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  قتل، خونريزی و بی خانمانی[

  ]ارمغان تجزيه کشور ھا
  

 .سالم ھای گرم خويش را خدمت کارکنان افغانستان آزاد تقديم ميدارم

دب" و ١٩۴٧ثيف  تجزيه افغانستان عزيز موی در بدن ھر انسان که تاريخ پاکستان سال با شنيدن صدا ھای ک  "یرون

الھای  ان١٩٩٠س اد دارد راست ميگردد و شھامت وطن پرستی را در رگ و خون جوان ه ي ر ، را ب يرزنان و پي  ش

ذاريم.  زنان افغان به حرکت ميآوردومردان پير ار بگ ه احساسات را کن ست ک  و از روی تجارب گذشته اما بھتر اين

  .کشور ھای جھان بياموزيم  تا مانع تجزيه کلبه خويش گرديم

يس  تعمار انگل ه اس وقتيکه ملت قھرمان ھند تحت رھبری ھای فقيد گاندی و جواھر لعل نھرو به مبارزات خويش علي

د د را روی پرداختند و انگليس ھا خود را در محاصره شکست يافتند ؛ انگليس ھا ديگر چاره نيافتن ه ھن الن تجزي  و پ

ی و احمق ائن مل د وخ شه  را بیدست گرفتن د ونق دا کردن اح پي ی جن د عل ام محم اده ۀن ق او پي  شوم خويش را از طري

وام  نمودند؛ اما با چه تلفات انسانی و چه مھاجرت ھا و چه برخورد ھای وحشتناک و کشتار ھا در ھنگام مھاجرت اق

رين فاجعه که تاريخ آنرا ب، س آن عکه ازينطرف سرحد به آنطرف و ب ده ۀنام بزرگت ان نامي اريخ جھ اجرت در ت  مھ

ا موجود ه  بیفيلم. است که تا امروز مردم آگاه دنيا بر محمد علی جناح لعنت ميفرستند دی در ھر کشور دني ام گان ن

ا  ۀاما اين کشته شدن ھا و مھاجرت ھا به انداز. است که تمام اين صحنه ھا را نشان ميدھد يس ھ ال انگل يک خس خي

ا .   و اقارب خويش را از دست دادند، رنج بردند،ی که مھاجرت کشيدندئرا نا راحت نساخت مگر جز آنھا يس ھ انگل

 جوابگوی اين خونريزی و قتل کهمفاد خويش را بردند و محمد علی جناح لعنت و نفرين ملت را با خود  به گور برد 

  .عام و مھاجرت ميباشد

د و "بروندی"نام ه ی بئ در کشور افريقا٢٠٠٠ تا ١٩٩٠لب  در سال ھای به گمان اغ  معدن غنی از طال کشف گردي

و  و   وم  اوت ين دو ق فرانسه از دست يافتن به اين منابع محروم گرديد و پالن تجزيه بروندی را روی دست گرفت و ب

دخت که منجر به کشته شدنگيتوسی توسط کنيزان خود  چنان جنگ را بر ان يچ و ، بيش از يک ميليون انسان گردي  ھ

ر ا چھ سه ب ونريزی و وحشت عسکر فران ال جنگ و خ د از دو س رود و بع دام طرف ب ه ک ست ب دام نميدان شر ۀک  ب
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واع و  دوستانه برای جلوگيری از جنگ ه ان تند ب ه سھم داش داخل صحنه شد و آن کنيزان که در بر اندازی آتش تجزي

  .ه شدند اقسام مختلف نيز از بين برد

ای   درت ھ ر ق ه ديگ يده است ک انی رس د و زم ستان ميباش ين صحنه در افغان رار  ع اريخ تک ر ت ار ديگ روز يکب ام

ا ،استعماری انگليس  سه ، امريک ان ا ، فران ا ،لم ه سازش ، چين ، روس ، ايتالي سيم منفعت خويش ب ر سر تق د ب  ھن

ه شد و طور يکجا مه ی را که باھم بئنرسيدند و تمام سرمايه ھا اران ريخت د در جيب دزدان و جنايت ک صرف نمودن

دا  اح خود را پي ی جن د عل دام محم ه ھر ک د ک در سطح جھانی بی حيثيت شدند ؛ حاال پالن ديگر را روی دست گرفتن

د و از سوی ديگر   ان آب نماين ا افغ ون ھ ا ريختن خون ميلي ی آبرونموده است تا عقده ھای ناکامی خويش را ب ی ئب

زان ه ندازند و ھزاران نوع جنک و خونريزی و مھاجرت را ببي در گردن چند احمق و نادان خويش را وسيله اين کني

  .وجود آورند و بھانه برای خروج خويش پيدا نماينده در ھر نقطه افغانستان ب

ور ای برادر گرامی که ھوش و گوشت را حرص و قدرت طلبی برده است به اين وعده ھای قدرت و پول فريب مخ

ن، ه شدن ممالک را ، قبل از آنکه به فکر تجزيه افغانستان عزيزم باشی عواقب تجزيه را خوب فکر ک اريخ تجزي  ت

