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 تاریخچه پالن تجزیه کشور
 

دی طرح ایجاد دولت جدی»از امروز استاد خلیل هللا مستوفی دولت در حال سقوط حبیب هللا کلکانی  سال قبل 91

 این طرح، نه تنها برای مخالفان وی، بل نیز باشندگان ازبیک، تاجیک و ترکمن پیش کشیدگامی  را در شمال با پیش
شوروی غیر منتظره بود. جدایی از آن که به پندار خلیل هللا، عامل  دیپلماتیک - سیاسی و نظامیبرای محافل معین 

شمالی ـ شوروی و دوستی با جمهوری های شوروی  ءهمسایهمی بایستی در حمایت « دولت»مهم توانایی زیستن این 
 .نهفته باشد

بنام بود، برای اثبات حسن نیت خود، دستور  سخت ترین دشمنان شوروی خلیلی که در گذشته به عنوان یکی از سر
ه شوروی ب دیپلماتیکدر این سند، که در نامه های  گردند. داد تا پناهجویان آسیای میانه آزادانه، به میهن شان باز

گورنر جنرال ترکستان( نام داده شده است )مستوفی مزار نزدیک به سه هفته یعنی از آخر  معاون -خوان خلیلی فرا»
در اسناد یا از نام نائب الحکومه و یا معاون وی  ، در منطقه فرمانروایی کرد. با آن که19۲9نوامبر  19اکتبر تا 

 . ..-می کرد ءامضا
باشندگان محلی را برگزار نماید که در  نمایندگانک کنگره نزدی آیندهوعده سپرد تا در « خود گماشته»ی یفرمانروا

، مطمئن بودند که والیات قطغن ـ بدخشان شهوادارانآن در نظر بود حکومت دایمی شمال افغانستان را برگزیند. او و 
 .و میمنه نیز به هسته دولت آینده شمال خواهند پیوست

هایی از بدخشان، آقچه، شبرغان و سراسر منطقه مزار، آغاز به آمدن به  تهئیا رسیدن هفته دوم ماه نوامبر، با فر
تباری، در میان نمایندگان، ازبیک ها،  بأفتاربه مزارشریف، نمودند. از دیدگاه « مجلس نمایندگان با صالحیت»

نمایندگان هزاره ترکمن ها و تاجیک ها از نگاه شمار، بیشتر از دیگران بودند. این در حالی بود که در جمع آنان، 
دست تر، جنگاوران مسلح ترکمن ها به رهبری  ها و افغان ها )پشتون ها( اصال به چشم نمی خوردند. دسته های باال
 ایشان خلیفه بودند. مگر رهبری سیاسی را خلیل هللا پیش می برد. 

های وی، با دلواپسی فوق خواسته، به ویژه طرح  خوانده و نا یک چنین متحد نا پیدا ییمگر، جانب شوروی، با 
پیاده شدن چنین طرح ها، پیش از »شوروی در آسیای میانه،  یپلماتیکدورد نمود. به پنداشت نمایندگان العاده برخ

افغانستان به دو بخش خواهد بود: یکی جنوب خاوری به رهبری نادر خان، با نفوذ بیشتر انگلیسی  تقسیمهمه به معنای 
شوروی. مگر ما چنین کاری را باید غیر ممکن بپنداریم.  تأثیررهبری خلیل هللا، با عمدتا  ها و دیگر شمال باختری به

تقسیم افغانستان در اوضاع کنونی بیشتر به سود انگلیسی ها است. ما به افغانستان واحد، غیر قابل تجزیه و دارای 
دلیل، اندیشه هایی که در سر پرشور و گرم .و به همین . بویکو است(  -ارضی نیاز داریم. )تکیه از نویسنده تمامیت

که هنوز کارهای شوروی ها علیه انگلیسی ها در افغانستان  خلیل هللا پدید آمده اند، ناگزیر کنار گذاشته شوند. چون

 1 .«چندان بد پیش نمی رود

)بخاطر حمل سالح و قتل  بودندگرایان که در اجتماع نهایت منفور گروهی از بنیاد  شمسی 135۲سرطان  ۲6بعد از کودتا 

 لیو رژیم ذولفقار ع به پاکستان فرار کرده در پوهنتون کابل و تیزاب پاشی بروی و پا های متعلمات و معلمات شهر کابل(
 میظتنخان داود جمهوری  میرا بر ضد رژ یکیچر یها تیفعال ینا راض ینژاد یها تیاقلتوسط پاکستان بوتو در 

