دشت شالبان طارب هماقا مروزا
  ز بین ببرند.ا  ابسته به دوستم راص واشخاز حكومت و اهند اخو یم  لب شدها، طنداشده 

 

 :دوم گروهن الباط
 

ن اد شاد زیاپیش تربیه شده بودند تعد ال هار در ساد و جنگ علیه كفاطر جهافقط به خ  ن كهاكستاپ ان مدرسه هاناجو
 .دت هستنداد و شهادر جنگ در جه ایكج  نالباط اپس بان واد شاد زیاست و تعدامفقود  اكشته و ی ،سیرا
 

 :سوم گروهن الباط
 

ر درا  ، یکتعداد محدود پښتونهاشود یده ماد اضد پشتون ه ره مسعود باحمد شان اقمندز طرف عالاكه  یمنف ار هاشع
 .ندده ادر صفوف طالبان قرار دان ارزه ضد مسعودیامب
 

 :رماچه گروهن الباط
 

 به دست لقمه نانی با طالبان همکاری مینمایند.طر ارند و به خامصروفیت ندو ر ار باكکه د دیگر ایك تعد
 

 :پنجم گروهن الباط
 

 نایشا ،دنران وجود دانستافغا یایت هم والاود كه در تمش یم ار و ملیت هاقشام از تماز مردم كه متشكل اد ایك تعد
سي و اكردمو ادن بان دالفت نشان فقط مخایشارزه اند و هدف مبان در نبرد الباشتن بیرق سفید طاد اشته باسلحه بردا
  .شداب ید ماستبدا
 

 :ششم گروهن الباط
  
 :رنداسه هدف مشخص د ن هستند كهاكستان و پایرا خارجي، به خصوص استخبارات تاراستخبان اركناك
 .یعتات زرافانكشاجمله  اب بند و برق ان ه، و تخریب نمودن مجموع پالنانستافغا ادری اب هاگرفتن  ـ۱
 .نانستافغا ار هازان در باس شاجنافروختن  -۲
 .نانستافغاز طریق ا اسیآي تراتجهای ه ارنگهداشتن مسدود  -٣
 اهم باد تفهاخو ین در صورتیكه مانستافغا یدولت مركز .رداد اص خود راخ یاندیشه ها هر گروپ و هر دسته 
و  ادهد یتحت برس اندیشه راده و هر انه تشكیل داگ الب كمسیون جداهر مفكوره و هر رقم ط یاید براب ،یدانم  نالباط

   ؟داعت داقنچگونه ید اب ان رالباط گروهم ایند كه كداتحقیق نم
هدف  م دستور وادهند دیگر كد ین ماعلیه دولت نش الفت خود راصرف مخ ،ن تحت یك بیرق سفید هستنداینكه همه شا

  رند.امشخص مشترك در بین ند
هم حرف  اب  برهاهم منطقه در مخ الب هاط ا، تنهستا ادر كج یرند كه كاز همدیگر خبر ندا صال  ان البامجموع ط 

جلسه مشترك تحت یك  او ی یمركز یدفتر  ماست دیگر كدانده ان مان نزد شالبان حكومت طاز دورامي زنند كه 
ل اك خیین فقط یام انظ اشدن ب او یكج  نالبامدن طآر صلح و انتظا .حد جمع نیستنداندیشه واتحت یك   رند وان ندافرم

ن ر تریان كه دشوانستافغال ان هم در قبآدهند  یسي مار سیاشعست حرف مي زنند و از سیانیكه اكس .ستاو جنون 
سي ایین موضوع مغلق سا ا  یند بعدالعه نمامط است راده سیاستفاید نخست تعریف و است باسي ادر حل سی  ناكشور جه

 .ر گیرنداك یرو ،ز چند رقم موضوع مختلف تشكیل شدهاكه  ار
 

 پایان
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