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روښان خادم

تجزیه طلبان در آینه
این نوشته قبال په زبان پشتو غرض مطالع ای دوستان و عالقه مندان بر صفحه ام پخش ګردیده ونظر به خواست
عده کثیری از دوستان اینک به زبان دری غرض مطالعه ای شما دوستان تقدیم است .
درزمان اعلیحضرت مرحوم محمد ظاهر خان نیمه دیموکراسی و آزادی احزاب به مردم عنایت ګردید که با استفاد
ازین فرصت تجربوی احزاب مختلف با خط مشهای و راه های مختلف بمیان امد که در زمره آن حزب ستم ملی با
رهبری طاهر بدخشی هم تشکیل و عرض اندام نمود  ،خواست و استدالل بزرګ این حزب تجزیه افغانستان بود و
بس  ،این حزب اقامه مینمود که پشتونها سه صد سال بر افغانستان حکومت نموده و کافی است  ،حال نوبت ما است
تمام مشکالت و روزهای بدی را که افغانستان و مردم افغانستان الی حال سپری مینمایند  ،و باعث ګردیده تا ملت
واحد افغان بر زون های قومی تقسیم بندی ګردد،
حال ګروهی بسیار اشکار ګاهی بنام خراسان  ،ګاهی بنام تجزیه طلبی  ،ګاهی بنام حکومت فدرالی و این وآن صدا
های به راه انداخته اند که سرچشمه ای همه آن همان یک ارګان  ،یک حرف وهمان حزب افراطی کمونستی است
که از تقسیم به چپاول خرسند اند.
در ملک ما مشکالت شکل طبعی نداشته بلکه ساخته شده و تصنعی است که حل آن تجزیه ای وطن  ،سقوط نظام ،
انکاراز وحدت ملی  ،تخریب وطن نیست بلکی راه های دیګری هم موجود شده میتواند که به خواستها وشکایات تمام
باشنده ګان این سرزمین در چوکات یک افغانستان واحد و متحد جواب ارایه نماید  .انهای که در مورد تجزیه وطن
به صراحت و یا در ال بالی جمالت ادبی حرف میزنند  ،ګاهی هم به عاقبت چنین چیزی که ناممکن و غیر قابل
تحقق است فکری کرده اند و یا نه ؟ ولی چنین معلوم میګردد که اینها زحمتی را متقبل نشده اند که درمورد غور ،
تعمق و سنجش دقیق کرده باشند .من وقوع چنین یک حالت را که سبب تباهی بزرګی خواهد بود چنین میبینم :
در تمام محدوده ای جغرافیایی افغانستان تمام مردم افغانستان با ارقام مختلف در کنار همدیګر زندګی مینمایند .
اقوام مختلف افغانستان با همدیګر از طریق ازدواجها خون شریک وپیوست ګردیده اند.
تمام باشنده کان این سرزمین به شکل مخلوط در سرا سر افغانستان زندګي مینمایند جایداد ها و تجارتهای دارند .
فرض کنیم خدا ناخواسته چنین یک حالت واقع شود این کروهای تجزیه طلب و بیګانه پرست به سوالهای فوق چی
جوابی  ،وراه حل را پیشنهاد وارایه خواهند نمود؟
اګر این فریضه را مد نظر بګیریم که تمام ملت پشتون به یک طرف واقوام غیر پشتون به طرف دیګری بیستند در
تمام افغانستان یک مهاجرت بزرګ و فاجعه بار انسانی آغاز خواهد شد که میلیونها انسان از یکسو په سوی دیګری
خواهند رفت  .آیا این حالت بدون قتلها  ،انسان کشی تحت چی شرایطی انجام خواهد شد ؟ مردم افغانستان مانند مردم
چکوسلواکیا نیستند که دریک ریفرندم با چنین یک پالن شوم و نا ممکن موافقه نموده و قناعت نمایند ،بنا یګانه راه
که موجود شده میتواند راه زور  ،وجنګ خواهد بود که منجر به قتلها  ،انسان کشی  ،تخریب  ،بی ناموسیها  ،چور
و چپاول خواهد انجامید  ،در چنین یک حالت فجیع از همه مردم خون میریزد بنا هیچ تر حمی وجود نخواهد داشت
زیرا این خارج برستان  ،جاسوسان ،و دشمنان وحدت و یکپارچګی این سر زمین در مغز های عده از عوام
ورشنفکران اقوام غیر پشتون زهر نفرت و تباهی را زرق نموده اند که نا سنجیده هیاهوی براه انداخته اند.