 : ه بودگفت 1974دسمبر  15در  زیکوردو اگوید به 1974خر سال واابوتو در  یذوالفقار عل نمود.
 که نقاط میدان یاند. ما م افتهیما را در فآنها نقاط ضع که یبپردازند، همان طور یباز نیتوانند به ع ی"دو نفر م

که  میدار یها اساس ما راه نیپشتون در افغانستان از سلطه پشتونها نفرت دارند با ا ریآنها کدام است. مردم غ فضع
 .....افزایدنه که به مشکالت ما  میداود را قانع بساز میتوان یبا استفاده از آن م
 از من است. جمالتنوت: تاکید روی 

                                                           

 آریانفراز نوشته عزیز  ــ «یلیهللا خل لیاستاد خل یاسیس یمایس –مزار یها قهرمان رخداد»ــ کویبو ــ  1
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 تیجمع یتحت رهنمائ شده بودند هیترب یاس آ یکه از طرف آ یافغان انیناراض یگذشت که دسته هاه ن یرید

 2«.داود حمله کردند یتیبر مراکز امن)به رهبری احمد شاه مسعود(  ریپنجش نینش کیتاج یدر واد یاسالم
 

تنظیم  ،دیدر کابل به قدرت رسکه ــ ح. د. خ. ــ  57ثور  7ولی بعد از کودتا  ،چند این تحرکات در ابتدا ناکام شد گر
ه کمک شد که ب سریم یبردند، فرصت طالئ یبسر م دیگرا در تبعادیبن یگروه ها ریو سا یاسالمت وحزب یهای جمع

افغان در پاکستان کادر  مهاجران انیاز م انهیم شرق فارس و جیخل ۀگرا در منطقادیمتمّول بن یو گروه ها یاس آ یآ
 .جلب و جذب کنند یسازمان یها

ه اصطالح بین تنظیم ها ب را)تفرقه انداز و حکومت کن( پاکستان به تعقیب پالیسی استعمار انگلیس  سازمان آی اس آی
 از همین زمان به بعد اختالفات حزب اسالمی و جمعیت اسالمی هم به اوج خود می رسد. درجهادی استفاده نمودند. 

 استاد خلیل هللا خلیلی نامۀ از قاضی محمد افضل خان سابق قاضی القضات پاکستان دریافت که: (1983دسمبر )
  

که شما بحیث مشاور فرهنگی رئیس جمهور در  الحق به شما ابالغ می کنم طرف رئیس جمهور پاکستان، ضیا از»
 . ...امور فرهنگی مهاجران افغانی مقرر شدید

  3 «...تا من به دفتر جمهوریت اتاق و موتر و دفتر داشته باشم قاضی اسرار کرد
 

تاسفانه . مشدندو در پاکستان مقیم  همکارمسعود خلیلی( با جمعیت اسالمی و شورای نظار محترم استاد و فرزند شان )
هواداران  وبرقی این سازمان چاپی و و تمامی نشرات « میثاق خون»و مجله « شهید»از آغاز تاکنون چه در اخبار 

تبلیغ و توهین و تحقیر روا داشتند. خودم بیاد هر نوع بر ضد اقوام پشتون همیشه  کنفرانسها و سیمینار هادر  شان و
واداران این تنظیم در فرانسه نقشه ای افغانستان را با تقسیم بندی قومی )مناطق ـبل هـسال ق 3۰دود ـه حـدارم ک
و پشتون ها در جنوب در نمایشگاه های شان عمداً به نمایش می  شکیعنی شمال هندوـ ازبیک ـ ترکمن(  تاجیک
نمونه از سطور ایشان در  سه با گونه مثالبه  در این جا توجه تان را .پروپاگند می نمودند، و بر ضد آنها گذاشتند

 : بوک جلب می نمایم فیس
 

 2013اگست  17
 شتونپ طالب جاهل كیست

 شتونپطالب شیاطین كیست 
 شتونپنوكر باكستان كیست. 

 شتونپاعراب كیست  نوكر
 شتونپقاتل ملت كیست 

 شتونپكش كیست  خود و انتحاري
 شتونپدهقان تریاك كیست 

 شتونپجهنم رو كیست. ً 
 شتونپتباه كننده وطن كیست. 

