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  نهیآ طلبان در هیتجز
 

ونظر به خواست  دهیردګدوستان و عالقه مندان بر صفحه ام پخش  ینوشته قبال په زبان پشتو غرض مطالع ا نیا
 .است  میشما دوستان تقد یغرض مطالعه ا یبه زبان در نکیاز دوستان ا یریعده کث

که با استفاد  دیردګ تیاحزاب به مردم عنا یو آزاد یموکراسید مهیمرحوم محمد ظاهر خان ن حضرتیاعل درزمان
با  یامد که در زمره آن حزب ستم مل انیمختلف بم یو راه ها یاحزاب مختلف با خط مشها یفرصت تجربو نیاز

افغانستان بود و  هیحزب تجز نیا ګزرواست و استدالل بو عرض اندام نمود ، خ لیهم تشک یطاهر بدخش یرهبر
 است ، حال نوبت ما است  یکه پشتونها سه صد سال بر افغانستان حکومت نموده و کاف نمودیحزب اقامه م نیبس ، ا

تا ملت  دهیردګ، و باعث  ندینمایم یحال سپر یرا که افغانستان و مردم افغانستان ال یبد یمشکالت و روزها تمام
   ردد،ګ یبند میتقس یقوم یواحد افغان بر زون ها

وآن صدا  نیو ا یبنام حکومت فدرال یاهګ،  یطلب هیبنام تجز یاهګبنام خراسان ،  یاهګاشکار  اریبس یروهګ حال
است  یکمونست یحرف وهمان حزب افراط کی،  انګار کیهمه آن همان  یبه راه انداخته اند که سرچشمه ا یها

 به چپاول خرسند اند.   میتقسکه از 
وطن ، سقوط نظام ،  یا هیاست که حل آن تجز ینداشته بلکه ساخته شده و تصنع یملک ما مشکالت شکل طبع در

تمام  اتیکه به خواستها وشکا تواندیهم موجود شده م یریګد یراه ها یبلک ستیوطن ن بی، تخر یانکاراز وحدت مل
وطن  هیکه در مورد تجز ی. انها دینما هیارا بافغانستان واحد و متحد جوا کیدر چوکات  نیسرزم نیا انګباشنده 

قابل  ریکه ناممکن و غ یزیچ نیهم به عاقبت چن یاهګ،  زنندیحرف م یجمالت ادب یدر ال بال ایبه صراحت و 
نشده اند که درمورد غور ،  را متقبل یزحمت نهایکه ا رددیګمعلوم م نیچن ینه ؟ ول ایکرده اند و  یتحقق است فکر
 :   نمیبیم نیخواهد بود چن ګیبزر یحالت را که سبب تباه کی نیکرده باشند. من وقوع چن قیدقتعمق و سنجش 

 .   ندینمایم ګیزند ریګافغانستان تمام مردم افغانستان با ارقام مختلف در کنار همد ییایجغراف یتمام محدوده ا در
 اند.  دهیردګ وستیوپ کیازدواجها خون شر قیاز طر ریګمختلف افغانستان با همد اقوام
رند . دا یها و تجارتها دادیجا ندینمایم يګبه شکل مخلوط در سرا سر افغانستان زند نیسرزم نیباشنده کان ا تمام

 یفوق چ یپرست به سوالها انهیګطلب و ب هیتجز یکروها نیحالت واقع شود ا کی نیخدا ناخواسته چن میفرض کن
 خواهند نمود؟   هیوارا شنهادی، وراه حل را پ یجواب

در  ستندیب یریګپشتون به طرف د ریطرف واقوام غ کیکه تمام ملت پشتون به  میرګیرا مد نظر ب ضهیفر نیا رګا
 یریګد یپه سو کسویانسان از  ونهایلیآغاز خواهد شد که م یو فاجعه بار انسان ګمهاجرت بزر کیتمام افغانستان 

انجام خواهد شد ؟ مردم افغانستان مانند مردم  یطیشرا یتحت چ یحالت بدون قتلها ، انسان کش نیا ایخواهند رفت . آ
راه  انهیګبنا  ند،یپالن شوم و نا ممکن موافقه نموده و قناعت نما کی نیبا چن فرندمیر کیکه در ستندین ایچکوسلواک

، چور  هایناموس ی، ب بی، تخر یخواهد بود که منجر به قتلها ، انسان کش ګراه زور ، وجن تواندیکه موجود شده م
وجود نخواهد داشت  یتر حم چیبنا ه زدیریاز همه مردم خون م عیحالت فج کی نی، در چن دیو چپاول خواهد انجام

عده از عوام  یدر مغز ها نیسر زم نیا ګیکپارچیخارج برستان ، جاسوسان، و دشمنان وحدت و  نیا رایز
 براه انداخته اند.   یاهویه دهیرا زرق نموده اند که نا سنج یپشتون زهر نفرت و تباه ریورشنفکران اقوام غ

