
بیائید به روان پاک شیر مردان و شیر زنان راه آزادی و استقالل وطن 
 درودهای آتشین مشحون از سپاس و قدردانی را نثار کنیم

 
 
 
 
 
 
 
 

  !هموطنان آزاده کشور 
  !برادران، خواهران 

 مصادف است با یکی از شور انگیز ترین صفحات تاریخ پر افتخار کشور محبوب ما  اسد٢٨امروز 
 قبل آزادی خواهان دلیر وطن با درفش سرخ آزادی با تن های خونین شصت و یکسالن، افغانستا

های بلند و سینه های پر از مهر وطن و عشق آتشین به آزادی و استقالل با نیروی اهریمنی   سر
استعمار که جهانی از درد و رنج و تحقیر و توهین فقر و اسارت را بر مردم آزاده ما تحمیل نموده بود، 

  .نگ عادالنه آزادیبخش را اعالم داشتندج
بیائید به روان پاک شیر مردان و شیر زنان راه آزادی و استقالل وطن درود های آتشین مشحون از 

 خلق های افغانستان اعم از پشتونها، تاجیکها، هزاره ها، قیام قهرمانانه. سپاس و قدردانی را نثار کنیم
ها و غیره در یک جبهه وسیع ملی پدر وطن که دو جنگ قبلی بلوچها، ازبکها، ترکمنها، نورستانی 

عادالنه ضد استعماری را به مثابه پشتوانه الهامبخش مبارزه آزادیبخش خویش را با خود داشتند به 
 هجری شمسی به نقطه عطف سیاسی یعنی اعالم رسمی استقالل افغانستان ١٢٩٨ اسد ٢٨تاریخ 

  . در سر زمین ما پایان داده شداری تجاوز کاران انگلیسیبه تسلط استعمرسید و به این ترتیب 
بهتر است نگاهی بتاریخ معاصر کشور خویش بیاندازیم، افغانستان که در مرکز یعنی قلب آسیا از 

 قدرت های استعماری و امپریالیستیلحاظ استراتیژیکی اهمیت زیادی دارد پیوسته هدف تجاوز 
رن نزدهم میالدی برای به انقیاد درآوردن دولت مستقل  از قاستعمارگران انگلیس. بوده است

  .افغانستان تالش می کردند
ولی . تجاوز کردند به سر زمین افغانستان اشغالگران انگلیس عیسوی ١٨٣٨ برابر به ١٢١٧در سال 

آنها در جنگ با آزادی خواهان دلیر وطن ما مفتضحانه شکست خوردند و از سر زمین مقدس ما رانده 
 ما تحمیل کرد ولی با مقاومت شدید خلق آزادۀ ما مواجه  جنگ دومی را نیز بر مردمبریتانیا. شدند

 با استفاده از ضعف داخلی استعمارگران انگلیسبا وجود این . شد و مجبور به عقب نشینی گردید

بیانیه ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، 
به مناسبت   رئیس شورای انقالبی و صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان

  ١٣٥٩ر٥ر٢٨        :غانستانو یکمین سالگرد استرداد استقالل اف شصت



یل  توانستند رسمًا عنوان تحت الحمایگی را بر دولت افغانستان تحمخیانت امیر عبدالرحمنرژیم و 
  .کنند

 که در مورد آسیای مرکزی از اندیشه های تجاوز کارانه خود به هیچوجه دست بردار انگلیس ها
  .نبودند، عهد شکنانه یکرشته از مناطقی را که قبایل افغانستان در آن ساکن بودند اشغال کردند

مارگران شرایط تحمیلی استع با به سلطنت رسیدن خویش امیر حبیب اللهقرن بیستم در ابتدای 
 مبدل کرد پس از مستعمره انگلیس را به افغانستان را به رسمیت شناخت و عمًال انگلیس

پیروزی انقالب کبیر اکتوبر و بوجود آمدن جمهوری خودمختار شوروی ترکستان در آسیای میانه، 
انونی برای  بکشاند و به کاسارت کامل تدارک میدید، نقشه میکشید تا افغانستان را مطلقًا به بریتانیا
   . خرابکارانه علیه شوروی تبدیل کندهای فعالیت

