
  تهيه و تايپ کامپيوتری از ع . ق . فضلی

 ببرک کارمل

  دو برخورد و خط مشي متضاد

 نستانپشتوه ملي مسألدر 

  

 



  تهيه و تايپ کامپيوتری از ع . ق . فضلی

 :و دو برخورد و خط مشی متضاد ألهيک مس

تونستان و برخورد نادرست محافل حا مسأله  :افغانستانکمۀ پ

بنا بر نفوذ استعمار و سلطه طبقات حاکمه ارتجاعی و اداره استبدادی در کشور، بنا بر ماهيت طبقاتی 

تونستان جهت و ماهيت نيم بند ملی و  مسألهحاکمه کشور در  هيأتحکومتهای افغانستان، برخورد  ملی پ

، غير دموکراتيک، نا استوار و نادرستی داشته و دارد که بصورت فورمول بندی شده، خطوط اساسی آن

 :که قابل انتقاد شديد می باشد، قرار آتی است

تونستان آزاد) بعد از دهه اول استقالل در اثر توطئه خائنانه است مسأله -  عمار و ارتجاع، سرحد آزاد (پ

مطمح نظر و عمل قرار نگرفت، زيرا افغانستان نه تنها نتوانست در جبهه ضد استعمار و امپرياليزم به پا 

 .خيزد، بلکه در نتيجه، خود نيز بحيث يک کشور وابسته باقی ماند

تونستان بر مبنای اصول علمی حل  مسأله -   حق تعيين سرنوشت ملل تا سرحد«ملی و اصل  مسألهپ

و در جريان واحد جنبش انقالبی ملی کشورهای تحت استعمار، همزمان با استقالل طلبی خلقهای » ئیجدا

 .را تشخيص نداد» عنصر وقت«حاکمه افغانستان  هيأتکبير هند طرح نگرديد و 

تونستان در اثر سياست ددمنشانه استعما ری در زمان تجزيه نيم قاره هند به دو کشور هند و پاکستان، ملت پ

در برابر انتخاب در راه مشکل مذهبی قرار گرفت، وقايع انقالب در نيم قاره هند با سرعت فوق العاده بسط 

تونستان و بلوچستان برای تامين آزادی و استقالل در نضج  و توسعه مييافت و نيروهای ملی انقالبی خلق پ

س استعمار گرفتار بود و به و اوج نهضت خود بودند، ولی حکومت آنوقت افغانستان هنوز در کابو

ثر در زمينه دست نزد. در حقيقت از لحاظ منطق زمان، تاريخ قيام ملی و حتی مسلحانه مؤکوچکترين اقدام 

تونستان بخاطر آزادی و استقالل، در همان اوضاع اغتشاش آميز روزهای تجزيه هند بود. در  خلق پ

تون و بلوچ از سوی ديگر موضوع  آنزمان حکومت افغانستان از يکسو و نيرو های ملی، انقالبی خلق پ

تونستان را تو ثر طرح نکردند، که ميتوان مؤم با قيام بالدرنگ مسلحانه و يا غير مسلحانه أاستقالل ملی پ

تونستان از طرف  مسألهآنرا يک اشتباه جبران ناپذير تاريخی بشمار آورد. بالعکس  ت حاکمه هيأملی پ

قرار گرفت که ديگر استبداد و ستم ملی و سياست خون و آهن حکومت » وجهت«افغانستان وقتی مورد 

تونستان و بلوچستان تسلط يافته بود و جنبش  دست نشانده امپرياليزم انگليس يعنی پاکستان باالی خلقهای پ

قهرمانانه و خونين چهارسده و زندانی شدن بيش از  ۀانقالبی ملی مردم، وحشيانه سرکوب گرديد (واقع

تونستان محکوم)چه  .ارده هزار آزاديخواه پ
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ده ها سال سياست خارجی يکجانبه کشور و وابستگی آن با امپرياليزم از يکسو و اختناق جنيش آزاديبخش - 

