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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 A.R.M.D آرشيف اسناد جنبش انقالبی

  
  نشريه آذرخش: فرستنده

٢٧/١٢/١٠  

   سال اشغال افغانستان توسط شوروي7
  )1(فاجعه اي براي بشريت

  
ھفت . شورما و نقض حاکميت ملی ما توسط اتحادشوروی مصادف است با ھفتمين سال تجاوزبرک١٩٨٦ دسامبر٢٧

. سال اشغال کشوری که مردم آن مرگ درراه عشق به آزادی و برزيستن درزيرحاکميت بيگانه ترجيح می دھند
درجريان اين ھفت سال جنگ ، مبارزۀ مردم افغانستان شاھد حوادث مرگباربيشماری بوده است که توضيح آن 

 عضومؤسسۀ ملل متحد که خواھان عقب کشی قوای شوروی ١٢٢مزيد بررأی . ی دھدوجدان بشريت را تکان م
دراين قرن بيستم به . ازافغانستان شده اند ، ذھنيت عامۀ جھانی عمل وحشيانۀ اشغال افغانستان را محکوم می نمايد

  .مشکل می توان حادثۀ غم انگيزترازسرنوشت مردم افغانستان را سراغ نمود
  

  ! اين جنگ نابرابررابردوش کشيده اندۀردم افغانستان به تنھائی و با کمترين امکانات ، تمام وزنازھمان آغاز، م
  

  ضعف درکميت ولی قوت دروقار
برای دفاع ازحيثيت ووقارو ارزش ھای معنوی وآزادی خود ، مردم افغانستان اتحادشوروی را تا آن حدی به ستوه 

ھمان گونه که سه ( اوقيانوس ھند رابرای ابد مدفون ساخته است آورده اند که رؤيای آن غول برای رسيدن به
تره کی ، امين ، (تعويض پيھم دست نشاندگان و جواسيس درکابل ...). رھبرشوروی تا حال به گورسپرده شده اند

" شاه شجاع"بسان سلف شان . ، سرنوشتی را که به آن محکوم اند تغييرداده نخواھد توانست) ببرک و امروزنجيب
  ...، اين زباله ھا به زباله دان تاريخ خواھند انجاميد) ١٩نمونۀ خيانت ملی درقرن (
  

  پيروزی حتمی است
ايس ـ « ازآغازتجاوزنظامی ، شوروی اشغالگرتالش دارد تا قلمروافغانستان را به البراتوارنظامی برای تجربيات 

اين جنايتکاران پاسخ می دھيم که اميد شان ما به . مبدل سازد) تخصص درعلم امحای بشر(» ايکستيرمينه سيون
آن جانفشانی ھا ھمواره به پيروزی . درطول قرنھا مردم افغانستان ازحق آزادی خود دفاع نموده اند. واھی است
  ...رسيده اند

  
  شيران ازخواب بيدارشده اند

 پايه ھای قدرت رھبران اولين نعره ھای خيزش مردمی که دردھات و کوھستان ھای افغانستان طنين افگن شدند ،
کرملين را به لرزه درآورد و توجه جھانيان بارديگربه اين حقيقت معطوف شد که خلقی که قاطعانه مصصم باشد ، 

  ...جانبازی يک مليون انسان بھائی است برای آزادی. می تواند ھرشکلی ازاستعماررابه دورافگند
  

  مقاومت تا پای جان
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با . ُشی مردان وزنان درغل و زنجير ، گورباچف را به کلی به جنون کشانده استصفيرگلوله ھای مبارزان و خامو
بدون ... تشديد نمايند» معلومات«آنھم شکنجه گران تالش دارند تا شيوه ھای آزارو شکنجه را جھت دست يافتن به 

  !نتيجه
ا درکتيبۀ خارائين تاريخ شمارقربانيان شکنجه که درگمنانی ازميان می روند به ھزاران می رسد مگراسمای آنھ

  .برای ھميش حک اند
  

  افغان ھمواره به ياد خواھد داشت
پناه بردن حدود سه ونيم مليون . مقاومت ما که اشکال متعددی به خود گرفته است ، اززخم ھای عميقی رنج می برد

طح نظامی ، دشمن درس. افغان به پاکستان و نزديک به دومليون به ايران ، گواه برگستردگی فاجعه می باشد
با اين . ھيچ قريه ای ازشربم ناپالم و ديگرمواد آتش زا درامان نبوده است. ازھليکوپترھای زره دارکارمی گيرد

درساحۀ سياسی و اجتماعی ، دشمن . ھليکوپترھای خود ، شوروی به حقوق ووقارجھانيان لطمه وارد می نمايد
دشمن ھزاران نوجوان افغان را توقيف و ضبط . که خطرناکترازبم ناپالم استتوطئه ھائی را پی ريزی می نمايد 

