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 ۱۵/۰۳/۲۰۱۸           ولید پوپل

 انستان داخل سه دایرهغمشکل اف
 

 انستان داخل سه دایره قرار دارد و هر محور در مدار مختلف در چرخش است غافمشکل 
 : دایره مردمی افعانستان  اول
 : دایره منطقوی یعنی کشور ها آسیایی  دوم
 : دایره جهانی مجموع کشور ها جهان  سوم

  .نمایانگر یک نبرد بزرگ اقتصادی را در این کشور نشان می دهد  که این نوع تابلو سیاسی
 خورد که در بین مردم افغانستان همین حال وجود دارد از جنگ آتش گرفته الی قلم و صحبت ها سیاسی همهو ضد 

  .ها مختلف تقسیم شده است  مربوط می شود به دایره مردمی که به دسته
 .اول توده که به خاطر آزادی مطلق کشور در مجادله اند دوم توده که به خاطر حمایت از حکومت مرکزی هستند 

   .سوم توده که به خاطر حق طلبی قوم قیبله در ستیزه مشغول می باشند
  .اند  سرمایه و جایدات که از درک جنگ ها به دست آورده چهارم توده که به بخاطر حفظ

  .ازیشان استفاده و بعدا" کوبیده شدند حال در شکایت می باشند  در هر رژیم  پنجم توده بی طرف ها که
در ظاهر بره و در   خطرناکترین اشخاص بوده که  که این دسته از جمله  ششم توده استخدام شده ها اجنبی هستند

در دعوا و حق طلبی   همیشه  و  اکثرا" شان توسط کشور ها اجنبی استخدام شده اند  رگان سیاسی می باشندباطن گ
شده ها که تحت سوژه ها مختلف نطر به هنر سیاست روز عمل   استخدام  قرار دارند باید یاد آور شد این توده ششم

همیشه   تجربه نشان داده که   مبارزه قرار می دهند توسط انرژی و فریاد دیگران در  می نمایند پالن ها بیرونی را
طور    را مشغول سیاست ها خود می نمایند و شعار دهنده ها به  مردم بی خبر به خصوص جوان ها خون گرم

 .آگاهانه و یا ناگانه در پهلوی شان در بدل هیچ کدام امتیاز نظر به اندیشه قبیلوی ویا زبانی در فریاد شعار هستند
یعنی کشور ها اسیایی همیشه در تالش است تا منفعت اقتصادی اینده خود را توسط مردم افعان که به   منطقوی دایره

فقط غرض نمودن نماینده ها شان در نظام   هدف کشور ها منطقوی  لسان شان تکلم می نماید در کشور جابجا نماید
ویا به طور   در پالن ها اینده کسب نمایند  کشور خودآینده می باشد و سخت در تالش اند تا بهره بیشتر را به نفع 

دیگر کشور ها منطقه برپا نموده و در امور کشور افعانستان نظرات خود را داخل می   آشکارا مجالس را با جمع
چراکه در کشور ما چی می   خود را آگاه نمایند  از پالن ها دیگر کشور ها منطقه می خواهند  نمایند و در عین حال

  .ذرد همه شان می دانند ضرورت به کدام مجلس نیست که گذارش داده شودگ
دایره سوم کشور ها بزرگ جهانی است که به خاطر هدف ها خاص شان و کنترول جریان عبور تجارت ها بزرگ 

ده و به اتفاق می افتتد با قبول کردن جبران مصارف گذاف متقبل ش  در آینده نیز  که به این منطقه مربوط می شود و
به خصوص کنترول پالن   البته با سیاست ها خیلی پیش رفته که    در مبازره هستند  خاطر داشتن تسلت سرتاسری

که از فهم ما افغان ها خیلی دور است مانند ساینس و   اقتصادی آسیایی را در بر می گیرد ناگفته نماند  گذاری ها
ن آگاه نیستم بدبختانه در نتیجه جنگ و مهاجرت ها کدر علمی سیاسی تکنالوژی که امروز زیادتر ما مردم از آن چندا

بوده و یک تعداد دیگر   زیاد شان مصروف کار زندگی شخصی خود  و با تاسف تعداد  در کشور انگشت شمار داریم
 .خود هستند  ملی فکر نکرده مصروف قوم قبیله مذهب جیب  که در جریان هستند

مطرح شده است با   ع دیدند که کلمه افغان پشنون تاجک ازبک هزاره که در بین مردممردم افعانستان به طور واض
این نوع تحریکات دایره منطقوی گام ها خیلی سریع را برداشته است تا حضور مردمان هم زبان خود را در سیاست 

  .آینده با ذهنیت بیگانه فعال نگاه داشته باشد
مرکزی همیشه در شعار بوده و حتا در بین گله ها مجادله بی اتفاقی نیز  به همین دلیل گله ها مختلف علیه دولت

