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 ستیها ن تیرنگ نقشه ها ، قباله وال
 

برپا  یادیز که هنگامهٔ  دیاز افغانستان به نشر رس یئ، نقشه  یجمهور استیانتخابات ر یمقدمات جیاعالم نتا بدنبال
، چه  شتازیپ دیدو کاند انیکه از م دهدیشده نشان م میافغانستان به دو رنگ تقس یها تیکرد . نقشه که در آن وال

روز ، خط  یها تینقشه بخصوص با توجه به حساس نیرا بدست آورده است . ا یرا نیشتریب تیدر کدام وال یسک
 یاز آن بر م ییایجفراف یا یدوگانگ یمشام ها بو یو در برخ سازدیرا در ذهن ها درشت تر م یو زبان یسمت یها
 ریقضاوت شتاب زده و غ یادیتا حد ز دیشا ردیگیبه نقشه ، در ذهن شکل م نیکه با نگاه نخس ی. اما قضاوت زدیخ
 . ق باشدیدق
 

 
 

که چه  دهدیو تنها نشان م کندینم شکشیرا دو دسته پ تیوال تیبرنده ، قباله ملک مینقشه به ت نیا میداشته باش ادیب
 میدولت ساز برنده شده ، ت میکه ت یتیوال کیطور مثال در  دیگرفته است . شا شتریب یرا تیدر آن وال یکس

 تیوال کیبوده باشد . و برعکس در  شتریب یاندک یلاو میت یگرفته باشد اما شمار را یبه هزاران را ییهمگرا
را از آن  تیگرفته و رنگ وال یشیپ ییهمگرا میداده باشند اما ت یبه دولت ساز را ادیز یصدیف کی دی، شا گرید

 . خود ساخته باشد
 

 ینقشه ها بخاطر چگونگ نگونهیا کای. در امرکاستیاز امر یو سرسر یسطح دینقشه تقل نیارائه چن کنمیفکر م من
اما  میکنیصرف نظر م نجایدر کایقانون انتخابات امر اتیئمعمول است . از جز اریانتخابات شان بس ستمیس

را  التیا کی یحوزه ها شتریشمار ب دیکاند کی، اگر  کایگفت که بر اساس قانون انتخابات امر دیبصورت فشرده با
 یحوزه انتخابات 55 ایفورنیکل التی. طور مثال ا ردیگیتعلق م دیبه همان کاند التیآن ا یوزه هاحبدست آورد ، تمام 

 ایو  دیو کاند ردیگیحوزه به او تعلق م 55حوزه برنده شود ، تمام آن  28در  التیدر آن ا دیکاند کیدارد . اگر 
 گریآورند . به عبارت د یاز آن بدست نم یسود چیا بدست آورده اند .همانده ر یباق حوزهٔ  27که  گرید یها دیدکان

چند  نکهیرا از آن خود ساخته است نه ا التی، چند ا دیاست که کاند نیدر انتخابات ، ا یروزیپ اریمع کایدر امر
( و اگر  شودیم کای" متحده امر االتیجمهور " ا سیئر ،موفق  دیکه کاند میاوریب ادیبدست آورده است . ) ب یرا
از دانولد ترمپ بود .  شتریب ونیمل 3کلنتن  یهلر ی، شمار را کایامر در انتخابات گذشتهٔ  بودیم ی، شمار را اریمع

 نیچن غانستانمناسبت دارد . اما در اف کای، در امر سازدیها متعلق م دیها را به کاند التیا کهی، نقشه ا بیترت نیبه ا
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 دی) با شودیگرفته ، حساب م شتریب یرا یچه کس نکهیقطع نظر از ا تیاز هر وال یفغانستان هر رااو در  ستین
 (شود

 

. طور مثال  دهندیم متیاز استحقاق نقشه ، اه شتریبه نقشه ها ، ب یضمن مردم ما بصورت عموم از نظر روان در
 نیکند . ا ادیآنها  ییمال جدااز افغانستان را نام گرفته و از احت یمقاله ، ساحات کیدر  یخارج لگریتحل کیاگر 

 ً ، دهد حینقشه توض کیرا در  شیگفته ها نیهم لگریاما اگر آن تحل کندیوارد م ادیز ریمردم تاث هٔ یبر روح گفته طبعا
موثق  ایگو کندینقشه فکر م نندهٔ یو ب گرددی؛ نقشه دست بدست م شودیگفته ها چند برابر م نیا ریدر آنصورت تاث

بار  ردر گذشته با لگریکشور را بدست آورده است ) ولو اگر همان تحل یایجغراف ندهیسند در باره سرنوشت آ نیتر
 (  .کرده باشد انینقشه در نوشته ب همان گفته را بدون ارائهٔ 

 

قلب  - ما را یایجغراف ندهینخواهد کرد . آ نییما را تع یایجفراف ندهیدر هرحال ، در افغانستان رنگ نقشه ، آ اما
پنج هزار  ، سابقهٔ  وندیپ نیا میگوی. من نم کندیم نیی، تع دهدیم وندیکه مردمان افغانستان را بهم پ یخیما و تار یها

 شهینتواند آنرا از ر فیرد نیاز ییانتخابات و نقشه ها یموسم یقدر سابقه دارد که باد ها نیساله دارد اما حد اقل ا
 برکند .
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