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ﻗﯾﺎم ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻣﻠﯽ ) ١٩١٩ع( ﺧﻠق ھﺎی دﻟﯾر و زﺣﻣﺗﮑش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋم از ﭘﺷﺗون ،ﺑﻠوچ ،ﺗﺎﺟﯾﮏ،
اوزﺑﮏ ،ھزاره ،ﺗرﮐﻣن ﺑﮫ ﺗﺳﻠط ﻣﺳﺗﻘﯾم اﺳﺗﻌﻣﺎر ﮐﮭن ﭘﺎﯾﺎن داد .وﻟﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺗﺄﺳف ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺧﻠق
ھﺎی ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ آن طرف ﺧط ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎری دﯾورﻧد ﮐﮫ در راه اﺳﺗﻘﻼل 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 اﻧﻘﻼﺑﯽ رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﻣﻠﯽ ﺧﻠق ھﺎی ﻗﮭرﻣﺎن ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ ﺑﮫ ﺻورت
ﭘﯾﮕﯾر اداﻣﮫ دارد.
ﻧﯾروی ﺗرﻗﯾﺧواه دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺛﺎﺑﮥ وظﯾﻔﮫ ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧوﯾش و ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺻل
»ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠل ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺟداﺋﯽ« از اﯾن ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺟدﯾت ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
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ھرﮔﺎه ﻣﻠﺗﯽ ﺑﻧﺎ ﺑر ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ،ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺑﻌﯾﺿﯽ ،ﺗﻔوق طﻠﺑﯽ ﻣﻠﯽ و ﺷووﻧﯾزم ﻋظﻣت طﻠﺑﺎﻧﮥ ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮕر
ﺣﺎﮐم ،از ﺗﺎﻣﯾن ﻋداﻟت در داﺧل ﭼوﮐﺎت ﯾﮏ ﮐﺷور و دوﻟت ﻣﻌﯾن اﻣﯾد ﺧود را از دﺳت ﺑدھد ،آن ﻣﻠت
ﺣق و وظﯾﻔﮫ دارد ﭘﯾﮑﺎر ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧود را در راه آزادی از ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ،ﺗﺎ ﺳرﺣد ﺟداﯾﯽ از ﻣﻠت ﺳﺗﻣﮕر،
آﻏﺎز ﮐﻧد .و ﻣﻘدرات آﯾﻧده ﺧوﯾش را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی اﺻل »ﺣق ﺗﻌﯾﯾن ﺳرﻧوﺷت ﻣﻠل« طﺑق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و
اﮐﺛرﯾت ﺑزرگ ﺧﻠق زﺣﻣﺗﮑش ،ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن اﺻل ﻣﺑﺎرزه طﺑﻘﺎﺗﯽ و ﺗرﻗﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﺎﯾد.
ﺧﻠق ﻗﮭرﻣﺎن ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ از ﯾﮑﻧﯾم ﻗرن ﺑﺎﯾﻧطرف در ﺑراﺑر اﺷﻐﺎﻟﮕران اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﮫ،
دوﺷﺎدوش ﺧﻠق ﮐﺑﯾر ھﻧد در ﯾﮏ ﺟﺑﮭﮥ واﺣد ،ﭘﯾﮑﺎر ﻧﻣوده و ﺑﺎ ﺑﯾش از ﺻدھﺎ ﻗﯾﺎم ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و دادن
ﻗرﺑﺎﻧﯾﮭﺎی ﺑﯽ ﺷﻣﺎر ،ﺿرﺑﺎت ﻣدھﺷﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺗﺟﺎوز اﺳﺗﻌﻣﺎری در ﺳرزﻣﯾﻧﮭﺎی ﺧود وارد ﮐرده
اﻧد ،ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره در ﻧﺗﯾﺟﮥ اﯾن ﻣﺑﺎرزات دﻟﯾراﻧﮫ در ﺳﺎل  ١٩۴٧طوﻣﺎر اﻣﭘراطوری ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﮫ از ﺳرزﻣﯾن
ھﻧد ﭼﯾده ﺷد و ھﻧد در اﺛر ﺗوطﺋﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ،ﺑر اﺳﺎس ﻣذھب ،ﺑﮫ دو ﻗﺳﻣت ﺗﻘﺳﯾم ﺷد و دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﺑﺣﯾث ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﺑرای ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم در دو ﺟﻧﺎح ﺷرﻗﯽ و ﻏرﺑﯽ آن ،ﺗﺷﮑﯾل ﮔردﯾد.
اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﮫ زﻣﺎم اﻣور دوﻟت ﻧو ﺑﻧﯾﺎد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن را ﺑدﺳت ﯾﮏ ﻋده از ﻣﻼﮐﺎن ﻓﯾودال و ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داران ﺑزرگ ﻣرﺗﺟﻊ ﺳﭘردﻧد ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺗﺳﻠط اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺧود از وﺟود آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻧﯾروی ﺿد ﻣﻠﯽ
و ﺿد ﺟﻧﺑش اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻧﻣودﻧد و ھﻣﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐﻣﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،اداﻣﮫ دھﻧدۀ
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
دروﻏﯾن »وﺣدت اﺳﻼﻣﯽ« و »ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﯾﮏ ﻣﻠت اﻧد« ،ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺑزرﮔﯽ را ﻣرﺗﮑب ﺷدﻧد و دھﮭﺎ واﻗﻌﮥ
ﺧوﻧﯾن و ﻏﯾره اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﺑوﺟود آوردﻧد ،ﻣﺎﻧﻧد ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻗﺗل ﻋﺎم ﭼﺎر ﺷده ،ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ھواﯾﯽ و زﻣﯾﻧﯽ
ﻗراء ﺑﯾدﻓﺎع ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﻏﯾره.
ﺟﻣﻌﯾت ﻣﻠﯽ و ﻣﺑﺎرز »ﺳرﺧﭘوﺷﺎن« را ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺑری زﻋﯾم ﺑزرگ و ﻣﺣﺑوب ﺧود،
ﺧﺎن ﻋﺑداﻟﻐﻔﺎر ﺧﺎن در طرد اﺳﺗﻌﻣﺎر از ﻧﯾم ﻗﺎره ھﻧد و ﺑدﺳت آوردن آزادی آن ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﮭﺎی ﻋظﯾﻣﯽ را
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 ﺑﺎﻻﺧره ﺳﯾﺎﺳت ﺗرور و اﺧﺗﻧﺎق را ﺑﮫ ﻓﺟﯾﻌﺗرﯾن
ﺷﮑل آن ،در ﺑراﺑر ﻧﮭﺿت آزادﯾﺧواھﯽ ﻣردم ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﻧد.
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زﻣﺎﻣداران ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﺳﯾﺎﺳت ﺳﺗم ﻣﻠﯽ ،ﭘﻼن ظﺎﻟﻣﺎﻧﮥ »ﯾﮏ ﯾوﻧت« ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻏرﺑﯽ را ﺗطﺑﯾق
و ﺳرزﻣﯾن ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ،ﺑدون در ﻧظر ﮔرﻓﺗن آراء ﻣردم آﻧﺟﺎ ،ﺑﮫ وﻻﯾت ﭘﻧﺟﺎب ﻣﻠﺣق و ﺑﺎ اﯾن ﻋﻣل
ﺿد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧود ،رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺧﻠق ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوچ را ﻣﺧﺗﻧق ﮐردﻧد.
ھر ﻧوع ﺣﻘوق و آزادی ھﺎی اﺑﺗداﺋﯽ آﻧﮭﺎ را ﮐﮫ در اﺛر ﻣﺑﺎرزات ﺷدﯾد ﺑﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎرﮔران اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑدﺳت
آورده ﺑودﻧد ،زﯾر ﭘﺎ ﻧﻣودﻧد .و ﺑرای ﺣﻔظ ﺗﺳﻠط اﺳﺗﻌﻣﺎری و ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود ﺑﺎ ﺷﺎﻣل ﺳﺎﺧﺗن
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﭘﯾﻣﺎن ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺳﻧﺗو و ﺳﯾﺗو ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺳرزﻣﯾن ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻧﯾروھﺎی
ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺑدل ﺳﺎﺧﺗﻧد.
