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ر دیگر استقالل، حاکمیت ملی و پیروزي مرحلۀ نوین انقالب، یکبا

  تمامیت ارضی ما را از خطر نابودي نجات داد

  بھ مناسبت شصت و دومین سالگرد استرداد استقالل کشور ببرک کارمل بیانیھ

  ١٣۶٠اسد  ٢٧

  

  ھموطنان شریف، خواھران و برادران عزیز!

اجازه  .را تجلیل مینماییم ترین حوادث تاریخ سرزمین مقدس خود انگیز شور فردا ما یکی از بزرگترین و

دومین سالگرد پیروزی بزرگ تاریخی مردم افغانستان، یعنی استرداد استقالل  بھ مناسبت شصت و ،بدھید

امپراتوری استعماری انگلیس از جانب کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق  ۀکشور را از تحت سلط

از جانب خود بھ ھمھ شما از صمیم قلب شاد باش  ری دموکراتیک افغانستان ودولت جمھو افغانستان و

  .بگویم

 دومین سالگرد استقالل وطن پدری خویش را در شرایطی برگزار میکنیم کھ مردم ما یکبار ما شصت و

امروز مردم آزادۀ وطن انقالبی ما بھ خاطر دفاع از  .دیگر در معرض آزمایش نوین تاریخی قرار دارند

برگشت  استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور و دستاوردھای نجاتبخش انقالبی خویش دلیرانھ و

 .ھژمونیزم بھ نبرد نھایی برخاستھ اند ارتجاع، امپریالیزم و ۀناپذیر در برابر تجاوزات و مداخالت بیشرمان

پیکار ضد استعماری را در  آسیا تازه راه بیداری و ۀر شرایطی بھ دست آمد کھ قاراستقالل افغانستان د

، رآسیا در تحت تأثیر مستقیم انقالب کبیر اکتوب ۀحوادث انقالبی در برخی از کشورھای قار .پیش گرفتھ بود

در  .ر داده بودتناسب نیروھا را بھ نفع آزادی خلقھا و اضمحالل تدریجی سیستم مستعمراتی امپریالیزم تغیی

نخست  مشروطھ خواھان اول برای بار ۀچنین شرایطی وطنپرستان افغانستان با الھام از مبارزات دلیران

درفش آزادی را در آسیا برافراشتھ و درین جادۀ پیکار مقدس بھ سرمشق و نمونھ برای مبارزات استقالل 

  .آسیا بخصوص خلقھای مسلمان مبدل گردید ۀخلقھای قار ۀطلبان
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عشق سوزان بھ  آسان بھ دست نیامده بلکھ بھترین فرزندان رشید وطن با شور و استقالل افغانستان ساده و

عادالنھ  ریختن خونھای پاك خود در یک نبرد از مھر وطن، با دادن جانھای شیرین و دلھای پر آزادی و

در قلب آسیا  واداشتند وحماسھ آفرین، بزرگترین قدرت استعماری آن وقت را بھ شکست افتضاح آمیز  و

وطن باستانی ما با دفاع از استقالل،  ۀمردم قھرمان و آزاد .زنگ پر توان آزادی را بھ صدا در آوردند

حاکمیت و شرف ملی خود در برابر تجاوزگران امپریالیستي سھم شایستھ یی را در راه مبارزه بھ خاطر 

  .ردندآسیا ادا ک ۀدر ھم کوبیدن سیستم سلطۀ استعماری قار

  انقالبی! ھموطنان شرافتمند و

با شھامت افغانستان در طول تاریخ باستانی کشور خود ھمواره از استقالل، حاکمیت ملی  مردم سلحشور و

تمامیت ارضی کشور خویش، چون مردمک چشم دفاع نموده و درین راه مقدس از دادن ھیچ نوع قربانی  و

  .دریغ نورزیده اند

وطنپرست کشور یکی از سنن مبارزات  نیروھای تحول طلب، آزادیخواه، انقالبی و ۀاتحاد و وحدت عمل ھم

رمز پیروزی آنان را در مبارزه علیھ استعمار امپریالیستی انگلیس، تشکیل  را و مردم ما ۀآزادیخواھان

 پر ۀنیرنگھای گوناگون وحدت عمل وطنپرستان یعنی وثیق دشمن در ھرگونھ شرایطی با حیل و .میدھد

  .تبار مبارزه و پیروزی آنھا را مورد حملھ قرار داده استاع

بھ غازی امان هللا استقالل افغانستان کھ بھ قیمت خونھای پاك فرزندان خلف خلق تحت رھبری فرزند وطن 

