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  مبارزۀ عادالنۀ خلق پشتونستان در راه

  حق تعیین سرنوشت
  ع ١٩۶٨می  ٢/ ھـ

  

خلق ھای دلیر و زحمتکش افغانستان اعم از پشتون، بلوچ، تاجیک، 

ولی بھ کمال تأسف قسمتی از خلق . اوزبک، ھزاره، ترکمن بھ تسلط مستقیم استعمار کھن پایان داد

 ھای پشتون و بلوچ آن طرف خط تحمیلی استعماری دیورند کھ در راه استقالل خویش متحداً دوش

بدوش خلق ھای افغانستان فداکاریھای بیشماری نموده اند، ھمچنان در زنجیر بردگی استعمار انگلیس 

از آن تاریخ تا کنون جنبش انقالبی رھایی بخش ملی خلق ھای قھرمان پشتون و بلوچ بھ صورت 

ترقیخواه دموکراتیک خلق افغانستان بھ مثابۀ وظیفھ ملی و بین المللی خویش و بر مبنای اصل 

  .از این جنبش انقالبی با جدیت پشتیبانی می نماید

فضلی. ق . تایپ کامپیوتری از ع   

www.esalat.org 

  : میر اکبر خیبر

مبارزۀ عادالنۀ خلق پشتونستان در راه

حق تعیین سرنوشت
ھـ ١٣۴٧ثور  ١٢ پنجشنبھ، ھشتم، شماره پرچم

خلق ھای دلیر و زحمتکش افغانستان اعم از پشتون، بلوچ، تاجیک، ) ع ١٩١٩(قیام مسلحانھ ملی 

اوزبک، ھزاره، ترکمن بھ تسلط مستقیم استعمار کھن پایان داد

ھای پشتون و بلوچ آن طرف خط تحمیلی استعماری دیورند کھ در راه استقالل خویش متحداً دوش

بدوش خلق ھای افغانستان فداکاریھای بیشماری نموده اند، ھمچنان در زنجیر بردگی استعمار انگلیس 

  .و بعداً تحت ستم طبقۀ حاکمھ استعمارگر پاکستان باقی ماندند

از آن تاریخ تا کنون جنبش انقالبی رھایی بخش ملی خلق ھای قھرمان پشتون و بلوچ بھ صورت 

  .پیگیر ادامھ دارد

ترقیخواه دموکراتیک خلق افغانستان بھ مثابۀ وظیفھ ملی و بین المللی خویش و بر مبنای اصل 

از این جنبش انقالبی با جدیت پشتیبانی می نماید» حق تعیین سرنوشت ملل تا سرحد جدائی

میر اکبر خیبر

مبارزۀ عادالنۀ خلق پشتونستان در راه

قیام مسلحانھ ملی 

اوزبک، ھزاره، ترکمن بھ تسلط مستقیم استعمار کھن پایان داد

ھای پشتون و بلوچ آن طرف خط تحمیلی استعماری دیورند کھ در راه استقالل خویش متحداً دوش

بدوش خلق ھای افغانستان فداکاریھای بیشماری نموده اند، ھمچنان در زنجیر بردگی استعمار انگلیس 

و بعداً تحت ستم طبقۀ حاکمھ استعمارگر پاکستان باقی ماندند

از آن تاریخ تا کنون جنبش انقالبی رھایی بخش ملی خلق ھای قھرمان پشتون و بلوچ بھ صورت 

پیگیر ادامھ دارد

ترقیخواه دموکراتیک خلق افغانستان بھ مثابۀ وظیفھ ملی و بین المللی خویش و بر مبنای اصل نیروی 

حق تعیین سرنوشت ملل تا سرحد جدائی«
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ھرگاه ملتی بنا بر ستم ملی، سیاست تبعیضی، تفوق طلبی ملی و شوونیزم عظمت طلبانۀ ملت ستمگر 

اکم، از تامین عدالت در داخل چوکات یک کشور و دولت معین امید خود را از دست بدھد، آن ملت ح

