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د تجدی،م(-ل-م)پرولتری ن جنبش انقالبی جانباختگاروزبزرگداشت از

  انقالبی آنهاست عالی تعهد به تداوم مبارزه درجهت تحقق آرمانهای

" وبنیانگذارجنبش جوانان مترقی " سازمانروزاعدام رفیق اکرم یاری مؤسس ،قوس ماهفتم ه 

 ایتوهزاران جناین جنایت  داغ ننگ است و پرچمی« خلقی» سط رژیم جنایتکارانتودموکراتیک نوین 

 «لقدموکراتیک خ»مزدور حزب.ماندخواهدباقی تاابدونیست مزدوریرویزباند ین ا برجبیندیگرهولناک 

دولت سوسیال  (دستگاه جاسوسیبکمک مستقیم ک گ ب ) (1357سال ثور 7کودتای ننگین )  با انجام

که در)  روسیفاشیستهای  وسوسیالئی رژیم کودتا. دولتی را قبضه کرد قدرت« شوروی»امپریالیسم 

طی یک ونیم ، ندحت سلطه استعماری قراردادوتبه اشغال نظامی درآورده ( افغانستان را1358جدی  6

 اریرفیق اکرم ی جملهاز جنبش انقالبی پرولتریوکدرهای رهبران جنایتبارشان ده هاتن از حاکمیتدهه 

هواداران اعضا وازتن هزار چندو فیق داکترصادق یاریرهمچنین و( 1358( قوس سال ) 7را بتاریخ)

 دموکراتیک کشور -ملی جنبش وکدرهای رهبرانازتن  وده ها شعله جاوید()دموکراتیک نوین جریان

ل بقت جنایتکارانهسبعانه ورا خواهآزادیخلق توده های وصدها هزارتن از مجید کلکانیفقید  ازجمله 

  .ندرساند

 (1871بعد ازپیروزی کمون پاریس درسال )درتاریخ مبارزات خلقها علیه طبقات استثمارگروستمگر

 با پیروزی انقالب کبیراکتوبردرسال است که قرن پیروزی انقالب های پرولتری میالدی مقرن بیست

بهمین  .برقرارگردید دراتحاد شورویسوسیالیستی نظام وپرولتاریا دیکتاتوری آغازشده و میالدی 1917

ه به پیروزی رسید چند کشوراروپای شرقیدرودرویتنام شمالی  دموکراتیک -انقالب های ملی  صورت

یک چین،دولت دموکراتانقالب دموکراتیک نوین درپیروزی با تشکیل شدند.  سوسیالیستیونظامهای 

مرگ بالیکن .برقرارگردیدوبه انقالب سوسیالیستی گذارنمودودیکتاتوری پرولتاریا خلق تشکیل گردیده

تهای بوسیله ای رویزیونیسونظام سوسیالیستی دیکتاتوری پرولتاریامیالدی،1953استالین درسال رفیق 

دراردوگاه سوسیالیستی  وبحران عمیقی شده وتفرقهسرنگون درون حزب ودولت   )خروشچفی(مدرن"

آمد. رجهان واردد قالب پرولتریبرپیشرفت ان ضربه ای شدیدیبوجودآمده و بین المللی کمونیستی بشوجن

رمایه س ه منجالببخش بزرگی ازاردوگاه سوسیالیستی بی شکست کشاندن انقالب دراتحاد شوروبه با

ش بی خلقها وملل مظلوم وتحت ستم جهانو پیوست جهانی  امپریالیسم اردوگاه  بهسقوط کرده و داری

« شوروی»اوسوسیال امپریالیسمدوابرقدرت امپریالیستی امریکتاخت وتازمورد  ازقبل

ی دوبلوک امپریالیستی وسوسیال امپریالیستبا برخورداری ازحمایت ازاین ابرقدرتها هرکدامارگرفتند.قر

درقاره های آسیا، افریقا وامریکای  جهان خاصتا   لقها وملل تحت ستمدرجهت تسلط برختحت رهبری شان 

رهای خلقهای کشو را بمنظوراغفال وگمراه کردن« جنگ سرد»رارگرفته وق هم با التین دررقابت شدیدی

رأس مبارزه رفیق مائوتسه دون درچین انقالبی برهبری درآن شرایط  . لیکندادند شدت ادامهشان با 

حمایت درچین منحیث پایگاه انقالب جهانی قرارگرفته و درسطح جهان رویزیونیسمامپریالیسم و علیه

 جهان لتری وجنبشهای رهائیبخش ملی ودردفاع ازمنافع خلقهای زحمتکشانقالبی پرو ازجنبشهای

ش ا انقالبی منحیث یکی ازرهبران بزرگ پرولتاریای جهان  با آگاهی رفیق مائوتسه دونقرارداشت. 