مگر يک افغان ـ . ًبه اتحادشوروی می فرستد تا بعدا بتواند آنھا را به نفع خود به کاراندازد» تربيت«نموده برای 
  ...بزرگسال ، ُخردسال وياھم کودک ـ ھيچگاه فراموش نمی کند

  
  ھمنقاط ضعف ولی توانمندی ھا 

عدم موجوديت نظم و ھمآھنگی ميان جبھات که موجب می شود تا ضربات : مقاومت ما نقاط ضعفی دارد ، ازقبيل
مرگباری را متحمل شوند ؛ نفاق درميان مجاھدين به دشمنُ فرصت آن را فراھم می نمايد تا جواسيس خودرا 

 زنان روستا ، جوانان و سالخوردگان اند که مردان و: مگربه دليلی که اين خود توده ھا . درصفوف آنھا نفوذ دھد
مبارزه را به پيش می برند ، نه تنھا شکست و عقب نشينی روس ھا را ازافغانستان تضمين می کند بلکه ضامن پی 

  .ريزی يک دموکراسی واقعی درافغانستان آزاد خواھد بود
  

  " بدست نياورده استبا وجود تمام مشکالت ما ، اتحادشوروی تا حال کوچکترين پيروزی ای" 
  

  !ما به شھدای راه آزادی ارج می گذاريم
  

  !يادآنھا برای ما الھام بخش دوام مبارزه است
  

ماتأسف خودرا به آنھائی ابرازمی داريم که درزيرپوشش مقاومت ، کوشش می نمايند تا منافع شخصی 
و تالش دارند تا خودرا برمردم  قدرت ازبرکت کمک ھای خارج اند ۀخودرا به پيش رانند ؛ آنھائی که شيفت

  .تحميل نمايند
  

  !ما نفرت خودرا به نظام امپرياليستی درجھان ابرازمی داريم
  

  !حزب خلق ـ پرچم: مرگ براشغالگران شوروی و نوکران زرخريدآن
  

  !روس ھا ازافغانستان بيرون شويد
    

  !به پيش برای رھائی شصت ھزارزن ومرد محبوس سياسی
  

  !دالت اجتماعیعدی ، دموکراسی و به پيش درراه آزا
  

  !به پيش بسوی افغانستان آزاد
  

  ١٩٨٦ دسامبر٢٧
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  سرودهاي رزم
  

  دا افغانستان وطن
  

  ێ دفغانانودږدا افغانستان وطن زمون
  ێدا نه دروسانو ، امريکی او چينايانود

  
  هږ خارجی يرغلگران مونېنه پريدوبه دی ک

  ێ دفغانانوسربازانودږداوطن زمون
  

  ێ دۍلړکندر ، تيمور ، انگريزشکست خودلته س
  ێ دروسانودێخوری به شکستونه وارراغل

  
  ړێھريوشھنشاه چه دجھان په مخ جدل ک
  ێقبرداوطن ديرغلگروخونخوارانود

  
  ێ دېک په سنگرکډ او دناھيد ۍدادمالل

  ێ دشھيدانو دۍداوطن سنگردآزاد
  

  ێه نشته دڅ بل ې نه په وطن کۍبی له آزاد
  ێنگانودټ دپۍيوه دآزادډداوطن 

  
   سرهۍ ملی ننگ دقربانێ دۍجنگ دآزاد
   ێوانانودځگرپه وينودډ ۍسوردآزاد

  
  »زمانی«محمد ھاشم 

  
  
  

  !روس ھا از ُملک ما بيرون شويد
  

  روس ھا ازملک ما بيرون شويد
  ورنه غرق رودبارخون شويد

  
  مرگ برنيرنگ تان! روس ھا

  خون شھيدان ما ، می چکد از چنگ تان
  

  برپيمان تانمرگ ! روس ھا
  مردم ما ملک خود ، ساخت گورستان تان

  
  تا روس برون نرانيم ، زيستن دگرنخواھيم
  !وطن که چون نباشد ، اين تن دگرنخواھيم

  
  !روس ھا! روس ھا

  !ازملک ما بيرون شويد
  !!ورنه غرق رودبارخون شويد
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  ـ لوزان) فونا( متحد ملی افغانستان ۀھواداران جبھ

  
  

  ٩٦٦٢١٥\٠٢٢:  شتلين ـ ژنيو  تيلفون١٢١٩َ اووينيو آنغی گولی ١٢: فغانستان آزاد ا: برای تماسگيری
  
و در ھنگام حضور ارتش اشغالگر روس در افغانستان از طرف ھواداران قبل  سال ٢۴اين نوشته ترجمه متن فرانسوی است که ) ١(
  .پخش و تکثير گرديده است" جبھۀ متحد ملی افغانستان"
  
  
  
  
  


