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 ۱۲/۹۰/۲۰۲۱                                                                        پوپل  میکر 

 اعتراف کردند  ی" داکتر غنیاریبالخره، به "هوش
 
ما از   ۀچون، هم  ستیموجه نبوده و ن   لیدل  کیبخاطر "خروج عجوالنه"،    کایکه مقصر دانستن امر  میدانیهمه م  ما

 م یدانستیم  نراهمیو ا  میاز افغانستان، آگاه و مطلع بود  کای امر  یبا طالبان در دوحه و خروج نهائ  کایمعامالت امر  انیجر
 نیآخر  کا،ی. حاال اگر امرردیپذی " شروع و در برج سپتامبر خاتمه می از اول "ماه م  یکائیکه خروج عساکر امر

آنرا   میتوان یکه نم  باشدیم  ینظام  یو معمول  یامر عاد  کیخود از بگرام را، شبانه انجام داده است، بازهم    یپروازها
قرار بود   هخود، اعتراف و اقرار کرده اند ک   های و پاکستان  انیکائیامر  گر،ی. از جانب دمی"خروج عجوالنه" قلمداد کن

. موضوع  ردیبه طالبان صورت بگ   ،یحکومت انتقال  کی  جادیمشروط به ا  نده،یسال آ  کسالیانتقال قدرت، در طئ  
حفظ   یبرا  ارشانیدر اخت  یکائیمدرن امر  ۀدالر اسلح  ونیلیم  ۸۵  تیو موجود  یمسلح مل  یرویهزار ن  ۳۵۰حضور  

 میو تقس   یچگونگ   یو منطقه، رو  یبزرگ جهان  یتهاخاص بوده... ظاهراً، قدر  تیاهم  زیحا  گرینظام، از طرف د
بود که داکتر    نیوجود داشته باشد ا  توانستیشم که مش   یۀداشته اند... فرض  ی"، همچنان توافق و همآهنگ راتی"خ  نیا

 : دانستیم یغن
 
 او توسط طالبان را گرفته است  ینیبه جاگز میجهان تصم -۱
" صالحیتدار فروخته است و پاکستان "   نیقبالً به چ ،یسلسله معامالت اقتصاد کیافغانستان را در بدل  کا،یامر -۲ 

 است نیافغانستان به چ یمیتسل
بود که مانع او در تمام    یمواد مخدر و جاسوسان خارح  یایماف  ،یجهاد  تکارانیمملو از جنا  ،یحکومت داکتر غن  -۳

 امور کشور بودند 
 

 پس، او در مجموع، دو انتخاب داشت 
 حرکت کند  کا،یامر ۀمطابق نقش د،یبا ای -۱
وقت"، همه   یکردن ب  یفقط با "جاخال  یداکتر غن  کا،ی امر  ۀبرهم زدن نقش  یارا برهم بزند بر  کایامر  ۀنقش  ا،یو    -۲
"  گرشطرنجی شطرنج" باشند به "باز  ۀنقش طالبان را که قرار بود "دان  -:  ختیبرهم ر  ان،یرا، خالف توقع جهان   زیچ

 مبدل ساخت
 ان یکائ یدوباره بدست امر  ق،یرا که قرار بود به پاکستان و از آنطر  یکائیدالر اسلحه مدرن امر  ونیلیم  ۸۵.  الف

 " طالبان قرار داد یاسی رسی"غ یبرسد، در دسترس قوا
 کرد  نیبال شرط حکومت تع نیو پاکستان، وارث کایطالبان را بدون دخالت امر -ب
 د یشان گرد ی" درونیموجب انشعاب "اصالح ده،یکاذب بخش یروزیپ یۀطالبان را روح -ت
 "تمرد" از "باداران" را داد.  لیبه آنان دل ده،یکاذب بخش یروزیپ یۀ. طالبان را روحث
 حکومت "همه شمول" را داد  جادیا یبه آنان قدرت "نه گفتن" برا ده،یکاذب بخش یروزیپ یۀ.طالبان را روح-ج
   –نابود شوند، نجات داد.  ه،یرا که قرار بود مانند سور یها یشهرها و ولسوال -ح

 آنرا حفط کرد  ۀسال ۲۰ یو دستآوردها نظام
 کرد. یریجلوگ ،یمسلح و جوانان طالبان و مردم عاد  یاز کشته شدن جوانان قوا -خ
 " ساخته بود، از گزند استخبارات و دزدان، درامان ساختتالیجیپول و اسناد مهم کشور را که قبالً "د- چ
 یشناخته شدن"، مجبور قبولکرد حقوق تهداب  تیگرفته، آنها را بخاطر "برسم  یاسیالبان سرا از قشر ط  تیمشروع-د

