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  جمهوری دموکراتیک افغانستان -بیرق و نشان ملی

  سمبول اتحاد و مبارزات تاریخی مردمان سرزمین ماست

  ببرک کارمـــل بیانیه

  دولتی -در مراسم برافراشتن بیرق ملی 

  ١٣۵٩اول ثور 

  

  فـضــلی. ق . تایپ کامپیوتری از ع 

  

  !رفقا، دوستان، مردم آزاده و قھرمان افغانستان

تشخیص ھویت جمعیت ھا، بیرق و نشان، در مسیر تاریخ بشریت بھ عنوان عالیم و سمبول ھای 

جرگھ ھا و گروه ھای گوناگون مردم اعم از قبایل، اقوام و ملل، طبقات و اقشار، احزاب و سازمانھای 

اجتماعی، بھ عنوان سمبول ھای پیشتاز وحدت و آزادی، استقالل و حاکمیت، مبارزات عادالنھ و 

قھا در جھت تامین آرمان ھای جنبش ھای انقالبی، نھضت ھای آزادی بخش و قیام ھای مسلحانھ خل

واالی شان، صرف نظر از بیرق ھای ستمگران و مرتجعان، اشغالگران، استعمارگران، فاشیست ھا، 

  )کف زدنھا. (امپریالیست ھا و دیگر نیروھای ارتجاعی جھان، پیوستھ وجود داشتھ است

ھرمانی ھای فرزندان دلیر تاریخ کھنسال وطن ما کھ مشحون از پیکارھا، پایمردی ھا، جانبازی ھا و ق

. آن است، مانند ھمھ ملل و خلق ھای جھان بیرق ھای بر افراشتھ و نشان ھای پر افتخار داشتھ است

در گنجینھ ھای فولکلوریک و کلتوری، ادبیات و زبانھای پر از غنای خلقھای ما، کلمات بیرق، بیرغ، 

و سربلند داشتھ  جایگاه ھای عالی، مقدسدرفش، پرچم، رایت، علم، نوا، جنده، توغ و غیره، ھمیشھ 

است و انعکاس دھنده آرمانھای شریف و انسانی، ھدف ھا و مبارزات رھایی بخش مردم زحمتکش، 

مردم آزاده و قھرمان ما در تمام دوران ھای پر از نشیب و فراز تاریخ ملی کشور کھنسال ما بوده 
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 - ھای تاریخی، در ادبیات و کلتور قدیم چاربیرق ھای پر طاوس با نشان خورشید در افسانھ . است

پنج ھزار سال سرزمین نیاکان ما انعکاس درخشان دارند، درفش ھای بلخ نامدار کھ بر فراز برج 

ھای بلند آن در اھتزاز بودند نمایانگر عظمت بخدی و بخدیھاست، بند چرمین کاوه آھنگر کھ بنام 

ل قیام دلیرانھ خلق کشور باستانی ما و پیکار عادالنھ درفش کاویانی شھرت جھانی دارد بھ مثابھ سمبو

طبقاتی بردگان، کسبھ کاران و دھقانان، علیھ بیدادگری ھا و ستمگری ھای ضحاک ھای سفاک چون 

  )کف زدنھای پرشور. (قیام سپارتاکوس، ثبت تاریخ پیکارھای عادالنھ جھان است

سان قھرمان سرزمین ما اعم از کارگران، در طول تاریخ بارھا ثابت گردیده است کھ میلیونھا ان

دھقانان، کسبھ کاران، روحانیون، شرافتمند و آزادی خواه، غازیان و وطنپرستان، در برابر دشمنان 

آزادی و استقالل خویش با داشتن توغھای انقالبی در دست، جانبازانھ و فداکارانھ پیکار نموده اند، 

در سرزمین باستانی ما دھھا جنبش . ھادت نوشیده اندجانھای عزیز خود را قربان کرده و جام ش