داخلی کشور ما در  مداخالت امپریالیزم انگلیس در امور دست آمد مدتی بعد، در اثر توطئھ ھا، دسایس و

  .ی قرار گرفتمعرض خطر نابود

با استفاده از عقب مانده گی کشور و تعمیم خرافات  و عمال خویش ایجنتھا وامپریالیزم انگلیس بھ کمک 

 در اثر توطئھ ھای شیطانی خویش، اغتشاشات و تعصبات، با حیلھ، نیرنگ، عوامفریبی، ایجاد تفرقھ و و

 ۀرا بر اریک نادر مستبدخویش یعنی  ۀچاکر شناختھ شد سرانجام ما سازمان داد و بینظمی ھا را در کشور

  .داد استقالل کشور ما را در معرض نابودی قرار عمالً  سلطنت نشاند و

نامشروع از دین مقدس اسالم، اذھان توده ھای مردم  ۀنیروھای سیاه ارتجاعی وابستھ بھ انگلیس با استفاد

خصومت را نسبت بھ آن  نتیجھ فضای بی اعتمادی و در را در باره ماھیت دولت امانی مغشوش ساخت و

ھموطنان ما بھ یاد دارند کھ چگونھ عمال امپریالیزم انگلیس چون الرنس، در میان مردم با  .ایجاد نمود

  .شریف ما بھ تحریکات خاینانھ دست زدند دیانت، صادق و
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  ھموطنان عزیز!

آزادی مردم ما خاینانھ توطئھ  نھا، علیھ استقالل وعمال بیشرم آ امروز نیز ارتجاع، امپریالیزم، مزدوران و

ھای پوچ و بی پایھ یی را بھ  ھم از ھمان سالحھای شناختھ شدۀ دیروزی استفاده نموده امید باز مینمایند و

ولی غافل ازینکھ بھ حکم زمان  .ما با روح شیطانی خود پخش میکنند خاطر برگرداندن جریان تاریخ کشور

  .مردم ما انقالب ما برگشت ناپذیر است ۀو بھ اراد

ما امروز در شرایطی بھ سر میبریم کھ موجودیت جنبشھای آزادیبخش ملی، جنبش عظیم کارگری جھانی 

عظیم ھمھ نیروھای انقالبی جھان تغییر برگشت ناپذیری  تکیھ گاه شکست ناپذیر و ۀاردوگاه صلح بھ مثاب و

ما امروز  .ترقی اجتماعی در جھان پدید آورده اند لی، دموکراسی واستقالل م را بھ نفع نیروھای آزادی و

در شرایطی بھ سر میبریم کھ اندیشھ ھای پیشرو عصر ما با نفوذ وسیع در میان توده ھای مردم بھ نیروی 

  .بزرگ مادی انقالبی مبدل گردیده است

 مستبد سلطنتی، اشرافی و ۀادتسلط خانو ھای بعد از حصول استقالل و در سال مردم ما ۀمبارزات دلیران

ھمین مبارزات دشوار مردم ما بود  ۀدر ادام .پایان نپذیرفت وابستھ بھ استعمار، ھرگز بھ سردی نگرایید و

 با پیروزی انقالب ملی و .راه تحقق استقالل واقعی کشور ما گشوده شد کھ انقالب ثور بھ پیروزی رسید و

مردم ما ابعاد گسترده و نوینی کسب کرد و توده ھای وسیع مردم ما دموکراتیك ثور مبارزات ترقیخواھانھ 

انقالبی مردم ما،  ۀمبارز ۀبا تکیھ بر ھمین سنن شریفان .حفظ دستاوردھای آن جلب شدند بھ سوی انقالب و

  .بھ انحراف ننگینی کھ در مسیر انقالب سازمان داده شده بود، خاتمھ داده شد

دستاوردھای  حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و دیگر استقالل و انقالب یکبارتکاملی  نوین و ۀپیروزی مرحل

فصل نوینی را در برابر مردم ما در جھت تحکیم استقالل ملی  را از خطر نابودی نجات داد و انقالبی ما

  .انسانی گشود و اعمار جامعۀ نوین، شگوفان و

جنایت  در دامان کثیف و آلوده بھ ننگ وآزادی مردم ما امروز ھم با غلتیدن  سعادت و ۀدشمنان دیرین

 .امپریالیزم بکشانند بدبختی، تباھي و وابستھ گی بھ استعمار و امپریالیزم میخواھند کشور ما را در لجنزار