 در جبهه ماورای کسپین به دست مداخله گران انگلیسی این نقشه های خاینانه عملی نشد، ولی
 در تحت زمامداری استقالل افغانستاناردوی سرخ قهرمان شوروی شکست خوردند و مقارن با آن 

 ناپذیر وطن پرستان افغان و شرکت فعال همه ملیت ها و  و به اراده شکستشاه الله امان غازی
با اعالم استقالل از جانب دولت افغانستان به حکومت شوروی  .اقوام غیور افغانستان حاصل گردید

برقراری مناسبات دوستانه پیشنهاد شد، حکومت شوروی نخستین کشوری بود که استقالل و 
 به رسمیت شناخت و لنین ایلیچ والدیمیر به رهبری ١٩١٩ مارچ سال ٢٧حاکمیت افغانستان را در 

 و به رسمیت شناختن امپریالیزم انگلیسهمچنان افغانستان با اعالم جنگ رهایی بخش ملی علیه 
جمهوری جوان شوروی وظایف ملی و بین المللی خود را در برابر جمهوری جوان شوروی دلیرانه ایفاء 

   .کرد
بیر اکتوبر تاثیر بزرگ معنوی و عملی بر جنبش ازادی خواهانه مردم  پیروزی انقالب کعالوه بر آنکه

 در ماورای کسپین توسط نیروهای انگلیسیآزاده وطن ما وارد کرد و همچنان در هم شکسته شدن 
 اسانتر استعمارگران انگلیسیاردوی سرخ مبارزه عادالنه مردم ما را برای آزادی و استقالل علیه 

ی با وجود اینکه خود به مشکالت بزرگی مواجه بود ضمن انجام وظایف ساخت جمهوری جوان شورو
 و معنوی برادرانه برای احراز استقالل افغانستان و انترناسیونالیستی خویش از هیچگونه کمک مادی

چنانچه در اولین سال پس از حصول استقالل کشور ما . بعدًا برای تحکیم و استقرار آن دریغ نه ورزید
 طال چند فروند طیاره پنجهزار قبضه تفنگ با ذخیره الزم یک میلیون روبل جمهوری شوروی

غیره مهمات و نیز ساختمان فابریکه باروت سازی مکتب هوانوردی، اعزام متخصصین فنی و 
در اختیار دولت افغانستان قرار داد و تمام مساعی الزم را به عمل اورد تا  کمک بالعوضبه صورت 

  .استقالل خویش در برابر مداخالت و تجاوزات ارتجاع خارجی و داخلی دفاع نمایدافغانستان بتواند از 



 نه یک امر تصادفی، نه یک جریان صرفًا خودبخودی و نه یک عمل قیام بزرگ ملی مردم وطن ما
تسلط  بر علیهقهرمانانه فردی بود این قیام نتیجه منطقی مبارزات طوالنی جانبازانه مردم غیور ما 

  . بر کشور ما بودعماری غارتگر و اشغالگر ستمگر و استثمارگر انگلیسسیستم است
 وسیع مردم افغانستان علی الرغم عقب ماندگی عمومی کشور و کوشش های استعمار در توده های

 از امر مقدس دفاع از شرف و ناموس از منافع ملی وطن متحد جهت سرکوب هر نوع جنبشی با آگاهی
النه طاغوتی ستم پیشگان استعمارگر را درهم کوبید مردم افغانستان که در و یک پارچه به پا خاسته 

، قبیله یی به سر تسلط دوگانه استعمار و فیودالیزمزیر یوغ جهل عقب ماندگی و ظلم ناشی از 
 را درهم شکست و به مثابه اولین کشور استعمار کهنمیبردند با قیام عمومی همه زنجیر های سیاه 

  .ا از میان ظلمت های استعمار زده به پا خاستمسلمان ازاد اسی
 که بر اساس اراده غازی امان الله که از سیاست خارجی مستقل امپریالیزم غدار انگلیسولی 