 شتونپراء كیست. گ بنیاد
 شتونپنجات كراء كیست. 

 شتونپنامى اسالم كیست.  بد
 شتونپكیست.  مسلمان ین برگلكه نن

 .چسب خورد بر های وحشی و بی فرهنگ" پشتون عکسدر     شتونپتروریست كیست. 
 های شینوار کیست پشتون زن فروش

 ( کیست .پشتونضد دولت )اپوزسیون
 حمایت کننده ضد دولت کیست .پشتون
 امضا کننده خط دیورند کیست پشتون

 کننده معاهده گندمک کیست پشتون امضا
 اصل و نصب کیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پشتون بی

 

                                                           

و سلیک هریسن ــ حقایق پشت پردۀ تهاجم اتحاد شوروی بر افغانستان ــ مترجم عبدالجبار ثابت   زیدیاگو کوردوــ  2
 197۴دسمبر  15در اسالم آباد  زیمصاحبه  کوردوپشاور ــ  1375طبع ثور 

 378ورجینیا امریکا ص  ۲۰1۰داشت های استاد خلیل هللا خلیلی ــ جوالی  ــ ماری خلیلی و افضل ناصری ــ یاد 3
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در حالی که به جای  نمونه دوم از این نوشته آنها که ادعا دولت همه شمول دارند و گویا همه مردم به دور شان است
 :قبول ندارندهم )أفغان( )افغانستانی( و )خراساني( بوده و تذکره افغانی را 

 

 
 

 2019نومبر  10
 آریاناي كبیر سرزمین خورشید

 ۲۰:۴1ساعت 
مدت ها قبل گفته بودم و از طریق فضاي مجازي به نشر سپرده بودم كه باید صبر كرد و زود قضاوت نكنیم این قوم 

 . وحشي زن و مرد شان خائن و وطن فروش و بي وجدان است یك انسان دربین اینها نیست
 .آمد ست از آب برخیلي زود است كه قضاوت كرد و كلمه مقدس مادر وطن را براي هر ناكس بدهیم . حال در

 

در کتاب )افغانستان در دامان جنگ مذهبی پاکستان( در صفحه  سوشما سوراجوزیر خارجه سابق هندوستان خانم 
ود بوقتی برای برافراشتن بیرق بزرگ به افغانستان رفته بودم، قرار » به این گونه که:  یادداشتی نوشته است 18۲
 }آن وقت وزیر خارجه کرزی(  داد امضا شود نا وقت شب عبدهللا عبدهللاساختمان میدان هوائی خوست هم قرار  برای

 برایم تیلفون نمود و خواهان مالقات با من شد و من فردا برایش وقت دادم.
 

 
 

و او هم در مقابل وزارت خارجه منتظرم  فردا بعد از وارسی کار های سفارت هندوستان، وقت مالقات با عبدهللا شد
و خواهش نمود که این میدان به عوض  در باره میدان هوائی خوست پرسید بود بعد از تعارفات رسمی فورا عبدهللا

خوست در والیات شمال ساخته شود و دلیل او هم این بود که این پروژه بزرگ است و امنیت آن جا هم بسیار خراب 
د به بع .ت آنجا همه کوچیان زندگی دارند بجای میدان هوائی پنج پنج دانه گوسفند به آنها بدهیداست و با تمسخر گف

سخنان او را شنیدم برایم همه وقتی این نظر به مقامش کلتور و زندگی پشتون ها صحبت های تحقیر آمیز نمود. 
  تعجب آور بود.
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های تحصیلی به دری زبانها  پشاین بود که سکالردرخواست دوم عبدهللا هم برایم تعجب آور بود درخواست وی 
در  اقوامی باشند و ما دری زبان ها که تمامی زیاد تر داده شود دلیل آن هم که تروریستان و طالبان همه پشتو زبان م

 .ن های وحشی مقابله می کنیم و قربانی میدهیموان موجود می باشند، از دست این پشت

م هخارجی تعداد زیاد دشمنان داخلی  أفغانستان در پهلوی دشمنانو هم متعجب شدم که  متأثرمن هم زیاد 
 های که در کرسی های بلند دولتی قرار دارند با تفکر قومی و منطقه ای سیاست می نمایند. آن دارد.