حق و وظیفھ دارد پیکار عادالنھ خود را در راه آزادی از ستم ملی، تا سرحد جدایی از ملت ستمگر، 

ی و طبق منافع مل» حق تعیین سرنوشت ملل«و مقدرات آینده خویش را بر مبنای اصل . آغاز کند

  .بزرگ خلق زحمتکش، با در نظر داشتن اصل مبارزه طبقاتی و ترقی اجتماعی تعیین نمایداکثریت 

در برابر اشغالگران استعماری بریتانیھ،  و بلوچ از یکنیم قرن باینطرف خلق قھرمان پشتون

دوشادوش خلق کبیر ھند در یک جبھۀ واحد، پیکار نموده و با بیش از صدھا قیام مسلحانھ و دادن 

متجاوز استعماری در سرزمینھای خود وارد کرده قربانیھای بی شمار، ضربات مدھشی بھ نیروھای 

طومار امپراطوری بریتانیھ از سرزمین  ١٩۴٧اند، تا باالخره در نتیجۀ این مبارزات دلیرانھ در سال 

ھند چیده شد و ھند در اثر توطئھ استعمار، بر اساس مذھب، بھ دو قسمت تقسیم شد و دولتی بھ نام 

  .ع و امپریالیزم در دو جناح شرقی و غربی آن، تشکیل گردیدپاکستان، بحیث پایگاھی برای ارتجا

استعمارگران بریتانیھ زمام امور دولت نو بنیاد پاکستان را بدست یک عده از مالکان فیودال و سرمایھ 

داران بزرگ مرتجع سپردند کھ در زمان تسلط استعماری خود از وجود آنھا بھ حیث نیروی ضد ملی 

مودند و ھمین نیروھا بودند کھ بھ حیث محافل حاکمھ پاکستان، ادامھ دھندۀ و ضد جنبش استفاده مین

سیاست نو استعماری گردیدند و موانع بزرگی در راه نھضت آزادی بخش ملی خلق پشتون و بلوچ 

  .ایجاد نمودند

محافل محاکمھ پاکستان برای تحکیم تسلط خود و جلوگیری از نفوذ افکار مترقی، با ایجاد شعار ھای 

، فجایع بزرگی را مرتکب شدند و دھھا واقعۀ »مسلمانان یک ملت اند«و » وحدت اسالمی«دروغین 

د فاجعۀ قتل عام چار شده، بمباردمان ھوایی و زمینی خونین و غیره انسانی را بوجود آوردند، مانن

  .تان و غیرهقراء بیدفاع پشتونس

را کھ بھ رھبری زعیم بزرگ و محبوب خود، » سرخپوشان«جمعیت ملی و مبارز 

یھای عظیمی را ، قرباندر طرد استعمار از نیم قاره ھند و بدست آوردن آزادی آن خان عبدالغفار  خان

متحمل گردیده بود، منحل کرده و رھبران و پیش آھنگان سرسپردۀ جریانات سیاسی پشتون و بلوچ را 

بھ وحشیانھ ترین وجھی حبس، تبعید و اعدام نمودند و باالخره سیاست ترور و اختناق را بھ فجیعترین 

  .گرفتندشکل آن، در برابر نھضت آزادیخواھی مردم پشتونستان در پیش 
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پاکستان غربی را تطبیق » یک یونت«زمامداران پاکستان با پیروی از سیاست ستم ملی، پالن ظالمانۀ 

سرزمین پشتونستان را، بدون در نظر گرفتن آراء مردم آنجا، بھ والیت پنجاب ملحق و با این عمل  و

  .ا مختنق کردندضد دموکراتیک خود، رشد اقتصادی سیاسی و فرھنگی خلق پشتونستان و بلوچ ر

ھر نوع حقوق و آزادی ھای ابتدائی آنھا را کھ در اثر مبارزات شدید با استعمارگران انگلیسی بدست 

و برای حفظ تسلط استعماری و منافع طبقاتی خود با شامل ساختن . آورده بودند، زیر پا نمودند

تونستان را بھ پایگاه نیروھای پاکستان در پیمان ھای امپریالیستی سنتو و سیتو پاکستان و سرزمین پش