تونستان از سوی ديگر، باعث آن گرديد که در نتيجه  تونستان از جريان جنبشهای رها مسألهپ  ئیملی پ

 .بخش ملی و مترقی جهان منفرد باقی ماند و مقام بين المللی را حايز نگرديد

تونستان بشکل دموکراتيک و ملی از پامسأله در داخل افغانستان  -  در ميان خلق طرح نگرديد،  ئينملی پ

 بصورت رسمی و تشريفاتی طرح شد و در نتيجه موانعی در تحت يکنوع نظارت پوليسی،» باال«بلکه از 

تونستان بوجود آمد، در حاليکه  در برابر اقدام خالق خلقهای افغانستان در زمينه نهضت نجات بخش ملی پ

در جريان دهه دوم بعد از استقالل، صدها فرزند صديق وطن از اقوام مختلف کشور و قهرمانان آزادی 

تونستان) از يوغ استعمار کهن  ئیجانهای خود را در راه رها و ارتجاع فدا کردند و در سرحدات آزاد (پ

 .زندانهای سياه و يا در زير چوبه های دار جان دادند

تونستان از طرف محافل حاکمه کشور به نحوی صورت گرفت که از يکسو موجب  مسألهطرح  -  ملی پ

استحکام استبداد و ارتجاع گرديد و از سوی ديگر باعث شيوع افکار فاشيستی و شوونيزم عظمت طلبانه 

ب سياست تبعيض در ميان خلقهای نجيب و زحمتکش افغانستان شد و شور و شوق خلقهای کشور و تعقي

 .ضعيف نمودترا در باره 

تونستان در يک مسير و يک جريان با جنبش دموکراتيک و ملی ضد  -  داليزم فئوجنبش آزاديبخش ملی پ

 .و ضد امپرياليزم خلقهای افغانستان قرار نگرفت

تونستان را در کنترول و انحصار  مسألهانستان سعی فراوان مبذول داشتند تا محافل حاکمه افغ -  دالهای فئوپ

مرتجع و مستبدين محلی و عناصر فاسد و رشوه خوار و معامله گران دو جانبه بين افغانستان و پاکستان و 

دموکراتيک و عمال کهنه کار استعمار و جيره خواران به پيش ببرند و هرگونه فعاليت نيروهای ملی و 

 .مترقی خلق را خنثی سازند

تونستان با نبرد  -  محافل حاکمه افغانستان ابتکار بخرچ ندادند تا نهضت رشد يابنده آزاديبخش ملی پ

تونستان محکوم در يک جبهه و  تونستان آزاد و مبارزات مسالمت آميز پ مسلحانه و قطعات پارتيزانی پ

 .م گرددأانقالبی ملی تو هنگ جنبشپيشآدر تحت يک رهبری واحد 

هفتم و دو لويه  ۀمحافل حاکمه افغانستان تصميم نگرفتند تا طبق روحيه فيصله های شورای ملی دور - 

تونستان را تدارک ببينند مينۀز ،جرگه اخير  .تشکيل حکومت آزاد ملی پ
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استعمارگر پاکستان به  افزون نيروهای هيئات حاکمه افغانستان قادر بدان نشد که از نفوذ و تجاوز روز - 

تونستان آزاد) أپشتيبانی نيروهای سنتو و سياتو، در ر س آن امپرياليزم آمريکا، در سرحدات آزاد (پ

 .جلوگيری کند

تونستان آزاد گرديد و از سوی ديگر  ئیاينوضع از يکسو باعث تضعيف جبهات مبارزه رها  بخش در پ

 .بر تماميت ارضی کشور لطمه وارد نمود

حکومتهای افغانستان طی مدت بيست سال بعد از تجزيه هندوستان قادر نشدند که توجه جدی محافل  - 

تونستان معطوف سازند بين اين تنها اتحاد شوروی بود که از  .المللی را بجانب جنبش آزاديبخش ملی پ

تونستان بحيث پرنسيب دفاع کرد مسألهحل مسالمت آميز   .ملی پ

حاکمه افغانستان از ترس بيداری خلقها و اوج گيری نيروی نهضت دموکراتيک و ملی جز اينکه محافل مؤ

