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خلق شرافتمند ما صفوف خود را روز تا روز در رقلع و قمع 

  دندشمنان میهن فشرده تر میساز

  

  حقیقت انقالب ثور، ارگان دولتی جمھوری دموکراتیک افغانستان،

  ۵٠دوره دوم شماره  ١٣۵٨حوت  ١١شنبھ  

خلق شرافتمند و مسلمان افغانستان با پشتیبانی قاطع از حزب دموکراتیک خلق افغانستان و  -کابل
دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان صفوف خود را روز تا روز در قلع و قمع دشمنان شرف و 

  .آزادی این میھن گرامی فشرده تر میسازند

روحانیون شریف، کارگران دھقانان، روشنفکران و تمام اقشار زحمت کش کشور با ھمبستگی انقالبی 

در راه آرمان ھای حزب و دولت انقالبی ما می رزمند و میدانند کھ دفاع از آزادی، شرف و ناموس 

  .وطن فقط در پرتو وحدت و اتحاد انقالبی حزب و مردم میسر است

شتر از روز دیگر اعتماد توده ھای زحمت کش را جلب میکند و بسوی دولت و حزب ما ھر روز بی

آرمان ھای صلح ترقی، رفاه و ساختمان افغانستان سربلند، مرفھ و مترقی یکجا با تمام اقشار خلق 

  .شریف و آزاده وطن بھ پیش میرود

در راس امپریالیزم ولی دشمنان وطن، آزادی استقالل و ترقی افغانستان یعنی امپریالیزم بین المللی و 

امریکا، شوونیزم چین، صھیونیزم اسرائیل، ارتجاع منطقھ کھ از این موج خروشان بھراس افتاده اند 
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و پیروزی ھای درخشان خلق ما بھ مذاق شان خوش نمی آید در پی جلوگیری از این سیل جوشان بھ 

  .انواع حیلھ ھا مداخالت و تالش ھا دروغ ھا و تھمت ھا متوسل میشوند

بعد از شکست ننگین و رسوای اخیر دشمنان خلق افغانستان بعد از درھم شکستن آخرین تالش ھای 

آنھا . ھای تازه تری دست یازیدند نھا باز ھم بھ حیلھ ھا و نیرنگآجنایت کارانھ گماشتگان امپریالیزم 

رو برو  کھ تیر شان در توطئھ اخیر بھ سنگ خورد و با مشت متحد پوالدین حزب، دولت و مردم

  .شدند سازھای دیگری سر کرده اند

مثالً درین اواخر منابع دروغ پراگنی امپریالیستی و بھ خصوص آژانس امریکایی یونایتید پرس خبری 

را انتشار داده است کھ گویا بعد از بلوای ضد انقالبی اخیر در کابل بیش از ھزار نفر بھ صورت 

  .وغ ھای شاخدار دیگری در ھمین ردیفدست جمعی دستگیر و تیرباران شده اند و در

آژانس باختر این خبر سرا پا جعل و دروغ را کامالً و از بیخ و بن رد میکند و آنرا ساختھ دیگری از 

نماینده آژانس باختر ضمن تماس با منابع . زرادخانھ دروغ و تھمت و جعل امپریالیست ھا میداند

  :امنیتی کشور می افزاید

دی کھ عناصر ضد انقالبی در محل واقعھ و یا بر اساس اسناد و مدارک انکار البتھ بھ جز از موار

ناپذیر دستگیر شده اند ھیچ فرد بی گناه و بدون اسناد و مدارک دستگیر نشده چھ رسد بھ اینکھ کسی 

با صداقت اعالم میشود کھ حتی یکنفر از کسانی کھ در حــــوادث راھزنانھ اخیر . اعدام شده باشد

  .شده اند اعدام نگردیده انددستگیر 

طوریکھ بھ خوبی میدانیم دولت انقالبی ما با صداقت و عده داده است، جنایتکاران دست اندرکار 

فعالیت ھای ضد انقالبی در پیشگاه محکمھ انقالبی و بر اساس قوانین جاریھ کشور محاکمھ و بھ 

کس کوچکترین آزار و آسیبی چیبھ ھ جزای اعمال خود خواھند رسید و بدون حکم محکمھ انقالبی

  .وارد نخواھد شد

بھ انسان است، زیرا کار و پیکار حزب  قآرمان ھای حزب و دولت ما سرشار از بشر دوستی و عش

  .و دولت ما برای انسان و در خدمت انسان است

اراده خلق شریف ما را کھ فشرده با دولت و حزب خود در راه ساختمان جامعھ نوین می رزمند ھیچ 

  .یروی نمی تواند از مسیرش باز داردن

  )ب. (ما با توانایی و خوشبینی بسوی آینده می تازیم آینده از آن خلق افغانستان است
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