. یی و دھقانی در تحت بیرق مبارزه بھ خاطر رھایی از قید اسارت و بردگی بھ وجود آمده است توده

از جملھ، نمونھ درخشانی از این جنبش ھای دھقانی جنبش دھقانان معروف بھ روشانیان است کھ در 

ا و صوفی پاک نھاد و مسلمان دلیر افغان پیر روشان انجام تحت رھبری مردی خردمند، شاعر توان

  .گرفت

بیرق کھ تا ھمین چندی قبل در افغانستان معمول بود و اینک با در  سبزو  سرخ، سیاهسھ رنگ 

نظرداشت تاریخ و عنعنات ملی و مطابق بھ شرایط مشخص کنونی، بھ منظور انجام تحوالت اجتماعی 

یعنی در مرحلھ دوم انقالب ظفر آفرین ثور افراشتھ میگردد، در جامعھ در مرحلھ نوین تاریخی کشور 

ما دارای ریشھ ھای عمیق تاریخی است و با مراحل پر از مد و جذر مبارزه مردم ما پیوند ناگسستنی 

  .دارد

، رنگ بیرق جنبش قھرمانانھ ابو مسلم خراسانی، این وطنپرست پرشور و رھبر دلیر رنگ سیاه

 )کف زدنھا. (خواه سرزمین مردخیز خراسان قدیم یعنی افغانستان کنونی بوده است مسلمانان آزادی

این بیرق ھمچنان بیرق عیاران رزم جوی خراسان بود کھ در جریان پیکار ھای قھرمانانھ آنان بر 

فراز نیزۀ دو سر بر افراشتھ میشد، رنگ سیاه بیرق، انعکاس دھنده مبارزه آزادی طلبان و مستضعفان 

ً دو قرن در مسلم ان خراسان زمین در دوران عباسی ھا بود کھ از قرن دوم ھجری ببعد طی تقریبا

  .کشور ما غرش طوفانی داشت

در دوران عظمت تمدن غزنھ، طی سده ھای چارم و پنجم ھجری رنگ بیرق دولت غزنویان سرخ 

بیانگر  رنگ سرخ. یدبود، کھ در تحت این لوا از جملھ دین مبین اسالم در پاکستان کنونی پخش گرد
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قیامھای خونین غازیان وطنپرست و غیرتمند وطن پر افتخار ما، رنگ خون شھیدان راه آزادی و 

کف زدنھای . (استقالل بخصوص در نبردھای عادالنھ آنان علیھ استعمار گران انگلیس می باشد

  )شور  پر

ن ماللی ھا کھ درفش سرخ در میان غازیان و رادمردان رزمجوی ما قھرمانی ھای زنان شیردلی چو

مبارزه آزادی بخش را تا اخیر در دست ھای خونین خود بر افراشتھ نگھداشتند و در میدان میوند 

خونین، انگلیس ھای اشغالگر را شکست مرگبار دادند ثبت تاریخ سھ جنگ عادالنھ نامدار افغان ھای 

عالوتاً سرخ جامگان در قرن دوم ) کف زدنھا(مسلمان و قھرمان علیھ انگلیس ھای امپریالیست است، 

ھجری کھ نھضت ھای معروف مسلمانان را علیھ استبداد آن زمان سازمان بخشیدند، بیرق سرخ 

  .داشتند

نمایانگر ظفر و پیروزی مردم ما بر مداخلھ گران و تجاوزکاران استعمارگر انگلیس است،  رنگ سبز

یز دارد، زیرا رنگ بیرق دوران تمدن نوبھار این رنگ در تاریخ کشورما ریشھ ھای کھن تر از آن ن

وطن کھنسال ما در روزگاران باستانی، سبز بوده است، ھمچنان رنگ سبز نشانھ سرسبزی، شادابی، 

خرمی، خوشبختی و آبادی نیز بھ شمار میرود و از گذشتھ ھا تا کنون از رنگ ھای مورد توجھ در 