 توارتجاع همدسسوسیال امپریالیستهابلوک امپریالیستهای غربی وبلوک به خطرضدانقالب جهانی)

 خطررویزیونیستها واپورتونیستها دردرون احزاب کمونیست ازجملههمچنین و(درسطح جهانآنها

به دیالکتیک نمود. رفیق مائوتسه دون با اتکا توجه جدی ،ودولت چینکمونیست  رون حزب ددر

لتاریائی انقالب کبیرفرهنگی پرونقالب تحت دیکتاتوری پرولتاریا"،ادامه ا"تی وکشف تئوریماتریالیس
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وبدین وسیله آغازکرده وبرای یکدهه ادامه داد  درچین علیه رویزیونیستهای درون حزب ودولترا

له ای شکست بوسیازسوسیالیستی راونظام توانست انقالب چین ودیکتاتوری پرولتاریا

مبارزه "بین مائوتسه دون برادامه رفیق ونیزنجات دهد. برای یکدهه   «ه جهانیس»رویزیونیستهای

آغازانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درنیمه دوم با نمود. دوخط" درسازمانها واحزاب کمونیست تأکید

ب شرق دهه شصت میالدی  وتهاجم  نظامی ابرقدرت امپریالیستی امریکا علیه خلقهای جنو

ورهای درامریکا، اروپا وسایرکشضدامپریالیستی وضدارتجاعی جنبشهای ؛بودیاالئوس وکمآسیادرویتنام،

ینکه نه ادرچین، پایگاه انقالب جهانیبا اتکا به  خلق وروشنفکران مترقیتوده های جهان اوج گرفته و

ارتجاع وه مبارزه علیه آنها نشده کغارتگرجنایتکاروامپریالیستها وسوسیال امپریالیستهای تهدیدمرعوب 

 شدت وگسترش دادند.هرچه بیشتر راهمدست شان 

 نیبا الهام ازانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی درچ دهه چهل خورشیدی( درافغانستاندرآن شرایط)

و"سازمان  هبوجودآمد حرکت انقالبی پرولتری وتأثیرپذیری ازجنبشهای انقالبی پرولتری درسطح جهان

 1344سال در اندیشه مائوتسه دون(-لنینیسم-)مارکسیسمایدئولوژیک سیاسیبرمبنای خط جوانان مترقی"

بگونه علنی  1347درنیمه اول سال  فعالیتهایش را جنبش دموکراتیک نوینوایجاد شده  خورشیدی

این حرکت انقالبی تحول بزرگ تاریخی بود که برای اولینبار رهبری مبارزات آزادی خواهانه آغازکرد. 

 .خلق وروشنفکران مردمی تحت رهبری اندیشه های انقالبی پرولتری قرارگرفت ه هایتود ومترقی

 پرولتاریا وحزب انقالبپرولتری رهبری این مبارزات بعهده ای  زیرا درعصرامپریالیسم وانقالب های

نبش وبنیانگذاری ج"س ج م" منحیث یک کمونیست انقالبی درتشکیل فقید رفیق اکرم یاری .آن است

 ینومزدورکرملوابسته رویزیونیستهای درآن شرایط . وعمده ایفا نمودنقش اساسی دموکراتیک نوین 

ا ازاین ت تشکیل داده وسعی کردند« وکراتیک خلقحزب دم»رویزیونیستی وضدانقالبی را بنامتشکل 

ازند. مسموم س زیونیستیروی قالبیطریق اذهان روشنفکران تعلق طبقات خلق را با اندیشه های ضدان

ی یکی مبارزه علیه طبقات ارتجاع :رارداشتدربرابرسازمان جوانان مترقی قدووظیفه مبارزاتی  بنابرین

 یسیاس-ودیگری مبارزه ایدئولوژیک هاوحامیان امپریالیست وسوسیال امپریالیست آن )دولت(حاکم