  .به توطئه علیه حکومت قانونی افغانستان مشغول شد. مردم افغانستان استوار بود خصومت می ورزید
 . به کار گرفته شدسنتی استعماریایش شده حیله ها و نیرنگها، وسیله ها و راه های ازم

تطمیع  در بین مردم ایجاد تفرقه و خانه جنگی از حربه خاینانه با استفاده انگلیس استعمارگران
 و تبلیغات دروغین مزورانه یی تحت نام دین مقدس اسالم توانست مرتجعین و خائنین به وطن
ن پرستان افغان و اقدامات آزادی خواهانه و ترقی  و وطغازی امان اللهقسمتی از مردم ما را بر علیه 

  .خواهانه آنان بشوراند
 با استفاده ناجایز از دین مقدس اسالم در بین مردم دست به تبلیغات نوکران زرخرید استعمار

دروغین و جعلیات افتراآت زدند و آنان را به گمراهی کشیدند تمام کوشش استعمار معطوف به این 
 افغانستان صرفًا به صورت نام نهاد در عرصه سیاسی باقی بماند و چنانچه دیدیم اللنکته بود که استق

 که قدرت را غصب کرد طی وابسته به امپریالیزم نادرهمینطور هم شد طوریکه سلسله 
 بهرمند نتایج استقالل ان شد که مردم افغانستان از مانع حاکمیت بالمنازع خویش سال پنجاه

 -  و ایجاد وقفه طوالنی در پروسه رشد و تکامل اقتصادیغازی امان الله دادن شوند استعمار با سقوط
 متکی بر سیاست و اداره رژیم هایاجتماعی وطن ما توانست در طول سال های زیاد به وسیله 

 جنبش مردم ما را چاپیده و از سهمگیری فعال انها در امر تسریع استعماری و فیودالیزم عشیروی
  . جلوگیری نمایدضد فیودالی  وضد امپریالیستی

 و در جریان این جنگ، افغانستان در معرض مداخالت جنگ جهانی دومدر سال های قبل از 
ن را از سیاست آنها میکوشیدند افغانستا.  متحدینش قرار گرفتو المان فاشیستسیاسی و اقتصادی 

بیطرفی دور کنند به اردوگاه خود بکشانند و از سرزمین ما به عنوان یک میدان کارزار مناسب برای 



 به این امر المان فاشیستتجاوزات خود علیه اتحاد شوروی و کشورهای منطقه استفاده کنند ولی 
  .موفق نشد

 خطر اسیر شدن ملت شوروی به وسیله اتحاد نیروهای فاشیزم هیتلریبا درهم کوبیده شدن 
  . برطرف گردیدالمان فاشیستیافغانستان از طرف 

   .پس از جنگ جهانی دوم تسلط کامل بریتانیا بر اسیا خاتمه پیدا کرد
امپریالیزم  را، امپریالیزم حیله گر انگلیسجای امپریالیست درجه یک در شرق را یعنی جای 

در ستراتیژی سیاست خارجی تجاوز کارانه خود در  ایاالت متحده امریکا.  گرفتامریکا جهانخوار
 تالش میکرد تا افغانستان را از امپریالیزم امریکاارتباط با اسیا جای مهمی برای افغانستان قایل بود 

سیاست بیطرفی جدا کند آنرا به طرف بلوکهای نظامی، سیاسی غرب بکشاند و سر انجام افغانستان را 
 به منظور سرکوب نهضت آزادی بخش خلق افغانستان و تجاوز علیه به میدان عمل سوق الجیشی خود

  .اتحاد شوروی تبدیل کند
فعالیت های » کمک«امپریالیزم امریکا با استفاده از فشارهای اقتصادی به نام به اصطالح 

توطئه گرانه جاسوسی و تحریک اختالف بین افغانستان و پاکستان و ایران و با ایجاد 
رانزیت افغانستان از طریق پاکستان و در واقع به محاصره اقتصادی مشکالت تجارت و ت

