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  :مجید سربلند

در مقابل اعمال تخریبی ارتجاع داخلی و منطقه . ا.د.حزب و دولت ج

  جزیی ترین رحمی نخواهد کرد
  ) شھر کابل ١٣۵٨در پیوند با حوادث حوت  (

  

مجید سربلند وزیر اطالعات و کلتور ضمن ارائھ حقایقی درباره تخریبات و آتش سوزی ھای  -کابل
سالحی کھ از نزد ایشان ارتجاع داخلی بھ رھبری قدرت ھای امپریالیستی در نقاط مختلف کشور و 

  .بعد از تحقیق بدست آمده بعد از ظھر پریروز بھ نامھ نگاران داخلی و خارجی معلومات داد

وزیر اطالعات و کلتور بھ ارتباط توطئھ اخیر در کابل کھ توسط امپریالیزم امریکا، انگلیس و نوکران 

  :و موفقانھ سرکوب گردید گفت گوش بفرمانش چین و پاکستان و عمال مرتجع داخلی آن براه افتید

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 

شما خود شاھد اید کھ  نانچھکوشش مینماید تا اجنت ھا و جاسوسان از بین مردم جدا شوند چ

رئیس شورای انقالبی و صدراعظم بعد از اطالع . ا.خ.د.کارمل منشی عمومی کمیتھ مرکزی ح  ببرک
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جریان تحقیق یکعده از اطفال را کھ فریب دشمنان وطن را خورده و مورد تھدید قرار گرفتھ بودند 

دولت جمھوری دموکراتیک افغانستان  عفو نمودند و آنھا دوباره بخانواده ھای شان سپرده شدند زیرا

  .درباره تربیھ و تحصیالت این اطفال، و مردم افغانستان احساس و مسوولیت انقالبی دارد

وزیر اطالعات و کلتور در زمینھ سالح و وسایل تخریباتی کھ جدیداً بدست آمده چنین معلومات ارائھ 

  .داشت

سوگند خورده خلق افغانستان بھ رھنمایی و کمک قراریکھ اطالع دارید قبالً عده یی از دشمنان 
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

ارتجاع سیاه امپریالیستی دستگیر  بعد از اینکھ عده ای از این نوکران زرخرید و غالمان چاکر منش

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 

ھای خفیف و ثقیل از نقاط مختلف شھر بدست  رو باروت خردوم، مرمی و انواع تفنگ ھا و ماشیندا

آمد کھ ھمھ ساخت امریکا، انگریز، آلمان غرب چین، پاکستان بوده و عالمت 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 

  .ستر اخفا و فریب مردم زحمت کش ما از آن استفاده مینمودندآمده کھ جھت 

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 

  .کرده اند زمینھ تعلیم دیده و عمال کار

طبق گزارش منبع موثق امنیتی بعد از ظھر دیروز از نزد سلیمان شاه ولد : مجید سربلند عالوه نمود

محمد جان و خانمش حضرت نامھ ساکن عالقھ داری نرخ، قریھ ده حیات یکھزار و چھارصد قطعھ 

  .کارت عضویت گروه ھای ارتجاع سیاه در دو راھی پغمان بدست آمد

ثبت شده، اوراق تبلیغاتی شب نامھ ھا نیز از نزد این جانیان و چاقو کشان  ھمچنان کست ھای

ارتجاعی و امپریالیستی کشف گردیده جریان تحقیق و تعقیب این دشمنان خلق ادامھ داشتھ و اطالعات 

  )ب. (آن جھت آگاھی خلق زحمتکش افغانستان بھ نشر سپرده خواھد شد
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