  .نستان بدان ارج می گذاردجھان اسالم میباشد و مردم زحمتکش مسلمان افغا

در یک بیرق طی دوران ھای پر از پیچ و خم تاریخ ملی ما  ترکیب ھر سھ رنگ بیرق ھای کشور ما
بعد از استقالل کشور و طرد امپریالیزم انگلیس از کشور پس از مطالعھ تاریخ بیرق در افغانستان، 

ان و دل مورد قبول و تایید خلقھای تثبیت گردید و از ج غازی امان هللاتوسط لویھ جرگھ در زمان 

  )کف زدنھا. (افغانستان قرار گرفت

موجز اینکھ، سھ رنگ سیاه سرخ و سبز بیرق در کشور ما دارای ریشھ ھا و پس منظر طوالنی 

  .تاریخی است و ھر یک آن بیانگر نبردھای قھرمانانھ و حماسھ آفرین مردم ما است

آسان بدست نیامده، بلکھ طی تاریخ چند ھزار سالھ کشور ما بدین قرار، بیرق سھ رنگ ملی دولتی ما 

باین شکل و ھویت در آمده است کھ انعکاس دھنده عنعنات و افتخارات تاریخی پیکار ھای توده یی و 

ذوق . ملی و مظھر معتقدات اسالمی مردم ما و ضرورت مراحل معینی از تکامل جامعھ ما بوده است

  .و سالطین مستبد ھیچگاه در آن نقش تعیین کننده نداشتھ استو تمایل ذھنی امیران، شاھان 

در دوران باستان نشان . نشان دولتی در افغانستان در طول تاریخ اشکال گوناگون بھ خود گرفتھ است

ھا بیشتر اشکال عقاب ھا و شیران را ارائھ میدادند، تا اینکھ در قرن سیزدھم ھجری نشان دولتی 

بعد از استقالل کشور، بر روی بیرق . روی بیرق سیاه رنگ اختیار کرد شکل محراب و منبر را بر
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سھ رنگ سیاه، سرخ و سبز ھمان نشان کوه و آفتاب حک شد کھ امروز در میدان پشتونستان کابل در 

  )کف زدنھا. (اھتزاز است

جرگھ  محراب منبر و خوشھ گندم بھ حیث نشان بر روی بیرغ سھ رنگ افغانستان بار دیگر قبول لویھ

اسطوره ھا، حماسھ ھا و تاریخ بیرق ھا و نشان ھای کھنسال کشور مان غنا و تنوع کلتوری . گردید

  .فراوان دارد

نشان دولتی جمھوری دموکراتیک افغانستان عبارت است از تصویر محراب و منبر، اشعھ طلوع 

خورشید در بین گراری بر روی متن سبز، کتاب مفتوح کھ توسط خوشھ ھای گندم مزین با فیتھ ھای 

سیاه، سرخ و سبز احاطھ شده و ستاره سرخ پنج گوشھ کھ در قسمت فوقانی در بین دو انجام خوشھ  

  )کف زدنھا. (ی گندم قرار داردھا

دولتی جمھوری دموکراتیک افغانستان دارای سھ رنگ تاریخی خود میباشد کھ بھ شکل  -بیرق ملی

  .نوار ھای سیاه، سرخ و سبز بالترتیب از باال بھ پایین افقاً، با اندازه ھای مساوی واقع شده است

ی دموکراتیک افغانستان قرار دارد، نسبت در ربع قسمت باالیی بیرق از چوبۀ آن نشان دولتی جمھور

  .عرض بیرق بھ طول آن یک بر دو است

  !ھموطنان آزاد و مستقل افغانستان

این بیرق سھ رنگ و نشان کنونی از ھر جھت ناشی از اراده مردم ماست و با تاریخ و عنعنات 

لھ کنونی تکامل جامعھ پسندیده ملی و دینی ما، با آرمان ھای مترقی و انقالبی ما، با شرایط و مرح