تا  ندیمطالعه نما دهیردګرا که باٍعث تولد پاکستان (۱۹۴۷ند)ه هیتجز خیتار ینظر سرسر کیبه  دیطلبان با هیتجز
متولد  یسیلګاز مادر ان سیلګع باکستان به فرمان ان۱۹۴۷سال  ستګا ۱۵-۱۴ یروزها نند،یبب نهیخود را در ان ا

 دادویجا ی، ب جایانسان ب ونیدوازده مل یال ونیاز ده مل کلوتش هیتجز نیدر ا دیردګ لیواز وجود هند و افغانستان تشک
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 لهګبود، نفوس بن ونیمل ۳۳۰پاکستان نفوس هند  لیو تشک هیانسان کشته شد. قبل از تجز ونیخانمان شدند ، دو مل یب
 7226600شد از هند به پاکستان  ونیمل ۳۰ یو پاکستان غرب ونیمل ۳۰ روزید یامروز و پاکستان شرق شید

مهاجرت  نیهندو و سهک مهاجرت نمودند چون هردو کشور در مورد ا 7295870واز پاکستان به هند  لمانمس
 رفتګو در پنجاب قتل عام صورت  دیردګ ناهګ یب یانسانها ادیوکشتار ز ګنداشتند باعث مر يګاماد یانسان ګبزر

 جمهور پاکستان شد .   سیجناح ر یمحمد عل جهیانسان جان خود را از دست داد و درنت ونیکه در خدود دو مل
 ونیشخص جاه طلب با کشته شدن دومل کی جهیرا دارد که در نت نیانسان ارزش ا ونیوکشته شدن دو مل ګمر ایآ

 ؟  رددګجمهور  سیانسان ر
است که صرف غرض توجه خواننده  یخیتار ګدرس بزر کیپرست افغان  یطلبان اجنب هیتجز یموضوع برا نیا
   دهیردګ ریمحترم تحر انګ

پنج کشور مستقل از آن تولد  جهیکه در نت افتیاغاز  ایوسالوګویکشور  یطلبانه ا هیتجز یهاګجن ۱۹۸۰سال  در
   ندینمایم ګیزند تویبا ارمان مارشال ت اسیپنج کشور در  نیوحاال اکثر افراد ا دیردګ

رقم از  نیا یول ندینمایم لینفوس کشور را تشک ونی؟ ( مل۳۰دارند که مشترکا ) ګیقوم مختلف زند ۱۴افغانستان  در
مردم  اتیدر افغانستان در تمام وال میفتګاست . قسم که قبال  دهیردګن دیتا ینفوس شمار یرسم یاداره ا چیطرف ه

 ثیبه خ اتیدارند. درشمال افغانستان پشتونها در همه وال نهبرادرا ګیزند ریګوکم با همد ادیتمام اقوام به شکل ز
مصروف  یمالدار ګبزر یدارند که اکثرا به زراعت ، تجارت، وبا رمه ها ګیزند ادیبه تعداد ز ګبزر یها تیاقل

ود؟ کشته ش دیافغان با ونیچند مل رددګهستند. خدا نا خواسته افغانستان به سرنوشت شوم هند و پاکستان مواجه  ګیزند
. در جنوب و جنوب شرق افغانستان رددګارضا  شیچند شخص فروخته شده نا عاقبت اند یو جاه طلب یکه خودخواه

 یادار یکه اکثرا به شغل تجارت و کار ها ندینمایم ګیقابل مالحظه زند یتهایاقل ثیپشتون منح ریاقوام مختلف غ
 ی دادهای،چور وچباول اموال و جا یناموس یام ، ببشتون به کشتار ، قتل ع ریمصروف هستند. در شمال اقوام غ

 رفتګبشتون صورت خواهد  ریعمل بلمثل با تمام اقوام غ نیپشتونها آغاز خواهند نمود و در تمام مناطق پشتون نش
 ی، مملکت به مخروبه مبدل خواهدشد ، چنان مخروبه ا افتیادامه خواهد  یرحم یبا تمام قصاوت وب یقوم یهاګجن

 نیسال دوام کند در ۴۰تا  -۳۰ رګا یقوم ګجن نیخوبتر و بهتر جلوه خواهد نمود ا نیکمونستها ومجاهد بیکه تخر
 نه،ی،نه عبدهللا هللا ،نه قانون لینه تورن اسماع ،یلیوجود خواهد داشت نه اخمد بهزاد و نه محقق وخل یمدت نه بدرام

