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ﻣﺟﯾد ﺳرﺑﻠﻧد:

ﺣﺰب و دوﻟﺖ ج.د.ا .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ارﺗﺠﺎع داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺟﺰﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﺣﻤﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد
) در ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﺣوادث ﺣوت  ١٣۵٨ﺷﮭر ﮐﺎﺑل (

ﮐﺎﺑل -ﻣﺟﯾد ﺳرﺑﻠﻧد وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور ﺿﻣن اراﺋﮫ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ درﺑﺎره ﺗﺧرﯾﺑﺎت و آﺗش ﺳوزی ھﺎی
ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ ﺑﮫ رھﺑری ﻗدرت ھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﮐﺷور و ﺳﻼﺣﯽ ﮐﮫ از ﻧزد اﯾﺷﺎن
ﺑﻌد از ﺗﺣﻘﯾق ﺑدﺳت آﻣده ﺑﻌد از ظﮭر ﭘرﯾروز ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت داد.
وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﺗوطﺋﮫ اﺧﯾر در ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧﮕﻠﯾس و ﻧوﮐران
ﮔوش ﺑﻔرﻣﺎﻧش ﭼﯾن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﻋﻣﺎل ﻣرﺗﺟﻊ داﺧﻠﯽ آن ﺑراه اﻓﺗﯾد و ﻣوﻓﻘﺎﻧﮫ ﺳرﮐوب ﮔردﯾد ﮔﻔت:
ﺣزب و دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻘﺎﺑل اﻋﻣﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺧرﯾﺑﯽ ارﺗﺟﺎع داﺧﻠﯽ
و ﻣﻧطﻘﮫ ﺟزﯾﺗرﯾن رﺣﻣﯽ ﻧﺧواھد ﮐرد ،اﻣﺎ در ﻣورد ﻣردم و ﺧﻠق زﺣﻣﺗﮑش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧود داراﺳت و
ﮐوﺷش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ اﺟﻧت ھﺎ و ﺟﺎﺳوﺳﺎن از ﺑﯾن ﻣردم ﺟدا ﺷوﻧد ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺷﻣﺎ ﺧود ﺷﺎھد اﯾد ﮐﮫ
ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﻣﻧﺷﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣرﮐزی ح.د.خ.ا .رﺋﯾس ﺷورای اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺻدراﻋظم ﺑﻌد از اطﻼع
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ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﯾﮑﻌده از اطﻔﺎل را ﮐﮫ ﻓرﯾب دﺷﻣﻧﺎن وطن را ﺧورده و ﻣورد ﺗﮭدﯾد ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد
ﻋﻔو ﻧﻣودﻧد و آﻧﮭﺎ دوﺑﺎره ﺑﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺷﺎن ﺳﭘرده ﺷدﻧد زﯾرا دوﻟت ﺟﻣﮭوری دﻣوﮐراﺗﯾﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
درﺑﺎره ﺗرﺑﯾﮫ و ﺗﺣﺻﯾﻼت اﯾن اطﻔﺎل ،و ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺣﺳﺎس و ﻣﺳووﻟﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ دارد.
وزﯾر اطﻼﻋﺎت و ﮐﻠﺗور در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼح و وﺳﺎﯾل ﺗﺧرﯾﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺟدﯾداً ﺑدﺳت آﻣده ﭼﻧﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اراﺋﮫ
داﺷت.
ﻗرارﯾﮑﮫ اطﻼع دارﯾد ﻗﺑﻼً ﻋده ﯾﯽ از دﺷﻣﻧﺎن ﺳوﮔﻧد ﺧورده ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ رھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﮐﻣﮏ
ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و در راس آﻧﮭﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ روز ھﺎی ﺳوم و ﭼﺎرم ﺣوت در ﺷﮭر
ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﺗﺧرﯾﺑﺎت و دھﺷت اﻓﮕﻧﯽ دﺳت زده و ھﻣﺷﮭرﯾﺎن ﻣﺎ را ﻧﺎ آرام ﺳﺎﺧﺗﻧد.
ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻋده ای از اﯾن ﻧوﮐران زرﺧرﯾد و ﻏﻼﻣﺎن ﭼﺎﮐر ﻣﻧش ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎه اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ دﺳﺗﮕﯾر
ﺷد ھر ﮐدام ﺑﮫ ﺟرم ﻧﻧﮕﯾن ﺷﺎن اﻋﺗراف ﻧﻣوده و ﺑﮫ اﺳﺎس ﻣﻌﻠوﻣﺎت آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻣﻘدار وﺳﺎﯾل ﺗﺧرﯾﺑﯽ از
ﻗﺑﯾل ﺑم ھﺎی دﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻧل ھﺎی ﺟﺳﺗﯽ ،ﺑوﺗل ھﺎی ﺣرﯾق دھﻧده ،ﻣواد ﻣﻧﻔﻠﻘﮫ ﺑم ھﺎی ﺳﺎﻋﺗﯽ ،ﮐرچ
و ﺑﺎروت ﺧردوم ،ﻣرﻣﯽ و اﻧواع ﺗﻔﻧﮓ ھﺎ و ﻣﺎﺷﯾﻧدار ھﺎی ﺧﻔﯾف و ﺛﻘﯾل از ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮭر ﺑدﺳت
آﻣد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺳﺎﺧت اﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧﮕرﯾز ،آﻟﻣﺎن ﻏرب ﭼﯾن ،ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑوده و ﻋﻼﻣت ﻣﺷﺧﺻﮫ ﻓﺎﺑرﯾﮑﮫ ھﺎی
ﮐﺷور ھﺎی ﻣﺗذﮐره روی آﻧﮭﺎ ﺣﮏ اﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن از ﻧزد اﯾن اوﺑﺎﺷﺎن و ﭼﺎﻗوﮐﺷﺎن ﺿد آزادی و آراﻣش رﯾش ھﺎ و ﺑروت ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻧﯾز ﺑدﺳت
آﻣده ﮐﮫ ﺟﮭت ﺳﺗر اﺧﻔﺎ و ﻓرﯾب ﻣردم زﺣﻣت ﮐش ﻣﺎ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﻧﻣودﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود وﺳﺎﯾل اﻧﻔﺟﺎری و ﻣﻧﻔﻠﻘﮫ ﭼﭘﺎوﻟﮕران در داﺧل ﮐﺷور ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده و اﯾن ﺧود
ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺷور در ﻣﻣﺎﻟﮏ ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﭼون اﻣرﯾﮑﺎ ،اﻧﮕرﯾز ﭼﯾن و ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در
زﻣﯾﻧﮫ ﺗﻌﻠﯾم دﯾده و ﻋﻣﻼ ﮐﺎر ﮐرده اﻧد.
ﻣﺟﯾد ﺳرﺑﻠﻧد ﻋﻼوه ﻧﻣود :طﺑق ﮔزارش ﻣﻧﺑﻊ ﻣوﺛق اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﻌد از ظﮭر دﯾروز از ﻧزد ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺷﺎه وﻟد
ﻣﺣﻣد ﺟﺎن و ﺧﺎﻧﻣش ﺣﺿرت ﻧﺎﻣﮫ ﺳﺎﮐن ﻋﻼﻗﮫ داری ﻧرخ ،ﻗرﯾﮫ ده ﺣﯾﺎت ﯾﮑﮭزار و ﭼﮭﺎرﺻد ﻗطﻌﮫ
ﮐﺎرت ﻋﺿوﯾت ﮔروه ھﺎی ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎه در دو راھﯽ ﭘﻐﻣﺎن ﺑدﺳت آﻣد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺳت ھﺎی ﺛﺑت ﺷده ،اوراق ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺷب ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻧﯾز از ﻧزد اﯾن ﺟﺎﻧﯾﺎن و ﭼﺎﻗو ﮐﺷﺎن
ارﺗﺟﺎﻋﯽ و اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﺷف ﮔردﯾده ﺟرﯾﺎن ﺗﺣﻘﯾق و ﺗﻌﻘﯾب اﯾن دﺷﻣﻧﺎن ﺧﻠق اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ و اطﻼﻋﺎت
آن ﺟﮭت آﮔﺎھﯽ ﺧﻠق زﺣﻣﺗﮑش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺷر ﺳﭘرده ﺧواھد ﺷد) .ب(
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