  .صورت می گیرد
   تالش چی اند  که در چی مبارزه و در  چندان خبر هم نیستند  امروز کسی از منطق اصلی سران گله ها سیاسی
 حتا ممکن خود شان نیز مسیر خود را نمی دانند 
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کمونیستی   ببرک کارمل هنگامیکه در سطح حکومت  ه جداگانه دارد مانند دورههر فرد و هر دفتر استخبارات تبصر
قرار داشت همیشه باالی پاکستان و امریکا شعار می داد چون آمریکا در پهلوی اینکه ضد سوسیالیزم مصروف جنگ 

علیه رژیم کابل و    و در عین حال همکار پاکستان در قسمت از بین بردن رژیم کمونیستی نیز بودند  سرد بودند
در جریان حکومت داری ببرک کارمل کشور پاکستان در بین کریت ها میوه   جنگ بودند  توسط تنظیم ها جهادی در

که همه تحریکات ضد   پاکستان یعنی کینو و کیله اخبار ها چاپ شده مسلم لیک را به داخل افعانستان ارسال می نمود
اله اخبار مسلم لیک یک بار نوشته بودند پدر کالن ها ببرک کارمل اصال" رژیم را نوشته می کردند و در یکی از مق

به خاطر جمع آوری معلومات   از کشمیر هندوستان است و پدر وی جنرال وقت در سرحدت افعانستان یعنی پکتیکا
رزه ببرک است که یکی از مبا  به نفع هندوستان کار می کرد و حال پسر وی ببرک کارمل به این کار گماشته شده

و مردم افعانستان   بین مردم پاکستان  نفاق را در   این است که می خواهد  کارمل در پهلوی ایجاد کشور کمونیستی
 ایجاد نماید چراکه هندوستان از روابط نیک پاکستان و هندوستان رضایت ندارد 

طالب را به ضد رهبران اخوانی همین طور در زمان سردار داود انتشارات روسیه از طریق سفارت افعان دوستی م
ایشان را متحدین پاکستان و   ویا اسالمی مانند صبغت هللا مجددی حکمتیار احمد شاه مسعود نشر می نمودند و همه

در رفت آمد   پشاور و الهور در کشور پاکستان و کشور ها عربی  چراکه ایشان در  عربستان خطاب می نمودند
 بودند 

ل کشور ایران طیقه اهل تشیعه را از طریق کتاب و تکیه خانه ها جذب نموده و تبلبغ شان همینطور در زمان ها قب
اینطور بود گویا اهل تشیعه در افعانستان تحت استبداد قرار دارند به خاطر آزادی و حق طلبی باید با نماینده ها تهران 

 قت تنها نمی گذاردهیچ و  در گفتگو و تماس باشند چراکه ایران طایفه و اهل مذهب خود را
هیچ   در افعانستان  نوشته خواهد کرد چراکه  مردمان ملی و تاریخ نویس "اینکه چی راست بود و چی دروغ این را بعدا

 حرکت پنهان باقی نمی ماند
 باید تذکر داد کشور ها منطقوی از زمان ها قبل توسط مردم خود افعانستان در مبارزه بوده و هنوز هم مبارزه دارند 

گرفته اند در   همین حال کشور ها آسیایی به خاطر پروژه تاپی با خیلی عجله و عالقمندی این کار را روی دست
از قول رومان اسکلیار معاون وزیر    پهلویی اینکه فایده خود شان است اینجا منفعت کشور ها بزرگ نیز می باشد

کانتینر حامل  ۷۰۰نامه تا به کنون بیش از این موافقتسرمایه گذاری و توسعه قزاقستان اعالم کرد که در چارچوب 
هزار دالر به  ۶۲۱میلیون تنگه معادل  ۲۰۰ها از این طریق حدود که قزاق  هزار تن به افغانستان منتقل شده ۱۳

 دست آوردند.
نامه رأی نفر به این موافقت ۱۰۴نفر عضو مجلس قزاقستان  ۱۰۷های مربوطه، از پس از انجام بررسی

http//:-i-kuryk-porty-cherez-specgruzy-provozit-hotyat-lenta.inform.kz/ru/sshaدادند.
aktau_a3176357 

http://interfax.az/view/727669 
اگر دقت شود ما در این سه دایره احاطه هستیم و این پالن ها اقتصادی با سیاست ها تنوع در جریان است یگانه راه 

و   و رهبران راستمنفعت بیشتر به نفع افعانستان همان طوریکه تمام رهبران از احمدشاه بابا گرفته الی ظاهر شاه 
هر فرد افعان که   چپ تا رهبران بی خبر امروزی همیشه مردم افعانستان را به اتحاد و همبستگی نصیحت کرده اند

منطق و مفکوره هر فرد باید شنیده شود    در هر اندیشه که است امروز وقت آن است که مفکوره ها را آشتی دهند و
آنکه همه از هم پاشیده و این کشور به منطقه تبدیل شود آن وقت هویت همه قبل از   تفاهم ضرورت است  امروز به

افعانستان   به طور یک مملکت یعنی  کشور ساخت در مقابل همه جهان خود را  وطن ها را باید  محو خواهد گردید
   نمود.  اعالن  باید
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