تون و بلوچ پيوسته سعی کرده است تا سياست صوری و نيم بند  در داخل و جنبش آزاديبخش ملی خلق پ

 .نمايدئيد خود را تا حدود استحکام خويش و مقرون به صالح و بنفع طبقه حاکمه افغانستان تعقيب و تا

*  *  * 

تونستان مسألهبرخورد و خط مشی دموکراتيک خلق در   :ملی پ

پيوسته سعی  ،ت های حاکمه مرتجعهيأتجربه تاريخ مبين اينحقيقت تلخ و جانگداز است که استعمار و  

ورزيده اند تا بمقصد حراست امتيازات مادی و معنوی خويش و ايجاد تفرقه های ملی در ميان خلق کارگر، 

 .از سياست ستمگری ملی پشتيبانی کنند

عالوه بر آن امپرياليزم به اشکال کهن و نوين سياست استعماری به کوشش خود برای تابع کردن ملل می  

 .اق هواداران داخلی خويش ستمگری ملی را تشديد ميکندافزايد و پيوسته به اتف

تونستان به وضاحت ديده می شود  .اين سياست اسارت آور، در سير تاريخ ملی افغانستان و پ

تنها بر مبنای مبارزه طبقاتی و در جريان ساختمان نظام نوين اجتماعی امکان پذير است که برنامه مترقی 

تحاد کامل خلقهای يک وطن واحد، بصورت داوطلبانه برقرار گردد و با و برادری و ا ءملی اجرا مسأله

جبران عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی و تساوی حقيقی در رشته های سياست و اقتصاد و فرهنگ نفاق 

 .و تفرقه های ملی از بين برود

و امپرياليزم در  های فئودالی و سرمايه داری و نفوذ و تسلط استعمار   ستم ملی که محصول شرايط نظام

 .از بين رفته ميتواند» ئیحق تعيين سرنوشت ملل تا سرحد جدا«جهان است، با تحقق اصل 
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و حق ملل در تعيين سرنوشت شان تا سرحد جدايی و   ملی مسألهحل «معهذا بايد خاطرنشان ساخت که: 

فالن يا بهمان زمان مخلوط  فالن با بهمان قوم و ملت، در ئیصالح بودن جدا مسألهاستقالل را نميتوان با 

ملی فقط بر اساس مبارزه طبقاتی زحمتکشان و با ارتباط با مبارزه آزاديبخش ملی ضد  مسأله» کرد.

 .استعمار و امپرياليزم ميتواند بصورت علمی حل و فصل گردد

وظايف جنبش انقالبی ملی در دوره های  ۀملی هميشه خصلت يکسان ندارد و جنب مسألهبايد تذکر داد که  

 .مختلف رشد و تکامل اجتماعی و جنبش و انقالب تغيير ميکند

جريان دموکراتيک خلق افغانستان در مدت کوتاه حيات سياسی خود، بر مبنای اصول و احکام جهانبينی  

خط  ،کراتيک و ملیملی و بين المللی خويش، بشيوه مترقی و وطنپرستانه و دمو ۀعلمی و بر اساس وظيف

تونستان دليرانه طرح کرده و آنرا از طريق  مسألهمشی خالق و ابتکاری خود را در باره حل  ملی پ

 .مبارزه پارلمانی و خارج پارلمانی مجدانه در عرصه عمل قرار داده است

تونستان بر مبنای اصل مرامی دموکراتيک خل مسألهخطوط اساسی مشی دموکراتيک خلق در   ق ملی پ

  که ميگويد:

ع) بر قلمرو سياسی  ١٨٩٣اشغالگران امپرياليست بريتانيا خط استعماری نام نهاد ديورند را در سال («

مملکت ما را از پيکر آن جدا  حۀخلقهای آن تحميل کرد و در نتيجه يک قسمت از سا ۀافغانستان خالف اراد

تونستان بصورت مستمر  .نمود از آنتاريخ تا کنون جنبشهای ملی ضد استعماری و امپرياليستی خلقهای پ

