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تمام مردم افغانستان در شمال و جنوب و غرب و  ! نایوپ مرتحم

 شرق همه قربانی هستند

 و بادر نظرداشت " مردم شمال افغانستان ، قربانی کشاکش ناتو با قطبهای جدید آسیائی" مضمون محترم پویان عنوان  با مشاهده 

بلند شده بوی تعصب قومی و منطقه ای به نظر رسید و از آن درد و قربانی تمام ملت افغانستان این نوع عنوان سوال برانگیز 

 . بود

-http://www.afghan

german.net/upload/Tahlilha_PDF/poyan_r_mardom_shamal_afghanstan.pdf 

باید متذکر شد که تمام مردم افغانستان در شمال و جنوب و غرب و شرق افغانستان همه قربانی جنگ و تروریزم بوده و هستند ، 

قربانیهستند و شمال  مردم که ( اگر هم یک چنین مفکوره دادن قصدی نباشد) آیا این درست است که ما این نوع مفکوره بدهیم 

یک اندازه مطالعه مضمون و یا این صرفاً مردم شمال افغانستان هستند که قربانی هستند ؟ آ ،ددیگر مردم افغانستاندقربانی نیستن

وغیره این ضرورت را  -پروسه -کادر –لیبی  -ورشو -مثل فراگیردر این مضمون دیدن لغات کهنه فارسی چپ مرده ایرانی 

 . ترم پویان مطالعه شود تا طرز فکر و برخورد شان در مورد افغانستان روشنتر شودد که مقاالت دیگر محبوجود آور

 :محترم پویان در یک صفحه انترنتی بنام آزمون ملی به آدرس ذیل 

melli.com/go/4136-http://my.azmoone 

 :چنین فرموده اند

عالوه بر آن بنیان تبعیض زبانی و قومی را هاشم خان کاکای شاه در افغانستان گذاشت که بعد از آن همیشه توسط حاکمان "

یکی از علل اصلی و بنیادی مشکالت کشور در سده های اخیر خاصه در . دوره های بعدی به نحوی از انحا دنبال گردیده است

 .بداد قومی بوده استقرن جاری همین تبعیض ها، عصبیت ها و است

این دیگاه بسیار محدود، یک جانبه و مصنوعی سبب شده است تا شعور جمعی در کشور ما در حلقۀ تنگ و خفه کنندۀ حاکمیت 

سنگ فرهنگی ما در ابعاد متنوع در  استبدادی، کور شود و به خشکد و گنجینه های پربار مدنیت های تاریخی و ارزشهای گران

فرمان روایان نظامی و سیاسی سده های . دفن شوند؛ یا همسایگان ما از آن هویت یافته و به آن افتخار کنندفراموشخانۀ تاریخ 

اخیر کشور هرگز به مانند ترکان خراسانی متمدن و مغالن پذیرای مدنیت، توان و ظرفیت آن را نیافتند که عمق و محتوای این 

ند و در کنار دیگر اقوام در احیا و بازسازی آن همت گمارند؛ با اتکا به آن تمدن پردرازنا و غنامند را درک، هضم و پذیره شو

 ".افغانستان نوین را به یاری علم و دانش عصری و تکنولوژی مدرن بسازند
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مقاالت متعدد دیگر محترم پویان همه در یک مسیر نوشته شده است که در افغانستان ظلم و تعصب یک قوم به شدت عملی شده 

درستی و نادرستی مدعیات . داشته شده استهی به همین دلیل صورت نگرفته است و گنجینه تاریخ افغانستان پنهان نگاست و ترق

، اما متأسفانه و صرف نظر از اینکه از نوشته ای وی به نظر میرسد  فوق محترم رسول پویان مربوط به یک بحث جداگانه است

مردم شمال افغانستان ، قربانی کشاکش "  ، محترم رسول پویان با این مقاله که صرف این مردم شمال هستند که قربانی هستند 

 :مرتکب یک جانبه دیدن و تعصب خشک در دو موضوع عمده میشوند "ناتو با قطبهای جدید آسیائی