  )کف زدنھا. (مطابقت کامل دارد

و یاران ھم رزمش  ابومسلم خراسانیبیرق بھ طور کلی پیکار ھای تاریخی  رنگ سیاهدر جملھ از 

بیرق مبارزات شجاعانھ مردم ما، شھیدان راه آزادی و استقالل و  در رنگ سرخ. منعکس است

انانھ رزمیدند، جان از دست دادند ولی پرچم مبارزه را انقالب آزادی بخش ثور تداعی میشود کھ قھرم

اسالمی افغانستان، انعکاسی از  بیرق انعکاسی از جامعھ رنگ سبز) کف زدنھا. (از کف ندادند

  .سرسبزی، خوشبختی، آبادی و شگوفانی کشور است

ھدایت  محراب در جامعھ اسالمی ما عبادت گاه مقدس مسلمانان زحمتکش و مدبر جایگاه :در نشان

مومنان در صراط المستقیم در راه حق و حقیقت، در راه برابری و برادری در راه مساوات و عدالت، 

. در راه صلح و آزادی مستضعفان یعنی زحمتکشان از یوغ ظلم و ستم جباران سفاک است

  )زدنھا  کف(
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ک از آن طلوع خراسان یعنی کشوری کھ خورشید تابنا. خورشید از خراسان نام کھن افغانستان است

باز ھم باین معنی کھ خورشید آزادی بخش خلقھای مادروطن محبوب مان افغانستان در تابش . میکند

  )کف زدنھا. (جاویدانی است

، سمبول روشنگری و روشنفکران، سمبول انقالب علمی و فرھنگی مردم زحمتکش کتاب گشاده

ل و پیروزی مردم ماست، گراری یا چرخ ماست، ستاره افغان با سوابق تاریخی و ملی آن عالمت اقبا

ماشین نشانھ کار و طبقھ کارگر دوران ساز و صنعتی شدن کشور ماست، خوشھ گندم از کشور 

زراعتی و نقش عمده دھقانان زحمت کش ما و رشد پر مایھ زراعت و برکت در وطن محبوب ما 

  .افغانستان نمایندگی میکند

مھوری دموکراتیک افغانستان بدون ھیچگونھ تنگ نظری، بھ دین قرار بیرق و نشان ملی دولتی ج

ذھنی گری و تالش عبث برای تحمیل اراده خود بر واقعیت ھای عینی جامعھ، بنا بر اراده مردم 

زحمتکش مسلمان و سایر ھموطنان و در اثر پیشنھاد پلینوم کمیتھ مرکزی حزب پر افتخار ما، حزب 

ای انقالبی جمھوری دموکراتیک افغانستان مورد تصویب دموکراتیک خلق افغانستان، از طرف شور

کھ اینجانب بھ نمایندگی از شورای انقالبی و حکومت جمھوری دموکراتیک ) کف زدنھا. (قرار گرفت

  .بھ ایجاز مشخصات آنھا را بھ پیشگاه خلق صلجچوی و شرافتمند افغانستان اعالم داشتم افغانستان

جدی واقعیت ھای عینی جامعھ ما بوجود آمده است،  داشت ظرا درندولتی ما، کھ ب -بیرق و نشان ملی

و ) کف زدنھا(گام مھمی در جھت احیای حقوق و آزادی ھای وسیع مردم افغانستان بھ شمار میرود 

راه برای جلب و تشکل کلیھ نیروھای دموکراتیک و وطنپرست در یک جبھھ متحد ملی پدروطن و 

  .ی مرحلھ کنونی جامعھ ماست بیش از پیش ھموار میگرددتکامل این جبھھ کھ ضرورت جد

دولتی جمھوری دموکراتیک  -با اطمینان و ایمان راسخ اعالم میگردد کھ بھ زودی بیرق و نشان ملی

افغانستان بھ سمبول وحدت و ھمبستگی تمام خلق ھا، کلیھ قبابل، اقوام و ملیت ھای افغانستان، بدون 