نوین  کجریان دموکراتی ج م" کهس رفیق اکرم یاری دررهبری" علیه رویزیونیسم خروشچفی.  اصولی

) خاندان نادرمریضی اش موفقانه به پیش برد.  مبارزه راتا حدوث واین را رهبری می کرد، قرارگرفت

فضای نسبتا   دربارسلطنت(بعد ازدهه ها سرکوب واختناق واستبداددراوایل دهه چهل خورشیدی

درت نی ابرقپشتیباپرچمی که از«خلقی»بازسیاسی را درکشوربوجودآوردند وباندهای رویزیونیست

 عالیتفآغازقبل از برخورداربودند (اوودازدربارسلطنت)دوحمایت جناحی «شوروی»سوسیال امپریالیسم

ا خودروشیادانه ه پخش کردجامعه بین روشنفکران در رااندیشه های رویزیونیستی  س ج م"" علنی

 آن کتله های بزرگازجانب دیگر .جا میزدند وسایرزحمتکشانخواستهاومنافع کارگران،دهقانان مدافع 

ه ماهیت بردارنبودند وتجربه قبلی مبارزات انقالبی پرولتری برخواز روشنفکران تعلق طبقات خلق

ه ک این رفیق اکرم یاری بود آگاهی الزم نداشتند.ضدانقالبی رویزیونیسم وترفندهای رویزیونیستها

 " مدرن"سمرویزیونی سیاسی وطبقاتی-ماهیت ایدئولوژیکسنگین این مبارزه را بدوش گرفته و مسئولیت

که دررأس این مبارزه قرارداشت  رفیق اکرم یاری. ن جامعه وتوده های خلق افشاکردرا برای روشنفکرا

با آگاهی  کرم یاریافقید . ایفا نمود تاریخی را نقشا(  -ل  -برمبنای ) م تثبیت خط انقالبی پرولتریدر

 مائوتسه دونرفیق بوسیله ای  که مرحله تکاملی آنشناخت ازو انقالب پرولتریهای علم ازتئوری 

ومبارزات  کرده ی خط اصولی وانقالبی ایجادجنبش کمونیستی را برمبنا ،صورت گرفته است

 ردهکسم وسوسیال امپریالیسم رهبری روشنفکران مترقی وتوده های خلق را علیه ارتجاع حاکم وامپریالی

ا آگاهی او ببه پیش برد.  سیاسی اصولی را درافشای ماهیت رویزیونیسم " مدرن"-ومبارزه ایدئولوژیک

یست" ، ممکن نوارتجاع که " بدون مبارزه علیه رویزیونیسم مبارزه علیه امپریالیسم  یازاین اصل لنین
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لیه ارتجاع فئودال همزمان با مبارزه عرا سیاسی علیه رویزیونیسم " مدرن"  -مبارزه ایدئولوژیک 

 شکیلت به غلط  عده ای  لیکنبا جدیت  به پیش برد.  کمپرادوری وامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم 

رم نقش رفیق اک می دانند.مبارزه علیه رویزیونیسم خروشچفی منظوربه تنهااسازمان جوانان مترقی ر

د بودن درآن شرایط بود. چنانکه گذاری" س ج م" وجنبش دموکراتیک نوین برجسته یاری دربنیان

 سهم داشتند ازجمله جناح " ه. م"؛ ولی  شکیل " س ج م"درت« کمونیسم» ا ادعای ب روشنفکرانی که

ط رویزیونیسم تسل ودرباره لنینیسم  قبول نداشته -مارکسیسم مرحله تکاملیمنحیث اندیشه مائوتسه دون را 

پریالیستی، سوسیال اموتغییرآن به نظام  اتوری پرولتاریاوانهدام نظام سوسیالیستی ودیکتشوروی دراتحاد

نبش نیم قرن ج حدود جربهتو قرارداشتند.  موضع سنتریستیدرو دارای اغتشاش وانحراف فکری بوده 

سست نکرده گ شان اپورتونیستی موضعنه اینکه ازاین نظروکه این عناصرنشان داد  فغانستاناکمونیستی 

ا آنکه بدرون " س ج م" در "برهبری " داکترفیض  دیگری غلطیدند. وجناحمنجالب رویزیونیسم به که 

پروسه دربوده و اپورتونیستی دچارانحراف لیکن ا" وانمود میکرد؛-ل -" م خط خودرا ازطرفداران

