
  متن سخنرانی رفیق ببرک کارمل

  در مراسم جنازۀ رفیق شهید میراکبر خیبر 

  !رفقا

دمو کراتیک گذاران دلیر ، از بنیان ، این اکبر شھیدان وطن از رھبران سرسپردهاکبر خیبرمیرشھید  
ر خیب. خواھد ماندجاودان  بھ این عنوانافغانستان بود و نامش  پیش آھنگ طبقھ کارگرِ خلق افغانستان؛ 

 با فروتنی خلقی رفقای ھمرزم و ھمسنگر خود بھ ھمیشھ ؛این پرچم سرخ خلق افغانستان ،خونین ما
شما در عضویت پیش آھنگ دموکراتیک خلق  رفقا، شرف واالی شما افتخار بزرگِ : میگفت

 ،داشتھ ھنگ پاکیزهدرفش آنرا سربلند و  کرد، تحصیل باید شایستگی عضویت آنرا. افغانستان است
  . کردوجدان خود حفظ و شرف  ،آنرا بھ مثابھ عقل وحدت

  ! ھموطنان ،دوستان ،رفقا

سعادت و سربلندی خلق و وطن  کھ جان عزیز خودرا در راه مبارزه بخاطرِ  ،خیبر رفیق عزیز ما
  کھ رفقا ،نشان میساختردر دشوار ترین شرایط پیکارما با شجاعت و متانت خاط ،خود قربان کرد

و دستیاران مسلکی منان غدار خلق افغانستان و نیروھای ارتجاع اھریمنی راه پیروزی بر دش
راه دموکراتیک خلق  ،بین المللی بھ سردمداری امپریالیزم آمریکا ھستندخون آشام،  امپریالیزم

 افغانستان راه وفاداری بھ اندیشھ ھای پیشرو عصرما راه خدمت فداکارانھ بھ منافع خلق و وطن ما
قدرت  طبقات حاکم ستمگر و استثمارگر برضدِ  پیکار برضدِ  :ای ھمرزم خویش میگفتاو بھ رفق. است

 طوالنیۀ مبارز ،دولتھا و حکومت ھای دروغگو ومستبد و برضد امپریالیزم برضدِ  ،ھای ارتجاعی
ما  پیشریدر و خونین طبقاتی بھ طور اجتناب ناپذیرمبارزات شدید  .و دشوار بکار دارد سرسخت

شھید ما میگفت سر انجام پیروزی نیروھای انقالبی، وطنپرست خلق افغانستان بھ ولی رفیق  است
پیشاھنگی دموکراتیک خلق لفاغنستان در راه صلح، استقالل ملی، آزادی خلق، دمو کراسی، ترقی و 

   .سوسیالیسم علمی است

ندگی و جان خود یعنی زھستی میر اکبر خیبر این فرزند نجیب خلق افغانستان کھ عالی ترین جوھر 
 ،میراث معنوی خیبر بھ رفقای ھمرزمش ھای واالی طبقھ کارگر از دست داد،خودرا در راه آرمان

ایجاد در  پیکار شکست ناپذیرش بھ رسالت طبقھ کارگر بھ سوسیالیزم علمی ایمان خدشھ ناپذیر او
   .نوین فارغ از استثمار و ستم ملی و اجتماعییست جامعھ

آگاھانھ اش در تحت شرایط دھشت و خشم استبداد در دفاع از ندگی پرافتخارِ شادروان خیبر در طول ز
آشتی ناپذیر علیھ ارتجاع و  پیکارگرِ  ؛خیبر. کمترین تزلزل و ترسی بھ خود راه نداد ،منافع خلق

دفاع از علیھ قدرتھای جبار حاکم و در  خلقی،و ضد علیھ دیکتاتوری ضد دموکراسی ،لیزمامپریا
خلق کھ نامش بر بیرق گلگون مبارزۀ  حقوق زحمتکشان افغانستان بودراتیک خلق و آزادی ھای دموک

  . راستی و درستی، شجاعت و دالوری ھمراه است ،نام خیبر با پاکی، پیکار .را جاودانھ نقش است



 ،بر فرزند زحمتکشان افغانستانخی. مرد خردمند و خدمتگذار خلق بود رفقا، متواضعخیبر استاد 
خیبر مبارز فداکار راه نھضت پیش آھنگان زحمتکشان . و مبارزه خلق افغانستان بودرنج فرزند 
  .اتحاد تمام نیروھای انقالبی وطنپرست بود و وحدت دموکراتیک خلق افغانستان ،کشور