افغانستان به عنوان عوامل فشار تالش می ورزید تا مقاومت مردم آزاده ما را در برابر 
توطئه، کشاندن افغانستان به بلوکهای نظامی سیاسی با امپریالیستها درهم شکند ولی 

 دیرین خود اتحاد شوروی را در کنار خود مردم افغانستان یک بار دیگر دوست صادق و
یافت، اتحاد شوروی با کمک های بزرگ و بی شایبه خود در عرصه های مختلف اقتصادی، 
تخنیکی، فرهنگی، دفاعی و معنوی و از جمله باز کردن راه ترانزیت برای افغانستان از 

را بار دیگر به  خود طریق خاک اتحاد شوروی به طور آزاد و بدون پرداخت عوارض گمرکی
چنین است . مثابه دوست صدیق و تکیه گاه مطمئن مردم ما در روز های دشوار ثابت ساخت

نکاتی از تاریخ سیاست تجاوز کارانه غرب امپریالیزم حیله گر انگلیس، امپریالیزم درنده 
فاشیزم هیتلری و امپریالیزم جهانخوار توطئه گر و تجاوز کار آمریکا در مناسبات با 

 و همچنان حقایق کمک های بزرگ مادی و معنوی انستان در جریان بیش از صد سالافغ
همه جانبه، بی شایبه و فداکارانه اتحاد شوروی همسایه بزرگ شمالی ما که در هر مرحله به 

 .یاری مردم ما شتافته است
 کارانه آنها در مداخالت، تحریکات و تجاوزات نیروهای امپریالیستی و ارتجاعی به تاسی از منافع طمع

  .افغانستان خاتمه نیافت



با پیروزی انقالب ثور که راه رهایی از بهره کشی اجتماعی و وابستگی به امپریالیزم را همیشه در برابر 
  .خلق افغانستان گشود افغانستان بار دیگر با دشمنی اشکار نیروهای ارتجاع خارجی مواجه شد

 و با پشتیبانی فعال رژیم نظامیگر ارتجاعی چینیان  با همدستی توسعه طلبامپریالیزم امریکا
 وابسته به عربی فروخته و دیگر رژیمها و نیرو های ارتجاعی خود سادات رژیم و پاکستان

 و صهیونیزم بالفاصله پس از انقالب دسایس خود را علیه جمهوری ساواکی ایران بقایای امپریالیزم
 دسایس روشن بود از بین بردن نظام پیشرو و مترقی هدف این. دموکراتیک افغانستان آغاز کردند

 برقرار کردن مجدد نظام فیودالی و محروم کردن مردم افغانستان از استقالل و جدید در افغانستان
 جاسوس امپریالیزم و دارو دسته اش با فعالیتهای جنایتکارانه خود به نقشه حفیظ الله امین. آزادی

ست ارتجاع و امپریالیزم و نقشه تبدیل افغانستان به پایگاه تجاوز علیه های شوم نابودی افغانستان به د
ولی این نقشه خاینانه . جنبش های آزادی بخش منطقه ما و علیه اتحاد شوروی یاری میرساند

امپریالیستی باز هم به هنگام خنثی گردید و مرحله دوم و نوین تکاملی انقالب ثور پیروزمندانه اغاز 
  .یافت

ه استقالل ملی کشور ما را خطر جدی ناشی از تجاوزات امپریالیستی تهدید میکرد یکبار در حالیک
  .دیگر دوست بزرگ و آزموده مردم افغانستان، اتحاد شوروی در کنار ما قرار گرفت

دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور دفع تجاوز امپریالیزم از خارج، از اتحاد شوروی خواستار 
دولت شوروی بر اساس وفاداری خدشه ناپذیر . درنگ معنوی، سیاسی و اقتصادی شدکمک های بی 

به انترناسیونالیزم و سیاست اصولی خارجی خویش و کمک به جنبش های آزادی بخش خلقهائیکه 
مورد تجاوز استعمار گران و امپریالیزم قرار میگیرند، ضمن دادن پاسخ مثبت به تقاضاهای مکرر و 