سازمان ». وپیروان اوسقوط کرد« هانیسه ج»منجالب رویزیونیسم درفعالیتهای بعدی اش 

 .ضدانقالبی روان هستنددرهمین خط وراه تا کنون   «افغانستان انقالبیسازمان »و« افغانستان رهائی

ری ا(  دررهب-ل -سیاسی) م -بنیانگذاری " س ج م" وتثبیت خط ایدئولوژیکزمان دررفیق اکرم یاری 

عالوه  " س ج م"درزمان تشکیلختی را به پیش برد. وقرارمعلوم مبارزه ایدئولوژیکی س ،سازمان

 ا" را منحیث مرحله تکاملی -ل -" م جوانان مترقی، سازمانمؤسس عضای اتعدادی ازبراینکه 

دمات انقالبی خانقالب کبیرفرهنگی پرولتاریائی و ماهیت هم  لنینیسم قبول نداشتند، تعدادی -مارکسیسم

 ورتوباین ص .درک نمی کردندبدرستی لنینیسم را  -مل مارکسیسمجاودان رفیق مائوتسه دون درتکا

 یفا کردهام(  افغانستان  -ل  -مجنبش کمونیستی)در بنیانگذاری  مهمی را نقش تاریخی رفیق اکرم یاری 

  ماندگارگردیده است. جنبش کمونیستی بین المللیتاریخ وی در وجایگاه

تاریخ مبارزه طبقاتی است" وتوده های خلق درآفرینش  داشته کلیه جوامع انسانی که تا کنون وجود"تاریخ 

کامل تاریخ ت چرخ مبارزات طبقاتیفعالیتهای تولیدی وبا تاریخ مختلف ادوارودر داشته قاطع تاریخ نقش

 ت طبقاتی توده های خلقکه دررهبری مبارزاشخصیت های واقعا  انقالبی اند. وبه پیش رانده  را

امل تکخصوصیات ( و موعه ای مناسبات اجتماعیجتماعی)براساس مجمحصول تکامل ااند،  قرارگرفته

بوجود آورده وآنها خود  شرایط تاریخی  مشخص آنهارا برای انجام نقش معینی و بوده  شخصی شان

 تکاملد ورش درکارزارمبارزه طبقاتی انقالبی ی انقالبیشخصیتها .گذاشته اندبرآن شرایط واوضاع اثر

 ومؤثری را دررهبری مبارزات توده های خلق علیه طبقات ارتجاعی وامپریالیسمیافته ونقش برجسته 

های  تاریخی شخصیت. ازنظرماتریالیسم ومی کنندکرده ایفارهائیبخش  وپیروزی انقالب های اجتماعی

امل رهبری وتک درسمتدهی، ؛درپروسه مبارزه طبقاتی انقالبی، انقالبی درپراتیک اجتماعی وانقالبی

معیارقضاوت درمورد شخصیتهای انقالبی قاطعانه وآنچه  تأثیرمیگذارند. خلقتوده های  مبارزات

سیاسی ، موضعگیری طبقاتی ازدید منافع -ماهیت خط ایدئولوژیک، وارزیابی قرارمی گیرد ، جهانبینی

ا ب رفیق اکرم یاری .است مبارزه انقالبیدرعرصه آنها  انقالبی ایهطبقات خلق ونظرات وعملکرد 

 دنومشخص کر اقتصادی جامعه -اجتماعی ساختارتجزیه وتحلیل وبا گیری علم انقالب پرولتریفرا

، مسیرمبارزه انقالبی راعلیه طبقات ارتجاعی استثمارگروستمگروامپریالیسم وسوسیال تضادهای طبقاتی

 را خودش اجتماعی واندیشه طبقاتی قبل ازهمه هستیکرد. او  معین ا(–ل  -براساس ) م امپریالیسم

ومبارزه طبقاتی وملی را علیه ارتجاع حاکم وامپریالیسم درکنارتوده های خلق ایستاده مورد نقد قرارداده و

اینکه می گوییم رفیق اکرم یاری قبل ازهمه به نقد خود پرداخت باین  وسوسیال امپریالیسم به پیش برد.

