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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  »آذرخش«ھيأت تحرير

  ١٣٩٠ ثور٧
 

  ن ايجاد سيه روزی به کودتاچيان نوکرروس ، اين عامالبازھم 

 !بی پايان مردم ما نفرين می فرستيم

و پرچم حزب مزدور و " خلق"رف باختۀ وطنفروش که دردوجناح سی وسه سال پيش ازامروز، مشتی ش

توسط بادارسوسيال امپرياليست شان گرد آورده شده بودند و سالھا ازخوان آن ابرقدرت " دموکراتيک خلق"منفور

تعليم خيانت و وطنفروشی ديده بودند، .) بی.جی.کی(دغل و فاشيست تغذيه نموده درسرويس جھنمی استخبارات آن 

، ١٣۵٧ ثور٧، دريک سياھروز ديگريعنی ١٣۵٢ سرطان ٢۶خ ھمدست ديروزی خود دردربارشاه ودرکودتایبه ر

خواند ، اين باند " جمھوری"خنجرکشيده ھمان طوری که سردارداوود عوامفريبانه رژيم دکتاتوری يکه تازخودرا 

  .تبليغ نمودند" انقالب"کرملين را خائن و وطنفروش ھم رذيالنه کودتای نظامی راه انداخته به فرمان زمامداران 

ھمان طوری که مليون ھا انسان سرزمين ما شاھد بوده اند ، اين باند جنايتکارووطنفروش، عمالً درخدمت بيگانۀ 

به پياده کردن طرح ھای استعماری سوسيال امپرياليزم شوروی صادقانه بذل " سوسياليزم"متجاوز، زيرنام دروغين 

ضای خاطرباداران سوسيال فاشيست خود، ازريختن خون صدھا ھزارھموطن بيگناه خود مساعی نمودند و برای ر

دريغ ننموده، به کمک مشاوران، متخصصان و نظاميان روس، بھترين فرزندان ملت مارا شکنجه نموده به بيرحمانه 

پرياليزم درکوھپايه باوجود شکست مفتضحانه و تاريخی سوسيال ام. ترين و غيرانسانی ترين شيوه ھا نابود ساختند

ھای ھندوکش و بابا و با وجود فروپاشی امپراتوری سوسيال امپرياليزم و به تعقيب آن، دولت پوشالی طرفدارآن 

واسالمی، سرانجام با تجاوزنظامی امريکا " ملی"درکابل ، بقايای آن باند خائن و وطنفروش بعدازمانورھای مختلف 

رصت طالئی به دست آوردند تا نه تنھا، با خصلت مزدوری به بيگانه ومتحدين غربييش برخطۀ آبائی ما ، فُ 

ووطنفروشيی که داشتند ، داوطلبانه درخدمت يک قدرت امپرياليستی ديگرقراربگيرند بلکه بدينوسيله ازمحاکمۀ توده 

  .مايندئی ومجازات ازطرف مردم و به خصوص ، ازحساب دادن ازجنايات بيشماروغيرانسانی خود به مردم ، فرارن

چنانکه می بينيم آن آرزوی شوم شان برآورده شد و توانستند خودرا به امپرياليزم رقيب شوروی معدوم ، باپذيرش 

ولی بيشترازطرف بيگانه يا بيگانگان متجاوز، اين باند رسوا . خيانت به مردم بفروشندننگ دوبارۀ وطنفروشی و 

گوش فلک !" مرگ برشوروی"ھای " فرياد"وسراپا ننگ ، ازجانب مشتی خائن ورسواترازخودشان که تا ديروزبا 

آن عناصربی وجدان . دتبليغ و دفاع صورت می گير" سربازانه"را کرنموده بودند ، امروزپشتيانی شده و برای شان 
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و " حزب دموکراتيک خلق"و پررو که تا ھمين حال که طشت رسوائی شان درتبانی وھمدستی فعال با جناح پرچم 

باربارازبام پائين افتاده است، ھنوزھم با بی شرمی زائدالوصفی ازپيش کسوتان جنگ " سازا"سازمان تسليم طلبان 

اليزم و امپرياليزم ـ شھيد مجيد و شھيد رھبرـ برای پوشاندن چھره ھای کبيرميھنی ما مبارزه به ضد سوسيال امپري

 درعقب کارنامه ھای درخشان و جانبازی آن دو ابرمرد تاريخ ، نام می برند،کثيف ضدملی و ضدانقالبی خود

  .پنھان می شوندمی خواھند معاصرکشورما و ھزاران ھم سنگرگمنام و نيکنام آنھا 

ئنانه وضد مردمی اين مشت وطنفروش و بيگانه پرستان قماش نو را به ديد ھمگان برای آنکه عملکردھای خا

رسانيده و بطالن موضع و سياست ھای شان درتقابل با مواضع ملی و انقالبی خط اصولی آن رادمردان را به ثبوت 

ياه ھفتم ثورپخش درتقبيح روزس» رھبر«را که درزمان حيات پروفيسرعبدالقيوم » ساما «ۀرسانده باشيم ، اعالمي

شما خود می . شده است درينجا اقتباس نموده به عنوان يکی ازاسناد مھم تاريخی به ھموطنان خود پيشکش می نمائيم

بينيد که شخصيت ھای واقعاً ملی و انقالبی کشور، ھمزمان با يورش برسوسيال امپرياليزم و نوکران بی مقدارآن ، 

اين سند . رنگ آن را ھم آماج قھرانقالبی و دشمن سوزخود قرار می دادندامپرياليزم رقيب و جيره خواران رنگا

تاريخی درعين حال ، سيليی است که به رخسارخائنين پشت کرده به آرمان مجيد ورھبرحواله می شود ؛ به رخسار 

 سامائی بودنشرمسارآنھائی که با وجود خيانت آشکاربه آرمان و راه ورسم پرافتخارسامای انقالبی ، ھنوزھم دم از

  !ضد مردمی می دھند" گفتمان"گران " فرياد"رصت تنفس و تحرک  درھمسوئی با فُ زده ، به قاتالن مجيد و مجيدھا 

  

  !ـ پرچمی" خلقی"ننگ و نفرين به جنايتکاران 

  !مرگ برھمه نوکران اجنبی

  !مرگ برانقيادطلبان

  !مرگ برقوای فاشيست و وحشی اشغالگردرافغانستان

  !مزنده باد مرد

  !زنده باد آزادی
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