  )کف زدنھا. (دی، اجتماعی و فرھنگی مبدل میشودتمایز و تبعیض سیاسی، اقتصا

خلق رزمنده افغانستان در تحت درفش سھ رنگ خویش اتحاد و ھمبستگی میان خویشرا بھ خاطر دفاع 

اینک . از انقالب شکوھمند ثور و از دست آورد ھای انقالبی خویش بیش از پیش تحکیم خواھند کرد

و دلبستگی و ) کف زدنھا(را بھ اھتزاز در می آوریم بیرق سھ رنگ جمھوری دموکراتیک افغانستان 

صداقت انقالبی خویش را بھ تاریخ ملت و کشور، بدین مقدس اسالم، بھ عنعنات و فرھنگ ملی ما بھ 

  )کف زدنھا. (پیشگاه مردم و وطن خود بار دیگر ابراز می داریم
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راشتھ میگردد یکبار دیگر درین لحظات کھ بیرق ملی و دولتی جمھوری دموکراتیک افغانستان براف

و حکومت جمھوری دموکراتیک افغانستان در راه  اعالم میداریم کھ حزب دموکراتیک خلق افغانستان

دفاع از انقالب شکوھمند ثور، در راه نوسازی کشور، در راه حفظ آرمان ھا، ھدف ھا، پیروزی ھا و 

ین فارغ از ھرگونھ ستم و استثمار، دست آورد ھای انقالبی خلق افغانستان و ساختمان یک جامعھ نو

در راه ایجاد شرایط یک زندگی مصون و دموکراتیک و تامین امنیت عام و تام برای کار صلح آمیز 

ازین جھاد عظیم و ) کف زدنھا. (و پیکار انقالبی بی ھراس، مصمم، قاطع و دلیرانھ بھ پیش میروند

ما نھ ) کف زدنھا. (عقب نخواھیم رفت مقدس رھایی بخش زحمتکشان وطن خود یک قدم و یک وجب

، توطئھ ھا، تحریکات، مداخالت، تجاوزات و تخریبات جنایت کارانھ ھا تنھا، ھرگز در برابر شانتاژ

نیروھای امپریالیستی و ارتجاع منطقھ، شوونیست ھای عظمت طلب، ارتجاع داخلی عناصر مزدور 

کس بر اساس اراده واحد و یک پارچھ مردم آزاد خود فروختھ ضد انقالب تسلیم نخواھیم شد، بلکھ بالع

و زحمتکش کشور خود تمام این فرومایگان و آدمکشان، این دشمنان وطن و اجیران امپریالیست 

  )کف زدنھای پر شور. (پرست را از بیخ و بن بھ زبالھ دان تاریخ خواھیم سپرد

  !رفقا، دوستان، ھموطنان دلیر و شرافتمند

  !فغانستانمردم زحمتکش مسلمان ا

ھمھ در یک جبھھ ملی پدر وطن بھ خاطر دفاع از استقالل ملی و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، در 

راه ایجاد جامعھ نوین، در راه صلح و آزادی، در راه ترقی و عدالت اجتماعی، در راه برادری و 

! انقالبی بھ پیشبرابری در راه خوشبختی مردم عذابدیده و زحمتکش ما، در راه افغانستان قھرمان 

  )کف زدنھا(

 )کف زدنھا! (دولتی جمھوری دموکراتیک افغانستان -بر افراشتھ باد بیرق ملی -

 )کف زدنھا! (زنده باد انقالب ظفر آفرین ثور -

اکنون، بیرق افغانستان آزاد و مستقل، افغانستان پر غرور و سربلند را بھ اراده شکست ناپذیر مردم ما 

  )کف زدنھا و ھورا ھا. (بر می افرازیم

  فـضــلی. ق . تایپ کامپیوتری از ع 

  ٢٠١۶مارچ  ١
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