 ایدئولوژیزامارکسیسم انقالبی ودرپرت جامعه تعلق طبقات باالئیازمعناست که وی منحیث یک روشنفکر

مبارزه سنگرنظروعمل دردرو هنمود قاطع گسست امکانحد تاخصایل طبقاتی اش وفرهنگ وافکارو
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طبقاتی انقالبی قرارگرفته وعلیه طبقات ارتجاعی وامپریالیسم وسوسیال امپریالیسم حامی آن  تا آخرین 

  ندیشهاپرچمی بقتل رسید به  «خلقی»جنایتکار رژیم باندهای  وسیاه لمحه حیاتش که بدست ناپاک 

ه انقالبیون کمونیست درجهان رفیق اکرم یاری مانند هم صادقانه وفادارماند.انقالبی وراهش 

چمی پر« خلقی»رویزیونیستهای اوازجانب .ه دشمنان طبقاتی گوناگون قرارگرفتحمالت خاینانمورد

وجریان سازمان جوانان مترقی"  که دردرون " "واپورتونیستهایومرتجعین جریان "اخوان المسلمین

باندهای رویزیونیست  .فحاشی قرارگرفتمورد حمالت خصمانه و، وجودداشتنددموکراتیک نوین 

شهزاده » خاینانه رفیق اکرم یاری را «شوروی»مزدوران سوسیال امپریالیسم  پرچمیها« لقیخ»

ریان دموکراتیک نوین سهم داشت درسند" نرعثمان  که دررهبری جگروه انجی می خواندند.« ودرباری

وناسزاگوئی دروغین  مورداتهاماتخاینانه ارفیق اکرم یاری ر،که منتشرکرد پس منظرتاریخی"

یسم طرد اپورتونبا»زیرعنواناپورتونیستی  رسندبرهبری داکترفیض د« گروه انقالبی...»قرارداد.

ادق داکترصرفیق رم یاری واک رفیق رابه بی اساس اتهاماتخاینانه «درراه انقالب سرخ به پیش رویم

ط خ ئی وضدانقالبی وضدکمونیستی، اتهاممواضع خرده بورژواداشتن  اتهام »زجمله:ا کردیاری وارد 

برخورد ضدانقالبی به مسایل، اپورتونیست، اتهام سیاسی منحرف وغیرمارکسیستی،-مشی ایدئولوژیک

اندیشیدن بمنافع یسم ساخت،تونلجنزاراپورا"س ج م"رکه دارای ایدئولوژی ارتجاعی

دارای انحرافات سوبژکتیویستی، فخرفروشی،شهرت طلبی،،خودخواهیشخصی،

کراسی فریبی، آرایشگری دمو دارای افکاراپورتونیستی ورویزیونیستی، مردمدگماتیستی،امپریستی،

برهبری " ه.م"  دردرون " س ج م" همین صورت جناح سنتریستیب .«وناسزاها وازاین قبیل الطایالت

ه اتهامات . البته وارد کردن این گونرا به رفیق اکرم یاری وارد نمود« ندرباری بود»اتهام خاینانه 

ختلف رویزیونیستها قماشهای مجانب طبقات ارتجاعی وامپریالیسم وازوناسزاگوئیهاوفحاشیها

غانستان نبوده منحصربه اف ضدانقالبی به شخصیتهای انقالبی واقعیواپورتونیستهاوسایرجریانات سیاسی 

شورهای کریزیونیستها واشکال اپورتونیستها دونیست. درتاریخ جنبش کمونیستی بین المللی انواع رو

نقالبی وضدمردمی ضداسیاسی -ژیککه ماهیت ایدئولو مختلف جهان درمقاطع زمانی مختلف

ماسک و ده های خلق افشا شدهی برای توبتوسط کمونیستهای انقالای آنها علیه خلق وعمکردهای خاینانه 

د؛ دامه دهنتوانند به اغوای توده های خلق ا توانستند ویانمی  ازچهره ضدانقالبی آنها افتاده ودیگرنمی

 تهایدولاستخبارات  . ویاومی شوندشده  متوسلزنی وفحاشی به اتهامی جنون آمیزبه طرزوزبونانه لذا 

 انقالبی گروه های کمونیستبه شخصیتها و ارتجاعی درجهت ضربت زدن ودولتهای امپریالیستی

رویزیونیستی واپورتونیستی  های گروه درافغانستان کنند. میآنها واردبراتهامات واهی وبی بنیاد