" ماستر پالن"را ستون پنجم و اجرا کننده " تیم اشرف غنی" عالمیه های متعدد محترم پویان در سرتاسر این مقاله که ا .1
بلکه ،آی اس آی و سی آی ای و استخبارات برتانیا اعالم میدارد نه تنها اینکه غیر مستند و یکجانبه به نظر میرسد 

وی و ان دولت وحدت ملی ایجاد شده توسط جان کری از هم شکسته سوال خلق میکند که آیا بنا بر عقیده محترم پوی
و یک قسمت دیگر آن یعنی تیم داکتر  میداند " ماستر پالن"طبق اهداف عملیات بر را محکوم یک قسمت آن صرف 
 . محسوب میکندبیگناه و قربانی  را عبدهللا

و خاصتاً از نظر قوت عمده دیموکراسی اگر نظریه ماستر پالن از نظر اسناد و وواقعیت های سیاسی، استخباراتی ،  .2
های جهان امروز یعنی مطبوعات بین المللی مطالعه شود ، معلوم میشود که این نظریه یک نظریه خشک ، متعصبانه 

با ( از نظر خشک چپ مرده امپیالیسم بین المللی)المللی نظریه که قدرت های بین . و دور از واقعیت های عینی است
مطالعه اسناد و شواهد با هم نشسته و از سال ها به اینطرف ماستر پالن ساخته اند که به افغنستان وغیره تجاوز کنند ، 

یک مطالعه . را ثابت نمی سازد ماستر پالن یک چنین نظریه خیالی  به افغانستان  1001وواقعیت های آن حمله سال 
خاصتاً امریکا به روشنی نشان میدهد که حمله وحشیانه تروریست ست قدرت های بین المللی سطحی طرز تفکر و سیا

عکس العمل ها و تاکتیک ها . سپتمبر گردید امریکا را غافلگیر کرد 11امریکائی در  0000های القاعده که باعث قتل 
ست های داخلی، وقایع بین اثیر سیو ستراتیژی های درست و نادرست امریکا و دنیا همیشه در تغیر بوده و تحت تا

قبول مفکوره ماستر پالن در بر اما . المللی ، ضعف ملی در افغانستان و بازی های دشمنانه همسایه ها بوده است
و  غیر واقعی محققان یک نظریه میباشد که به نظر من و اکثر conspiracy theoryگیرنده قبول تیوری توطئه  
 . خیالپردازانه محسوب میشود

فعالیت های سیاست های مشترک و پالن های ستراتیژیک یک واقعیت سیاست بین المللی است و همیشه کوشش میشود 

در یک همنظر دیگر بدست آوردن منافع ممالک منسجم شود و با فعالیت های ممالک راتی برای و استخباسیاسی ،عسکری 

ختن یان ساتراتیژی ها همیشه در تغیر میباشند؛ مثل وعده های که امریکا تا پااین نوع فعالیت ها و س. قرار داده شود مسیر 

یا  10ه ماستر پالن اما در طول تاریخ هیچ وقت دیده نشده است ک  . رات در افغانستان خواهد ماندافغانستان مستقل و دیموک

؛ طوریک محترم پویان در تحلیل خود ددوام کرده باش ساله برای یک مقصد و یا یک منطقه ساخته و یا عملی شده و یا 00

کی و امین و کارمل و  امکان دارد که تره چیزی آیا یک چنین. آغاز کرده اند 1037ثور  7این ماستر پالن را از کودتای 

یک و غنی و غیره همه مهره های مد شاه مسعود و مالعمر و کارتر و ریگن و بوش و کرزی حن و انجیب و گلبدی

 ماسترپالن بوده اند؟ 

اس عشق به وحدت و یکپارچگی و تاجک وغیره همه بر اس هزاره،پشتون،ازبک و باید  افغانستان خانه تمام ملت است ،

ضرورت به افشای افغانستان . مجادله کنندمتحدانه ایرانی  و متحدانه برضد توطئه های پاکستانی این وطنل و ترقی استقال 

  .دارد نه دعوی قربانی بودن یک منطقه و محکومیت یک قوم برادرتخریبات پاکستان و ایران 