او بھ اصل برابری حقوق و برابری . یک انترناسیونالیست صدیق بود ،خیبر یک وطنپرست پرشور
و ستم و ھرگونھ تبعیض اعتقاد خدشھ ناپذیر داشت  ؛غانستانواحد مان اف تمام خلق ھای ساکن وطن

  .اجتماعی را با خشم شدید طبقاتی محکوم میکرد ملی و

شان  خیبر مبارز راه آزادی ملی خلقھای پشتونستان و بلوچستان و حق آنھا برای تعیین سرنوشت
در  ایران فاشیستی مآب ھ رژیم نظامیگرارتجاع پاکستان و ژاندارم منطقخیبر دشمن آشتی ناپذیر  .بود

ایجاد جبھھ ای متحد  هطبقھ کارگر و دھقانان مبارز راخیبر مبارز راه اتحاد . ھمسایگی افغانستان بود
مبارز بی  ،تمام نیروھای ترقیخواه وطنپرست ؛دموکراتیک و ملی ضد فیودالی و ضد امپریالیستی

تونیزم راست و چپ علیھ شوونیزم و ناسیونالیزم رترس علیھ تمام انحرافات راست و چپ علیھ اپو
  .بود قھری

بھ انترناسیونالیزم پرولتری و  ،بھ سوسیالیزم علمی ،بھ حاکمیت خلق ،خیبر بھ قدرت طبقھ کارگر
  .خلق و وطن محبوب خود افغانستان وفادار بود

وت مرگباِر موجود کبر خیبر با پیگیری بھ رفقا خاطرنشان میساخت کھ سکارفیق شھید و قھرمان ما 
فریاد ھورا ھای دوامدار و ابراز احساسات شورانگیز و شور و شعف ! (سیاسی را باید شکست

  )اشتراک کنندگان مراسم جنازه رفیق شھید میر اکبر خیبر

  !)باید شکست: اشتراک کنندگان مراسم جنازه با یک صدا فریاد میزنند( !باید شکست

  !)باید شکست: جنازه با یک صدا فریاد میزنند شتراک کنندگان مراسم( !باید شکست

ھورااااااااااا، ھورااااااااااا، ! شکستاند( !خیبر با شھادت خود شخصاً این سکوت مرگبار را شکستاند
  )ھورااااااااا

برای تامین  ،برای تامین آزادی ھای سیاسی ،اکبر خیبر پرچم مبارزه را برای احیای دموکراسی
ھوراااااااااا، ھوراااااااااا، . (قوق و آزادی ھای دموکراتیک خلق افغانستان سربلند برافراشتح

  )ھوراااااااااا

انقالبی در این راه بھ پیش رفت و بھ خواست ھای اقتصادی و سیاسی توده ھای مردم این شخص 
گرفت و برای سوق  خیبر در سنگر مبارزان انقالبی کشور شجاعانھ و استوار قرار. پاسخ مثبت داد
متحد دموکراتیک ملی  وری دموکراتیک و ملی بر پایھ جبھۀدر جھت ایجاد جمھ ؛رژیم جمھوری

اعم از اقشار و مالکین  ،متشکل از تمام نیروھای ترقیخواه وطنپرست و علیھ طبقات جبار حاکم
 ،حاکم د بیروکراسی و گروھھای راستگرای مرتجعستاجران بزرگ دالل و دستگاه فا ،فیودال

  .بی امان پیکار میکرد بصورت

در راه تجمع  ،با خلق پیوند نزدیک تامین کرد ،کھ باید درمیان خلق رفت :خیبر پیوستھ بھ رفقا میگفت
   را ھا مبارزه را سازمان داد و خلق، مشخص انقالبی شعارھای پیرامون تشکل و اتحاد خلقھای وطن

  .دعلیھ ارتجاع استبداد و امپریالیزم بسیج کر



  .این بود فھرسِت فشردۀ از خصائل عالی و آرمانھای شھید خیبر  !ھموطنان ،دوستان ،رفقا

معلوم و آشکار است کھ چرا خیبر پس  کشیدۀ کشور، راه آزادی ملیونھا انسان رنج شھیدِ  ،خیبر
ھ خیبر ب. محراق آتش خشونِت رذیالنھ و وحشیانۀ دشمنان داخلی و خارجی خلق افغانستان قرار گرفت

 ،و بھ مثابھ یک رجال برجستۀ زنده گی انقالبی خلق افغانستان ما رھبریحیث عضو عالی قدر 
برای  ،برای فرزندان خود ،و افتخار جاودان برای خودد و سرانجام بھ شھادت رسید قھرمانانھ رزمی