تجزیه طلبان باید به یک نظر سرسری تاریخ تجزیه هند()۱۹۴۷را که باعٍث تولد پاکستان ګردیده مطالعه نمایند تا
خود را در ان اینه ببینند ،روزهای  ۱۴-۱۵اګست سال ۱۹۴۷ع باکستان به فرمان انګلیس از مادر انګلیسی متولد
واز وجود هند و افغانستان تشکیل ګردید در این تجزیه وتشکل از ده ملیون الی دوازده ملیون انسان بیجا  ،بی جایدادو
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بی خانمان شدند  ،دو ملیون انسان کشته شد .قبل از تجزیه و تشکیل پاکستان نفوس هند  ۳۳۰ملیون بود ،نفوس بنګله
دیش امروز و پاکستان شرقی دیروز  ۳۰ملیون و پاکستان غربی  ۳۰ملیون شد از هند به پاکستان 7226600
مسلمان واز پاکستان به هند  7295870هندو و سهک مهاجرت نمودند چون هردو کشور در مورد این مهاجرت
بزرګ انسانی امادګي نداشتند باعث مرګ وکشتار زیاد انسانهای بی ګناه ګردید و در پنجاب قتل عام صورت ګرفت
که در خدود دو ملیون انسان جان خود را از دست داد و درنتیجه محمد علی جناح ریس جمهور پاکستان شد .
آیا مرګ وکشته شدن دو ملیون انسان ارزش این را دارد که در نتیجه یک شخص جاه طلب با کشته شدن دوملیون
انسان ریس جمهور ګردد ؟
این موضوع برای تجزیه طلبان اجنبی پرست افغان یک درس بزرګ تاریخی است که صرف غرض توجه خواننده
ګان محترم تحریر ګردیده
در سال  ۱۹۸۰جنګهای تجزیه طلبانه ای کشور یوګوسالویا اغاز یافت که در نتیجه پنج کشور مستقل از آن تولد
ګردید وحاال اکثر افراد این پنج کشور در یاس با ارمان مارشال تیتو زندګی مینمایند
در افغانستان  ۱۴قوم مختلف زندګی دارند که مشترکا (۳۰؟ ) ملیون نفوس کشور را تشکیل مینمایند ولی این رقم از
طرف هیچ اداره ای رسمی نفوس شماری تاید نګردیده است  .قسم که قبال ګفتیم در افغانستان در تمام والیات مردم
تمام اقوام به شکل زیاد وکم با همدیګر زندګی برادرانه دارند .درشمال افغانستان پشتونها در همه والیات به خیث
اقلیت های بزرګ به تعداد زیاد زندګی دارند که اکثرا به زراعت  ،تجارت ،وبا رمه های بزرګ مالداری مصروف
زندګی هستند .خدا نا خواسته افغانستان به سرنوشت شوم هند و پاکستان مواجه ګردد چند ملیون افغان باید کشته شود؟
که خودخواهی و جاه طلبی چند شخص فروخته شده نا عاقبت اندیش ارضا ګردد .در جنوب و جنوب شرق افغانستان
اقوام مختلف غیر پشتون منحیث اقلیتهای قابل مالحظه زندګی مینمایند که اکثرا به شغل تجارت و کار های اداری
مصروف هستند .در شمال اقوام غیر بشتون به کشتار  ،قتل عام  ،بی ناموسی ،چور وچباول اموال و جایدادها ی
پشتونها آغاز خواهند نمود و در تمام مناطق پشتون نشین عمل بلمثل با تمام اقوام غیر بشتون صورت خواهد ګرفت
جنګهای قومی با تمام قصاوت وبی رحمی ادامه خواهد یافت  ،مملکت به مخروبه مبدل خواهدشد  ،چنان مخروبه ای
که تخریب کمونستها ومجاهدین خوبتر و بهتر جلوه خواهد نمود این جنګ قومی اګر  -۳۰تا  ۴۰سال دوام کند درین
مدت نه بدرامی وجود خواهد داشت نه اخمد بهزاد و نه محقق وخلیلی ،نه تورن اسماعیل ،نه عبدهللا هللا ،نه قانونی،نه
عطامحمد نور ،نه صالخ الدین ربانی ،ڼه سیاف  ،نه مجددی  ،نه نه حکمتیار  ،نه احدی  ،نه مسلمیار  ،نه اسماعیل
یون  ،نه فیض ځالند  ّ،نه این و آن موجود خواهند بود زیرا ګمان نمی رود اینها  ۴۰سال دیګرعمر داشته باشند (هللا
میداند)درین وقت نسل جدید افغانها بالغ و دنیا هم به همین شکل نخواهد بود تغیرات بزرګ سیاسی  ،جغرافیوی ،
تکنالوژیک  ،فلسفی وفکری واقع ګردیده  ،نهضت صلح خواهی و با همی در جهان خیلی قوی و مهم خواهد بود
اګر در همین وقت همه حرفها به عقب برګشت نمود و مردم زندګی با یک دیګر را دوباره بپذیرند تجزیه طلبان در
مورد چی تصمیم خواهند ګرفت ؟ به کشتار مردم خود آغاز خواهند کرد؟ ولی تاریخ در مورد این فروخته شده ګان
و جاه طلبان قدرت انقدر بی رخمتنه خواهند نوشت که الفاظ نخواهد داشت  ،آنهای که مرده اند استخوانهایشان محاکمه
خواهد شد  ،اوالد هایشان به عنوان نسل ګندیده و مخرب از وطن فرار خواهد شد .