جمهوری دموکراتیک افغانستان، تعداد محدودی از قطعات نظامی خود را به در پی دولت  پی
 کمک بمردم افغانستان  :در برابر این قطعات تنها یک مساله قرار داشت و قرار دارد. افغانستان فرستاد

این یاری اتحاد . در مبارزه علیه تجاوزکاران و دفع مداخله دشمنان آزادی و استقالل افغانستان
ه مردم افغانستان به هیچوجه علیه منافع کشور سومی نیست و از هر لحاظ با روح قرارداد شوروی ب

 امضاء شده است و با  دولتدو از طرف ١٣٥٧ قوسدوستی، حسن همجواری و همکاری یی که در 
   . منشور ملل متحد مطابقت دارد استوار است)٥١ماده (حقوق بین المللی 

ا از طریق افغانستان چشم به آبهای گرم خلیج فارس و اینکه اتحاد شوروی صلح خوا گوی
غیره و غیره دارد جز جعلیات تحریک امیز رذیالنه و دروغ شرم آور خاینانه از جانب ارتجاع 
امپریالیستی در راس امپریالیزم امریکا، تجاوزکاران چینی و ارتجاع منطقه چیز دیگری 

  .بوده نمیتواند



دافع صلح و امنیت صلح و دوستی ملل ازاد، ازادی و وحدت خلقها،  بصورت قطع مافغانستان انقالبی
 سوء تفاهمات و استقالل ملل و تمامیت کشور های جهان و ارزومند حل صلح امیز و مسالمت امیز

  .مسایل میان ملل و دول منطقه و جهان بوده و میباشد
از جمله ملل همجوار و هیچگاه از سرزمین افغانستان کوچکترین خطری برای هیچ کشور همجوار، 

برادر ایران و پاکستان بوجود نخواهد آمد ما رسمًا و با تمام صداقت صلحخواهانه به کشورهای منطقه 
 آنها مبنی بر قطع تحریکات، در صورت تضمین مطمئن که پیشنهاد نموده ایمو در سطح جهانی 

م ما قطعات محدود نظامی اتحاد مداخالت و تجاوزات بر سر زمین ما و بر علیه منافع ملی حیاتی مرد
شوروی به کشور صلحدوست و بزرگ خود بر خواهند گشت ما صرفًا بخاطر حفظ استقالل ملی خود 
بخاطر دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور خویش، از دوستان و برادران شوروی خود، 

  . کمک نموده ایمدرخواست
  !هموطنان ازاده و شرافتمند 

 آزاد و مصئون زندگی کنید، و بکار صلح آمیز بپردازید  :ر بشما خطاب مینمایمبحیث یک خدمتگا
ادمکشان اجیر امریکایی و چینی مزدوران نظامیگران پاکستان، بقایای ساواکی ایران، اسرائیلی و 

  !مصری و ضد انقالب را تار و مار کنید 
تقالل و حاکمیت ملی، تمامیت تمام خلقهای افغانستان در یک جبهه وسیع پدروطن در امر دفاع اس

ارضی و ترقی کشور، در دفاع از شرف و ناموس وطن با دولت خود، دولت جمهوری دموکراتیک 
  .به پیش میرود. ا.خ.د.افغانستان تحت رهبری ح

  !زنده باد مردم آزاده و شرافتمند افغانستان 
  !درود به روان پاک شهدای قهرمان راه ازادی و استقالل 

  !استقالل تا پای جان می رزمیم در دفاع از 
  !زنده باد ازادی و استقالل افغانستان قهرمان و انقالبی 

  !زنده باد انقالب 
  
 فضلی. ق . ع : تایپ کامپیوتری از  *
 

  .است» اصالت«تکیه ها از  **
 
 

 صرف با ذکر منبع و نام »بیانیه رفیق ببرک کارمل«هر نوع استفاده و نقل قول از  ***
  !مجاز است » لتاصا« سایت
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