 لی، نه اسماع اری، نه مسلم ی، نه احد اری، نه نه حکمت ی، نه مجدد افیس هڼ ،یربان نیعطامحمد نور، نه صالخ الد
داشته باشند )هللا  رعمریګسال د ۴۰ نهایرود ا ینم مانګ رایو آن موجود خواهند بود ز نی،ّ نه ا الندځ ضی، نه ف ونی
،  یویف، جغرا یاسیس ګبزر راتیشکل نخواهد بود تغ نیهم به هم ایافغانها بالغ و دن دیوقت نسل جد نی(درداندیم

 و مهم خواهد بود   یقو یلیدر جهان خ یو با هم ی، نهضت صلح خواه دهیردګواقع  یوفکر ی، فلسف کیتکنالوژ
طلبان در  هیتجز رندیرا دوباره بپذ ریګد کیبا  ګینمود و مردم زند شتګوقت همه حرفها به عقب بر نیدر هم رګا

 انګفروخته شده  نیدر مورد ا خیتار ی؟ به کشتار مردم خود آغاز خواهند کرد؟ ول رفتګخواهند  میتصم یمورد چ
محاکمه  شانیکه مرده اند استخوانها یداشت ، آنها خواهدرخمتنه خواهند نوشت که الفاظ ن یو جاه طلبان قدرت انقدر ب

 و مخرب از وطن فرار خواهد شد .   دهیندګبه عنوان نسل  شانیخواهد شد ، اوالد ها
 اګرن یطلبان در کار خود با کمکها هیتجز میفرض کن نکهیو آن ا مینمایم ذراګنظر  کی یریګودیسنار یرو خاال

، هزاره ها، ازبک ها ، ترکمن ها  نموده بودند ، تاجکان لیاوردند که تخ انیبه م یزیموفق شدند چ انګ انهیګب ګرن
سالها با هم اختالف نظر خواهند داشت  یحکومت ستمیس و دیجد التیتشک یرو کجای ریګاز اقوام د لیقل ی، و عده ا

 یانتقام جو یا نهیبلکه برعکس زم دهیردګروا داشته اند فراموش نه  ریګد کیاقوام در حق  نیمظالم که ا رایز
واقع خواهد  شګپشتون به شدت و قوت بزر ریاقوام غ نیا نیدر ب هاګخواهد آورد بنا انفجار جن انیبهتررا به م طیشرا
 نینخواهند کرد وا ګیکه با تاجکان زند رددیګاقوام مختلف هزاره ها معلوم م ینوشته ها یو بعض فتارګ. از  شد

 درک کرد .   انتویدوره جهاد با خواست )هزاره ستان( م انیموضوع را در جر
انها برامده در  تالفیمتهم نموده واز ا یطلب هیتاجکان را به تجز ذشتهګانتخابات  انیدوستم در جر دیعبدالرش جنرال

 یپرداخت ، هم چنان مقاومت و ممانعت در برابر دفن استخوانها یجمهور استیبه مبارزات ر یکنار اشرف غن
افغانستان حاضر نخواهند شد با تاجکان و هزاره  یها ناست که ازبکها و ترکما یریګد لیدر تپه شهر آرا دل یکلکان

 انهیګاثارت ب ریوز لیدخ یانیم یهاګخواهند شد که در جن میتقس تیپس به سه سلطنت کوچک و اقل ندینما يګها زند
، ازبکستان ،  رانیا پاکستان ، یمداخالت کشور ها ڼدایذلت بار خواهند پراخت ، م ګیها با زنده  هیو همسا انګ

 شیازما ونیګ، پول یو اقتصاد یو نظام یاسیس یرقابتها ومی، ستد یممالک عرب یو بعض هی، روس نی، چ کمنستانتر
که  فتګ توانمیکامل م نیقی. به دیردګعرب خواهد  یکشور ها یهایاشیو خطرناک ، و لبنان ع ونګوناګ یاصلحه ها

تن نخواهند داد و نه خواهند خواست که در  تذل نیو باهمت به چن لیهزاره ، ازبک ، ترکمن ، و تاجک اص چیه
بنا پس نزد برادران  دینما یخود خداحافظ يګو فرهن ینید ینموده با ارزشها ګیحالت رقت بارغالمانه زند نیچن

 مت خواهند برداخت  با عزت و حر يګزنده  کیومانند امروز به  شتګپشتون خود خواهند بر
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با  ای؟؟ و  دینما ګیزنده  نیهمچن دیخواهیم ایآ دینوشته مطالعه نمود نیکه در ا یزهایپشتونم !!! چ ریغ برادران
و  یتمام حقوق انسان یکه دارا دینما ګیمطابق قانون زنده  کیموکراتینظام عادالنه ود کیبرادران پشتون خود در 

و در محدوده  میما است مباحات نما یمشترک همه ا تخارکشور که اف نیا یخیمتمدن باشند . وبر افتخارات تار
و دفن  میندګابد خاک اف یو امثالهم برا انیدست برادرانه داده وبر افکار شوم پدرام ریګافغانستان واحد به همد

 . مینما خیتار یودالهاګ
 پایان
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