ھﯾﺄت ﺣﺎﮐﻣﮥ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﮐﮫ از ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﻣرﯾﮑﺎ ﺑرﺧوردار اﺳت،
از راه ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﻋﻠﯾﮫ ھر ﻧوع ﺟﻧﺑش ھﺎی ﻣﺗرﻗﯽ ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﻠﯽ در داﺧل ،و در ﺧﺎرج
ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی ﺻﻠﺣدوﺳت ﻓﺿﺎی ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾت ﻣﺗﺷﻧﺞ و ﻏﺑﺎرآﻟودی را در اﯾن ﮔوﺷﮥ ﺟﮭﺎن اﯾﺟﺎد ﮐرده
اﺳت و ﺑﺎ ﺗﺑدﯾل ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺗﺟﺎوز ،ﺗوطﺋﮫ ،ﺟﺎﺳوﺳﯽ ،ﺳﺑوﺗﺎژ و ﺗﺣرﯾﮑﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی
ﺻﻠﺣدوﺳت و ھﻣﺳﺎﯾﮫ ،رﻗﺎﺑت ھﺎی ﺧطرﻧﺎک ﺗﺳﻠﯾﺣﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﺿرر رﺷد اﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ھﺎی رو ﺑﮫ
اﻧﮑﺷﺎف اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺑراه اﻧداﺧت .و ﺑﺎ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ از ھﯾﭼﻧوع ﺗﺟﺎوز و ﺳﺗم ﺑر ﺧﻠق ھﺎی ﺳرﺗﺎﺳر
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺳرﮐوﺑﯽ ﺟﻧﺑش آزادی ﺑﺧش ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن درﯾﻎ ﻧﻧﻣود .وﻟﯽ ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐﻣﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ
وﺟود اﯾن ھﻣﮫ ﺗﺷدد و ﺗوطﺋﮫ ،ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﺑﺎرزه ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧﻠق ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن و ﺑﻠوچ را ﺧﺎﻣوش ﺳﺎزﻧد،
ﺑﻠﮑﮫ ﺑرﻋﮑس ﻣﺑﺎرزه آﻧﮭﺎ ﻋﻣق و وﺳﻌت ﺑﯾﺷﺗری ﭘﯾدا ﮐرده و ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺎﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾز و
ﻗﮭرآﻣﯾز ﭘﻧﮭﺎن و آﺷﮑﺎر ﻋﻠﯾﮫ ﺑد ﺗرﯾن ﺷﮑل ارﺗﺟﺎع و اﺳﺗﺑداد اداﻣﮫ دارد .و ﺧﻠق ﭘﺷﺗون و ﺑﻠوچ در اﯾن
ﻣﺑﺎرزه ﻋﺎدﻻﻧﮥ ﺧوﯾش از ھﻣدردی ﻋﻣﯾق ﺧﻠق ﺷرﯾف ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺋﯾد ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ
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
ﻋﻼﯾق ﻋﻣﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ای ﮐﮫ ﺑﯾن ﺧﻠق ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن وﺟود دارد ،ﺣﻣﺎﯾﮫ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از
ﻣﺑﺎرزۀ ﻋﺎدﻻﻧﮫ 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.
ﺣﻣﺎﯾﮫ و ﭼﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ از ﻣﺑﺎرزات ﺧﻠق ھﺎی ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺣﮑم اﺻوﻟﯽ و رﯾﺷﮫ ﻋﻣﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ
دارد و ھرﮔز ﺗﺎﺑﻊ ﻧوﺳﺎﻧﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ درﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﻧﺑوده و ﻧﺧواھد ﺑود .ﻣﺎ روﯾﮥ ﺳﺎزش ﮐﺎراﻧﮫ و
ﺳﯾﺎﺳت ﻋوام ﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﻓل ﺣﺎﮐﻣﮫ ارﺗﺟﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﻣورد ﺟﻧﺑش رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﺟداً
ﺗﻘﺑﯾﺢ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم .اﮐﻧون ﻣﺎھﯾت اﯾن »ﺳﯾﺎﺳت دﻓﻊ اﻟوﻗت« ﺣﮑوﻣت ھﺎ ﺑﮫ ھﻣﮫ آﺷﮑﺎر ﮔردﯾده و ﻣواﻧﻌﯽ
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ﺗﺎﯾپ ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗری از ع  .ق  .ﻓﺿﻠﯽ
ﮐﮫ در راه ﺗﺷﮑﯾل »ﺣﮑوﻣت آزاد ﻣوﻗﺗﯽ« ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮕردد ﻣوﺟب ﻧﮕراﻧﯽ و ﻋدم رﺿﺎﺋﯾت
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
آزادی ﺑﺧش ﭘﺷﺗوﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳود ارﺗﺟﺎع و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ارﺗﺟﺎﻋﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷد از وظﺎﯾف ﻣﻠﯽ ،دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﻣﺗرﻗﯽ ﺟرﯾﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
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