 افغانان کرد
 مستقل ساخت تاً،یآنان را متمرد و خودسر و نها ،یاسیاز قشر طالبان س ت،یبا گرفتن مشروع -ذ
 د یگرد کایامر یتی ثیح یو ب یاعتبار یباعث ب -ر
 د یو ناتو گرد اک یامر انیم یدوگانه گ جادیباعث ا -ز
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و    کایپاکستان در مقابل امر  یریو جبهه گ  یثبات  یکه منجر به ب  دیپاکستان گرد  حیو صر  میباعث دخالت مستق  -  ف
 باشد:  تیواقع انگریب  تواندیاز دو حالت م یک یالاقل  داد،یرو کی انی. خوب، در بدیغرب گرد

 ی نیمستند و ع ل یعلت و دل -۱
که چطور    میماجرا، ناآگاه است  ن یا  یاصل  لیما همه امروز، از علت و دل  جهیاستفاده از منطق معکوس بر اساس نت  -۲ 
"  جهینت   ی. اما، اگر از "منطق معکوس برمبنادیازهم پاش  یبه ساده گ  نی"، چن یجهان  اریتمام ع  ۀ"برنام  کی  ۀرازیش

" که باعث یاختالط زمان  جادیاز "ا  باشدیآن، عبارت م  هک  میرسیعلت م  کیو صرف به    کیفقط به    م،یاستفاده کن
شدن"   تولد  گرد  ۀ"حرامزاد  کی"زودهنگام  همدینامطلوب"  )فقط  انی...  طراحان  تمام    ۀ"حرامزاد  ن ی(  نامطلوب"، 

شدن    میبجز، تسل  یداکترغن  ی را برا  یگرید  ی راه  چی جوانب موضوع را ظاهراً تحت کنترول داشتند و اساساً، ه
ساده کرد: او شخص خود را    اریکار بس   کیفقط    ودات،یق  نیبه ا  قیبا توجه عم  ینگذاشته بودند. اما غن  رط،دوشیبالق

انتحار غن کرد.  ا  ،ی"انتحار"  "تولد زودهنگام  باعث  برا  ۀحرامزاد  نیکه  قابل    چطرف،یه  ینامطلوب" شد، اصالً 
 جه،یحفظ نظام را داده بود... پس در نت  ۀو وعد  بانآنان تعهد مقابله باطال  یبرا  یغن  کا،ی امر  ۀنبود. چون بگفت  ینیشب یپ

 انیکائی... امروز، امرشدیوارد نم  ،ی در پالن اصل  یر ییتغ   چیه  د،یورزی"انتحار" مبادرت نم   نیبه چن  یاگر داکتر غن
اعتبار ساخته، نواقص و    ی را، ب  یپول(، داکتر غن  ی)دزد  ؛یعنیاتهام کودکانه    کی تالش دارند تا با وارد نمودن  

حالت   نینچنیا  جادی" باعث اکایامر  ۀ"خروج عجوالن  ا، یکه گو  اندازندیماجرا را، عمداً بر دوش خود ب  نیا  یآمدهایپ
" یاعتراف به عمل"انتحار  یبجا  کشدیتهمت را بردوش خود م  نیا  کایدوستان بپرسند که چرا امر  دیاست... شا  دهیگرد
جهان"   ی"اسکتبار  یکه قدرت ها   دانندیو مطلع استند، م  آگاه"  یجهان  نیبنام "نظام نو  ی از اصل  کهیکسان  -...؟  یغن

قدرتها، بخصوص    نیکرده اند که ا  دیو تاک  نیو تلق  سیتدر  نیچن  انیجهان  یالاقل، پنجاه سال گذشته، به باق  یدر ط
  افزارتوسط سالح نه بلکه، با    ،یاکتر غن" اند. دریمثلث قدرت قرار داشته و "شکست ناپذ  کیدر    کایامر  یامپراطور

 ادیبن  ی" جهان استکبار را، بیری"شکست ناپذ  یآورده، ادعا   انیتحوالت عصر را به م  نیبزرگتر   یک یتعقل توانست،  
تحت استعمار   ی" را بگوش کشورها و جنبش هاکایامر  یری"شکست پذ   امیموضوع، پ  نیبه ا  کایبسازد. "اعتراف" امر

تنها به   ، یبل  گر،یتحمل" است. به عبارت د  رقابلی"غ  ی موضوع  کیجهان،    یاستکبار  یقدرتها  یکه برا  رساندیم
بودن   یاز افغانستان عمل  یرمردیرا شکست داد. چنانکه پ  یاستکبار  یقدرتها  شودی "عقل" و بدون جنگ، م   ۀلیوس

جهان   نینظام نو  استیاز "س   قیشناخت عم   رکنفیافغانستان، قرار باشد    یاسیس  اتیآنرا، به اثبات رساند.... اگر در ح
 . که او لقب "مغزمتفکر" است م ی. فراموش نکنباشدیم یداکتر غن نی" داشته باشد، همیکباراست
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