خاال روی سناریودیګری یک نظر ګذرا مینمایم و آن اینکه فرض کنیم تجزیه طلبان در کار خود با کمکهای رنګا
رنګ بیګانه ګان موفق شدند چیزی به میان اوردند که تخیل نموده بودند  ،تاجکان  ،هزاره ها ،ازبک ها  ،ترکمن ها
 ،و عده ای قلیل از اقوام دیګر یکجا روی تشکیالت جدید و سیستم حکومتی سالها با هم اختالف نظر خواهند داشت
زیرا مظالم که این اقوام در حق یک دیګر روا داشته اند فراموش نه ګردیده بلکه برعکس زمینه ای انتقام جوی
شرایط بهتررا به میان خواهد آورد بنا انفجار جنګها در بین این اقوام غیر پشتون به شدت و قوت بزرګش واقع خواهد
شد  .از ګفتار و بعضی نوشته های اقوام مختلف هزاره ها معلوم میګردد که با تاجکان زندګی نخواهند کرد واین
موضوع را در جریان دوره جهاد با خواست (هزاره ستان) میتوان درک کرد .
جنرال عبدالرشید دوستم در جریان انتخابات ګذشته تاجکان را به تجزیه طلبی متهم نموده واز ایتالف انها برامده در
کنار اشرف غنی به مبارزات ریاست جمهوری پرداخت  ،هم چنان مقاومت و ممانعت در برابر دفن استخوانهای
کلکانی در تپه شهر آرا دلیل دیګری است که ازبکها و ترکمان های افغانستان حاضر نخواهند شد با تاجکان و هزاره
ها زندګي نمایند پس به سه سلطنت کوچک و اقلیت تقسیم خواهند شد که در جنګهای میانی دخیل وزیر اثارت بیګانه
ګان و همسایه ها با زنده ګی ذلت بار خواهند پراخت  ،میداڼ مداخالت کشور های پاکستان  ،ایران  ،ازبکستان ،
ترکمنستان  ،چین  ،روسیه و بعضی ممالک عربی  ،ستدیوم رقابتهای سیاسی و نظامی و اقتصادی  ،پولیګون ازمایش
اصلحه های ګوناګون و خطرناک  ،و لبنان عیاشیهای کشور های عرب خواهد ګردید .به یقین کامل میتوانم ګفت که
هیچ هزاره  ،ازبک  ،ترکمن  ،و تاجک اصیل و باهمت به چنین ذلت تن نخواهند داد و نه خواهند خواست که در
چنین حالت رقت بارغالمانه زندګی نموده با ارزشهای دینی و فرهنګي خود خداحافظی نماید بنا پس نزد برادران
پشتون خود خواهند برګشت ومانند امروز به یک زنده ګي با عزت و حرمت خواهند برداخت
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برادران غیر پشتونم !!! چیزهای که در این نوشته مطالعه نمودید آیا میخواهید همچنین زنده ګی نماید ؟؟ و یا با
برادران پشتون خود در یک نظام عادالنه ودیموکراتیک مطابق قانون زنده ګی نماید که دارای تمام حقوق انسانی و
متمدن باشند  .وبر افتخارات تاریخی این کشور که افتخار مشترک همه ای ما است مباحات نمایم و در محدوده
افغانستان واحد به همدیګر دست برادرانه داده وبر افکار شوم پدرامیان و امثالهم برای ابد خاک افګندیم و دفن
ګودالهای تاریخ نمایم .
پایان
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