امپریالیزم در رأس  ۀبھ وسیل پاکستانمردم ما کھ بھ صورت مستدام از طریق  ۀجنگ اعالن ناشده علی

حاکمیت ملی  جز نابودی استقالل وآن تغذیھ میگردد، ھدف دیگری را  چینیامپریالیزم امریکا و دستیاران 
  .نابودی دستاوردھای انقالبی مردم ما تعقیب نمی نماید و باستانی ما افتخار کشور ما، تجزیھ سرزمینی پر
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امپریالیزم  وحدت عمل انقالبی در برابر این تجاوز خاینانھ ارتجاع، ھژمونیزم و مردم ما با اتحاد برادرانھ و

دشوار تنھا  ما درین نبرد برحق و .از وطن محبوب و دستاوردھای انقالب دفاع می نمایند بھ پا خاستھ و

ھمانسان کھ جمھوری جوان شوروی در تحت رھبری والدیمیر ایلیچ لنین دوست بزرگ ملل شرق  .نیستیم

را بالفاصلھ بعد از حصول آن حاکمیت کشور ما  و مسلمانان زحمتکش، اولین کشوری بود کھ استقالل و

ھم اتحاد شوروی بزرگ، ما را  دست دوستی را بھ سوی مردم ما دراز نمود، امروز بھ رسمیت شناخت و

  .ھژمونیزم یاری میرساند تجاوزات امپریالیزم، ارتجاع منطقھ و مداخالت و ۀمبارزه عادالنھ ما علی در

حزبی جمھوری  ذیصالح دولتی و مقامات قانونی و اتحاد شوروی با اعطای کمك بموقع در جواب درخواست

ما، مردم ما را در امر دفاع قاطع از استقالل  ترین لحظات تاریخ کشور دموکراتیک افغانستان، در دشوار

اگر کمك بموقع و  .و حاکمیت ملی یاری نموده و بزرگترین خدمت تاریخی را بھ مردم ما انجام داده است

این واقعیت  .بود امروز بھ طور قطع از استقالل افغانستان چیزی بجا نمانده بود اتحاد شوروی نمی ۀبرادران

سرسخت تاریخی را دشمنان وارونھ جلوه داده در زمینھ با بیشرمی تمام قلب واقعیت مینمایند ولی تاریخ 

بھ  ان ومردم قھرمان افغانست ۀشاھد خواھد بود کھ استقالل وطن ما از گزند تجاوزات بیگانگان، بھ اراد

  .اکنون تحکیم میگردد حفظ گردید و کمک برادران شوروی ما

  ھموطنان عزیز!

 کار و پیکار سازنده و شور تکاملی انقالب ثور، درفش استقالل واقعي، انقالب و نوین و ۀاکنون در مرحل

  .افتخار آفرینی در اھتزاز است محبوب ما با غرور و آفرین انقالبی بر فراز کشور کھن و

اھداف انسانی انقالب ثور در صفوف جبھۀ ملى پدروطن بھ  و زحمتکشان افغانستان تحت بیرق اندیشھ ھا

خویش، حزب دموکراتیک خلق افغانستان بھ خاطر دفاع از دستاوردھای  ۀیکپارچ رھبری حزب پیشتاز و

 .عۀ نوین میرزمندحاکمیت ملی کشور و در راه اعمار جام انقالبی خویش، در راه حفظ و تحکیم استقالل و

ارگانھای  افتخار، �ارندوی و دشمن سوز، قھرمانی ھای مردم ما، اردوی پر درین نبرد زنده گی ساز و

  .امنیتی کشور در تحت رھبری کمیتھ مرکزی حزب ما ضامن پیروزی ماست

را تجلیل مینماییم،  ما، در این لحظاتی کھ شصت و دومین سالگرد استرداد استقالل سرزمین مقدس خود

را نثار آن راد مردانی مینماییم کھ در راه حصول شرف، آزادی و استقالل  درودھای آتشین و پر شور خود

.وطن جام شھادت نوشیده اند
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  شھدای راه آزادی!درود پرشور بھ روان پاک 

  افغا نستان! شرافتمند زنده باد مردم آزاده و

  پرافتخار! زنده باد وطن محبوب ما افغانستان آزاد، مستقل، انقالبی، سربلند و

  آزادی خلقھای جھان!  زنده باد صلح و

  

  تایپ کامپیوتری از ع . ق . فضلی

  ٢٠١٨اپریل  ١٩
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