  .امریکا مبدل ساختند ارتجاع و امپریالیزم بین المللی بالخصوص امپریالیزم

ھیأت حاکمۀ پاکستان کھ از پشتیبانی ھمھ جانبھ نظامی، سیاسی و اقتصادی امریکا برخوردار است، 

داخل، و در خارج  از راه تبلیغات ارتجاعی علیھ ھر نوع جنبش ھای مترقی، دموکراتیک و ملی در

ست فضای بی نھایت متشنج و غبارآلودی را در این گوشۀ جھان ایجاد کرده علیھ کشورھای صلحدو

است و با تبدیل پاکستان بھ مرکز تجاوز، توطئھ، جاسوسی، سبوتاژ و تحریکات علیھ کشورھای 

اتی را بھ ضرر رشد اقتصادی کشور ھای رو بھ صلحدوست و ھمسایھ، رقابت ھای خطرناک تسلیح

و با این وسیلھ از ھیچنوع تجاوز و ستم بر خلق ھای سرتاسر . انکشاف این منطقھ، براه انداخت

ولی محافل حاکمھ سیاسی پاکستان با . پاکستان و سرکوبی جنبش آزادی بخش پشتونستان دریغ ننمود

ه عادالنھ خلق پشتونستان و بلوچ را خاموش سازند، وجود این ھمھ تشدد و توطئھ، نتوانستند مبارز

بلکھ برعکس مبارزه آنھا عمق و وسعت بیشتری پیدا کرده و تا کنون باشکال مختلف مسالمت آمیز و 

و خلق پشتون و بلوچ در این  .پنھان و آشکار علیھ بد ترین شکل ارتجاع و استبداد ادامھ دارد قھرآمیز

پاکستان، پشتیبانی و تائید ھمھ نیروھای انقالبی  دی عمیق خلق شریفمبارزه عادالنۀ خویش از ھمدر

  .و صلحدوست جھان بھ خصوص مردم زحمتکش افغانستان برخوردار اند

جریان دموکراتیک خلق افغانستان بنا بر ماھیت ضد استبدادی و ضد استعماری خویش و نظر بھ 

ونستان وجود دارد، حمایھ و پشتیبانی از عالیق عمیق تاریخی ای کھ بین خلق ھای افغانستان و پشت

مبارزۀ عادالنھ و جنبش آزادی بخش ملی مردم پشتون و بلوچ را علیھ استعمار وظیفھ ملی و بین 

  .المللی خود میداند و در این راه از ھیچنوع کمک و فداکاری دریغ نمی کند

لی و ریشھ عمیق تاریخی حمایھ و چشتیبانی ما از مبارزات خلق ھای پشتونستان مبنای محکم اصو

ما رویۀ سازش کارانھ و . دارد و ھرگز تابع نوسانات سیاسی درینجا و آنجا نبوده و نخواھد بود

سیاست عوام فریبانھ محافل حاکمھ ارتجاعی افغانستان را در مورد جنبش رھایی بخش پشتونستان جداً 

ھا بھ ھمھ آشکار گردیده و موانعی حکومت » سیاست دفع الوقت«اکنون ماھیت این . تقبیح می نمائیم
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پشتونستان ایجاد میگردد موجب نگرانی و عدم رضائیت » حکومت آزاد موقتی«کھ در راه تشکیل 

  .کلیھ نیروھای مترقی و وطن پرست میباشد

مبارزه اصولی در راه از بین بردن این موانع و ذھنیت ھای تنگ نظرانھ انحرافی در برابر جنبش 

تان کھ بھ سود ارتجاع و امپریالیزم و غالباً ناشی از منابع امپریالیستی و ارتجاعی آزادی بخش پشتونس

  .میباشد از وظایف ملی، دموکراتیک و مترقی جریان دموکراتیک خلق افغانستان است

  )میر اکبر خیبر(

  

  

  

  

www.esalat.org 
 

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

http://www.esalat.org
http://www.esalat.org
http://www.pdffactory.com