 

متحدان فکری  صفحهسطوری از همه شمول را دارند، ریاست جمهوری{ }مطلقا دروغین گویا که این ها ادعا  اکنون
 را خدمت تقدیم میدارم: )برادر احمد شاه مسعود(  احمد ضیا مسعود

 

 متحدان فکری احمد ضیا مسعود
 2020اپریل  03

 :وطن پروانی پیام یک هم
 جناب عالی القدر محترم سالم و علیکم

 با عالمی از درود ها
 - ! میدارمجانب بمثابه یک پروانی نکاتی چند را بعرض حرمت پیشنهاد  این
پارچگی بین ملیت  زمان و شرایط نهایت حساس و سرنوشت ساز خواهد بود که هر چه عاجل وحدت و یکــ  1

حیات و ش حفظ و بخاطر خواست و ارزش ها )در سطح کشور بیشتر از پی ترکمن و هزاره .اوزبک تاجیکهای 
 ( شان گام های عملی بردارید ؟ماندن زنده

.جنرال صاحب دوستم .خلیلی پارچگی میان داکتر صاحب  کیکه باشد اتحاد و  بهر پیمانی ایجاب میکند تا ــ 2
 - محقق صاحب و شخصیت شما مستحکم و پایدار بماندصاحب 

( با استفاده از آخرین شورای امنیت و امنیت ملی )فاشیست های قبیله نظام ارگ بیرونیدستگاه های مخرب  ــ 3
د سال ص ( رخنه کرد پنجفاشیسمد بیاد داشته باشید اگر )پاشبدن شما ها تالش های خائنانه دارنامکانات بخاطر از هم 

 قیصاری و غیره هللا غالمی را قبول کنید مثال امر
ه فاریاب و بدخشان و غیر جوزجانله در والیات افغانستان پنجشیر خواهد بود که فاشیست های قبی تأسفجای ــ  4

تجربه عمال نشان میدهد که با عمال تفرقه اندازی چگونه شخصیت کشی نموده باعث اختالفات و نفوس داشته باشند 
 و قیصاری و اقبال و غیره صالح شوند بی اعتمادی می

مردم کشور ثابت قدم بوده و ه هر گاه شخصیت های محترم قاطعانه و صادقانه چون تن واحد تا آخرین سرحد بــ  5
که پنج سال پار نتیجه منفی داشت مقاومت کردن مردم افغانستان سر انجام  ند بخاطریدر نده به خارجی ها تن

 خارجی ها را متیقن خواهند ساخت حکومت همه الشمول ًتظمینی بخاطر مردم کشور خواهد بود
فع ر صاحب را با آخرین تالش ها گی های استاد عطاء و داکتر شرایط و زمان ایجاب میکند که اختالفات و خفهــ  6

 و آشتی داده داکتر حتی از استاذ معذرت خواهی کند ؟
و اختالفات میان اقوام و ملیت های کشور اند  شان عامل تفرقه دکه خو حکمتیار استاذ سیاف و کرزی کسانیــ  7

 نباید چندان اعتماد کرد
مردم را نجات دهند . ارزش ها و توانند با تصمیم خرد جمعی کشور خالصه رهبری حکومت همه الشمول میــ  8

 افغانستان شمول خواهد بود فاشیسمدر غیر آن سلطه 
 خواهند رسید أهدافصورت به  تفاوتی جنایت بزرگ بوده در آن زندانیان قبیله با بسیار بی رهائیــ  9

 امیدوارم مطالعه نموده بعید از لطف تان نخواهد بود
 با کمال حرمت

 مخلص آمر صاحب شهید
 

بخصوص هیچ تفاوتی بین اندیشه  ،دید این حلقه چگونه می توان به آنها اعتماد نمودحال با این طرز 

که نام نشان ندارد و }مخلص آمر صاحب شهید{ می مسعود های استاد خلیلی و این  }هم وطن پروانی{ احمد ضیا 
 دیده نمی شود. باشد

، اصالً حضور نداشتند هزاره ها و پشتون هاکه اقوام  و ترکمن کیتاج ک،یازبباشندگان  ندگانینما 19۲9اجتماع سال 
 ،کاوزب ،کیجتا یها تیمل در اتحاد{ ی}هم وطن پروانبا اندیشه این گمنام طرح شده بود   و برای تجزیه افغانستان

و اسالف همان  سال قبل 91چشمۀ از همان اندیشه  { فکر می کنم سرلهیقب یها ستیفاش} بر علیه، ترکمن و هزاره
 می باشد.نجناب 

 پایان
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