طی سه سال «ساوو»عناصری ازو«ادامه دهندگان-ساما»و« افغانستان سازمان انقالبی»بنام

 به اعضای جنبش انقالبیو وناسزاگوئی قراردادهراموردتوهین  رفیق اکرم یاری ،ورذالتسفاهت اخیربا

از طریق ویب سایت استخباراتی  مارا نام وهویتم( اتهامات دروغین زده، فحاشی کرده و-ل -پرولتری)م

عرفی م کشورهای امپریالیستی ودولتها وگروه های ارتجاعیبه سازمانهای جاسوسی « آزاد -افغانستان» 

ازجانب قماشهای مختلف رویزیونیستها وتوطئه گریهای که خیانتها،تخریبکاریهاباتمام لی و .دنمی کن

مونیستی علیه جنبش کطی حدود نیم قرن   طبقاتی رنگارنگ وسایردشمنان ی تسلیم طلبواپورتونیستها

نقالبی ا جنبش نرهبراکشتاروبعالوه  ومی شود هانجام شد وکمونیستهای وانقالبی م( افغانستان -ل -م)

توسط رژیم مزدورباندهای  دموکراتیک نوین جنبش ازهوادارانتن هزازوچند م( -ل  -م)پرولتری

 ای ارتجاعی اسالمیهوگروه وسوسیال امپریالیستهای روسی جنایتکارخلقی پرچمی

-ایدئولوژیک با خط انقالبی  پرولتریجنبش اما ؛ ه استصورت گرفتنوکرامپریالیستهای غربی جنایتکار

 ازقبل به لحاظ کیفی رشد وتکامل بیش ی ترسیم شده استط رفیق اکرم یارتوس م( که -ل -م) سیاسی

ودولت ناتوغارتگرامریکائی وجنایتکارو ریالیستهایعلیه امپبه مبارزه انقالبی وبخشهای مختلف آن  یافته

 به امپریالیسمتسلیم شده ی رنگارنگ دست نشانده ومزدورآنها ورویزیونیستها واپورتونیستها
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 علیه رهبران بزرگ رذیالنه وجبونانه  امپریالیسم وارتجاع بین المللی همچنین.ادامه میدهندواستعمار

ا اجیرکردن وب میزنندزده ود بی بنیااستالین ورفیق مائوتسه دون اتهامات پرولتاریای جهان خاصتا  رفیق 

دنام ب»و انقالبی برمذمت کمونیسمروخته صدها مقاله، رساله وکتاب ویسنده مرتجع وخود فنده ها تن 

اشی فروپ  ،گوئی با سفسطه واراجیفوده نتشرکرومتحریر رهبران بزرگ پرولتاریای جهان «کردن

 گرناکارآئی وم»را 1991درسال  «شرق»وسیال امپریالیستیوبلوک س« شوروی»سوسیال امپریالیسم 

خلقهای  بخشنجات منحیث یگانه اندیشهزنده است و کمونیسم انقالبیولی  ؛تبلیغ می کنند «کمونیسم

 ادامه میدهد. اش به رشد وتکاملازسلطه ستم واستثمارامپریالیسم وارتجاع جهانی زحمتکش جهان 

م مایوس نشده وپرچ های پرولتری کمونیستهای واقعا  انقالبی جهان هیچگاهی ازشکست مؤقتی انقالب

 م( شکست ونابودی -ل -م)وبه حکم علم انقالب پرولتری. اشته نگهداشته اندب را همیشه  برافرانقال

مبارزات انقالبی پرولتاریا وسایرزحمتکشان  بوسیله ای جهانی وامپریالیسم وارتجاع  سرمایه داری نظام

حت ت ونظام های سوسیالیستی اوپیروزی انقالب های پرولتری وتأسیس دیکتاتوریهای پرولتاری جهان

  .استحتمی وانکارنا پذیرامررهبری کمونیسم انقالبی 

 مائوئیسم! -لنینیسم -زنده باد مارکسیسم -

 جانباختگان جنبش دموکراتیک نوین!وسایرگرامی باد یاد رفیق اکرم یاری  -

  ودولت دست نشانده آنها!امریکائی وناتووغارتگرمرگ برامپریالیستهای جنایتکار -

 ! این قاتلین مردم افغانستان «سازائی»پرچمی«خلقی»جنایتکارمرگ برباندهای -
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