  . برای خلق و وطن خود نصیب کردند ،رفقای خود

  !ھموطنان ،دوستان ،رفقا

رفیق عزیز ما  قاتلینمراسم تجلیل و ادای احترام بھ خیبر شھید اعالم میداریم کھ  آخرین روزدر این 
قوای ارتجاع داخلی بھ سردمداری ارتجاع راست افراطی  :عبارت اند از اصیل خلق کشور این فرزندِ 

ارتجاع منطقھ و امپریالیزم در راس امپریالیزم امریکا در وجود شبکھ ھای . و محافل راستگرای فاسد
و سی آی دی پاکستان و  ایران ساواک ،جاسوسی داخلی و عمال خارجی اعم از سی آی ای آمریکا

بھ مثابھ دشمنان داخلی و خارجی خلق  عمالً در یک جبھھ ای نامقدسغیره و غیره ھمھ و ھمھ 
یکبار دیگر سوگند خودرا در مبارزه  ازین جھت ما در پیشگاه آرامگاه رفیق شھید خویش. افغانستان

: تجدید مینمائیم و بھ بانگ رسا اعالم میداریم کھرگ و زنده گی علیھ ارتجاع و امپریالیزم م
، نیاز خلق افغانستان انتقام تو و دیگر ھمرزمان شھید تو عبدالرحمن ھا عبدالقادرھا !خیبر رفیق

م جنازه ابراز احساسات شورانگیز و انقالبی شرکت کننده گان مراس. (د گرفتنرا خواھ . . . محمدھا
  )رفیق خیبر شھید

  افتخار بھ شھیدان پیشاھنگ دمو کراتیک خلق افغانستان 

  افتخار و احترام بھ رفیق شھید ما میر اکبر خیبر

  درود اتشین و پیکار جویانھ بھ تو رفیق خیبر

 سوگند بھ تو، سوگند بھ تو،: اشتراک کننده گان( سوگند بھ تو ؛یدفقا بھ پا خیزید و بھ یک صدا بگویر
وگند بھ تو، سوگند ، سسوگند بھ تو: اشتراک کننده گان( سوگند بھ تو خیبر) سوگند بھ تو، سوگند بھ تو

در راه آرمانھای واالی تو آرمانھای نجیبانھ طبقھ کارگر در  ؛کھ ما روشنفکران) بھ تو، سوگند بھ تو
فت و بی ھراس بھ راه بھ پیروزی رساندن انقالب دموکراتیک ملی و انقالب سوسیالیستی با شرا

ھ پیش، بھ پیش، بھ پیش، بھ بھ پیش، ب: شرکت کننده گان مراسم جنازه رفیق خیبر( !پیش میرویم
و پرچم ظفرنمون مبارزۀ طبقاتی خلق افغانستان را کھ با خون پاک تو و رفقای دیگر ما ) شپیــــــــ

سربلند نگھھ میداریم، : زهاشتراک کننده گان مراسم جنا( !گلگون شده است سربلند نگھھ میداریم
  .)سربلند نگھھ میداریم، سربلند نگھھ میداریم، سربلند نگھھ میداریم

 

 فضلی. ق . بازنویسی از روی نواِر صوتی و تایپ کامپیوتری از ع 

 

 ٢٠٠٩اپریل  ٢١سھ شنبھ، 



  :و عرض معذرت توضیح مختصر

از . مخدوش گردیده، باز نویسی شده است مان تا اندازۀز أسفانھ کیفیت آواز بنابر گذشتِ تکھ م متن فوق از روی نوارِ 
کھ نوار ھای با کیفیت از صحبت ھای شفاھی رفیق کارمل را در اختیار  رفقا و دوستان تمنا مینماییم، در صورتِ 

  .داشتھ باشند، غرض نشر بھ سایت خود ارسال دارند

قلباً اظھار سپاس و امتنان مینمائیم کھ لُطف » اصالت«در ضمن از ھمکاری صمیمانھء رفیق ذوالفقار علی حقداد با 
خیبر را از داخل کشور  میراکبر شھید کارمل در مراسم جنازۀ رفیق نموده نواِر صوتی سخنرانی زنده یاد رفیق ببرک

  .بھ دسترس ما قرار دادند

  

» خیبر  میراکبر شهید کارمل در مراسم جنازۀ رفیق متن سخنرانی رفیق ببرک«هر نوع استفاده و نقل قول از  
  !مجاز است » اصالت« با ذکر منبع و نام سایت صرف

  

www.esalat.org 
 

  

  

 

http://www.esalat.org