حق تعيين سرنوشت «و مداوم جريان دارد. نيروهای ترقيخواه دموکراتيک خلق افغانستان به پيروی از اصل 

تونستان پشتيبانی ميکند ئیاز جنبش رها» ملل   .»بخش ملی خلقهای پ

 :عبارت است از

تونستان و بلوچستان به رهبری نيروهای صديق  -١ دفاع پيگير و دليرانه از جنبش آزاديبخش ملی خلق پ

م با جنبش أملی و ترقيخواه دموکراتيک و پيشرو ضد ارتجاع و ضد امپرياليزم در يک جريان وسيع تو

نيزم عظمت طلبانه و دموکراتيک و ملی خلقهای افغانستان و مبارزه عليه هرگونه تمايالت فاشيستی و شوو

 .سياست الحاق طلبی و تبعيض و ستم ملی

تونستان  -٢ اتحاد و همبستگی تمام نيروهای طرفدار آزادی و استقالل و دموکراسی در داخل افغانستان و پ

هنگ و نهضت کارگری و نيروهای جنبش آزاديبخش آو بلوچستان در يک صف جهانی با بشريت مترقی پيش
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ا و آمريکای التين که در مبارزه با امپرياليزم و بخاطر صلح، استقالل ملی، دموکراسی ملی در آسيا، آفريق

 .و آزادی ملتها و سوسياليزم به پيش ميروند

د پروگرام و خط مشی احزاب ئيمبارزه عليه پکت های نظامی سنتو و سياتو در همجواری افغانستان و تا -٣

تونستان و بلوچستان و و نهضتهای ترقيخواه دموکراتيک ضد استعمار ک هن و نوين و امپرياليزم در پ

 .پاکستان

شرکت دادن و به شور و شوق آوردن خلقها، اعم از کارگران، دهقانان، پيشه وران، عناصر ملی  -۴

تونستان و کوتاه  ترقيخواه دموکراتيک و وطنپرست و روشنفکران در يک جبهه متحد آزاديبخش ملی پ

تونستان کردن دست فئودالهای مرتج ع، کمپرادورها، خائنين، مرتجعين و مستبدين در نهضت انقالبی ملی پ

 .و بلوچستان

تونستان، بدون اينکه شکل ديگر مبارزه  مسألهتا حدود امکان جستجوی طرق حل مسالمت آميز  -۵ پ

 .آميز) از نظر انداخته شود (قهر

تونستان و نهضت دموکراتيک و ملی افغانستان  مسألهدر خاتمه با بانگ رسا اعالم ميگردد که حل  ملی پ

 .باالی يکديگر تاثير متقابل دارند

  ً تونستان و بلوچستان قويا  استقرار صلح درين منطقه جهان، تحکيم استقالل ملی، تامين آزادی و استقالل پ

رت روزافزون، پيوسته سياست و موقف بين المللی افغانستان بصو) ١در شرايطی امکان پذير است که: (

نه تنها نسبت به سياست خارجی ايران و بخصوص پاکستان ماهيت مترقی و ضد امپرياليستی نيرومندی را 

در داخل، سطح ) ٢حايز باشد، بلکه بصورت روزافزون بايد بجهت سياست مترقی بسط و توسعه يابد و (

دن کشور و ترقی اجتماعی و کر سیآهنگ سريع رشد اقتصاد ملی و تکامل اجتماعی و فرهنگی و دموکرا

 ً  .مين گرددتأ رفاه خلقهای افغانستان، بدون تبعيض و ستمگری ملی، وسيعا

تونستان و بلوچستان در جريان  پيروز باد جنبش دموکراتيک و ملی افغانستان و جنبش آزاديبخش ملی پ

 .عظيم جنبش های انقالبی جهانی ضد ارتجاع و ضد امپرياليزم

 ع ١٩۶٨ اگست ٣١ـ ، ه ١٣۴٧سنبله  ٩، شنبه ٢۵شماره  – پرچم
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