د م تنھا در فکر اين مباش که فالن شيخ پادشاه شد و عيش و نوش ک،ببين  شته رد ؛ در فکر اين ھم باش که چن ون ک لي

ان ؤ مس،وجود آمد چقدر تجاوز به ناموس و حيثيت اقوام مظلوم  رخ داد ه شد چقدر مرض ب ات ھم ن جناي ام اي ول تم

د یافراد دارد از ھموطن خويش شکايت ، اند که پالن شوم خارجی ھا را تطبيق مينماين  ملتت از خارجی شکايت ن

  .دارد

اه شجاع و  چه خوب است که نامت را مانند احمد شاه بابا و يا غازی امان اله خان  د ش ا اينکه مانن ی ت اريخ کن ثبت ت

يس سه . ببرک کارمل و يا محمد علی جناح  ر انگل ی در طول صد سال اخي ق فکر کن برادر عزيزم اگر امروز دقي

د پارچه ،مرتبه شکست خورد  امش ميلرزي نيدن ن ان از ش ه جھ ان ارتش سرخش ک ا ھم اليزم روس ب  سوسيال امپري

اھم پارچه شد و امروز ھم قوای ن ه ب ن افتخار را ھم ه اي شتون( اتو در حال گريان و فرار است چه خوب است ک  ،پ

ه در ....)  ھندو ، نورستانی، پشه يی، ازبک، ھزاره،تاجک ن افتخار را ک ه اي ذاريم ک يم و نگ  سال خون ٣٠حفظ کن

سايگان را ش، مھاجرت کشيدن، زنده بگور شدن ، شھيد دادن زندان رفتن ،دادن وديم  ... نيدن  زخم زبان ھم کسب نم

روی ،ماھمۀ  است از طرف کسانيکه در کشور یاز دست بدھيم و آن ھم پالن ای آب ه خاطر احي  بازنده شدند و حاال ب

  .خويش ميخواھند اين کشور شير زنان و شير مردان را از روی نقشه بردارند

وزيم وگذشته را پيشروی خود بگذاريم  سال مھاجرت بيام٣٠ھموطن عزيز اگر يک اندازه عميقتر شويم و از تجربه 

ا را ب ه م ان ميکشيد و ھم شتون افغ وام پ ستان اق ام ه و از آن بياموزيم زيادترين دشنام و تحقير را در کمپ ھای پاک ن

 زيادترين زخم زبان ايرانی ھا را ملت ھزاره و اھل تشيع افغان ، تحقير مينمود و امروز فرياد از پشتون ميزنندافغان

ارا بۀ و ھم،ا وجود اينکه دشوار ترين کار را با کمترين مزد مينمودندميکشيد ب ام ه  م انن دافغ نام ميدادن روز ، دش  ام

رچم ميکشيدند و در سخت. داد از تاجک ميزنند  سرمای یدر روسيه زيادترين دشنام را ھمان سازمانی ھای خلق و پ

يه داخل ،ر ميشدند تحقيافغاننام ه مسکو شاقه ترين کار ھارا مينمودند و فقط ب  امروز ھم اگر شما در بين مردم روس

 قفقاز که در روسيه کار ميکنند جزيه ميگيرند ، ازبک،شويد خواھيد ديد که پوليس روسيه در ھمه جا از مردم تاجک

  .و حق رفتن به مکتب ندارند 

ر سر دار درت ب د روز ق ه خاطر چن ز در  آری ای ھموطن که پالن کثيف تجزيه افغانستان را ب ن عواقب را ني ی اي

در ، پاکستان ، ايران، ازبکستان، وقتيکه تاجکستان ،نظر داشته باش  د ديگر ق  ترکمنستان به مرام خويش دست يافتن

شما با اين پالن خويش .  مانند ببرک کارمل حتی برای تداوی ھم ويزه برايت نخواھد داد،و منزلت شما از بين ميرود
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د چنان ميخواھيد ملت خود را  ديل نمائي د داشت تب سل .ذليل و مزدور که حق رفتن به مکتب را نخواھ د ن ا چن د ت وباي

  . ايران و پاکستان گردد، ترکمن، ازبک،اين نژاد افغان مزدور تاجک

ر، آوارگی ، چون ازين پالن شوم بوی خونريزی،خداوندا دلم می تپد  د ، تحقي ان ميآي زی ملت قھرم زدوری و کني  م

اھم زيرا که ميخواھند ه ديگر ب د ک شکنند و نگذارن ن ملت را ب  افتخار ما را بگيرند و ما را تحقير نمايند تا شھامت اي

  . باشيم 

 که اين پالن شوم خارجی ھا را تطبيق ميکند ناراضی ھستم ندارم و از ھموطنمپروردگارا من از خارجی ھا شکايت 

الن ق ن پ ا و از بارگاه تو تمنا دارم ھر که در راه تطبيق اي ده ت ياری ب ا ھوش رای م ايش را قطع کن و ب دم ميگذارد پ

  .نگذاريم اين پالن به تطبيق برسد

  

                                                                                                                                

  

 

 


