
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  !رفقا و جوانان عزیز 
 ؟ از مبارزات مردانه و از کجا باید شروع کرد ؟ از تاریخ حزب پر افتخار دموکراتیک خلق افغانستان

شهامت جوانان افغانستان در مسیر تاریخ نهضت انقالبی خلقهای افغانستان ؟ از رنج های عظیم و  با
لمها و ستمگریهای طبقات حاکم ستمگر و بی کران مردم زحمتکش افغانستان ؟ از مصایب ظ

استثمارگر افغانستان ؟  از کجا ؟ از تجاوزات اشغالگرانه استعمار کهن بریتانیا ؟ از امپریالیزم 
  آشام بریتانیا ؟ خون

از حکومت های جبار و مستبد افغانستان ؟ از سالطین خونخوار و ستمگر افغانستان ؟ از کجا ؟ 
های طاقت فرسای مردم افغانستان از سلطه ترور و اختناق ها، آالم و شکنجه  درد از

 از شهدای ما ؟ از قهرمانان ما ؟ از جامعه ؟ از طبقات کشور ؟ از کجا ؟ از میراث ؟ امین الله حفیظ
انقالب،   ضدسهمگین که بما گذاشته شده ؟ از ده ها پروبلم و مشکالتیکه امروز ارتجاع سیاه، نیروهای

یالیزم بین المللی در راس امپریالیزم جهانخوار امریکا، شوونیزم عظمت طلب و ارتجاع منطقه، امپر
توسعه طلب چین، از دسایس و توطئه های رذیالنه ارتجاع بین المللی ؟ از کجا باید به پیشگاه شما 

  گزارش تقدیم کنم ؟
ن جوانان نخست از همه اجازه دهید از میان این همه مشکالت و پروبلم ها، وظایف عظیم و سنگی

افغانستان و بصورت اخص وظیفۀ تاریخی سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان را به پیشگاه شما 
ا مکث کنیم ؟ زیرا تمام .ج.د.چرا باید بخصوص در باره وظایف تاریخی و ملی س. تقدیم بدارم 

بدین . د مسوولیت عظیم ساختمان جامعه نوین در آخرین تحلیل بعهده شما نسل جوان قرار میگیر
در صحبت من توجه و دقت عمیق . جهت باید از همه اولتر وظایف جوانان خودرا برجسته سازیم
ا، در شرایط انقالب ملی و دموکراتیک .د.بوظایف سنگین و عظیم نسل جوان افغانستان در شرایط ج

انجام نیل به ضد فیودالی و ضد امپریالیستی و ضد کمپرادوری مردم افغانستان تا به سرحد نهایی سر 

وکراتیک خلق افغانستان، رئیس شورای انقالبی و بیانیه ببرک کارمل منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دم
صدراعظم جمهوری دموکراتیک افغانستان، در جلسه فعالین و کادرهای کمیته های شهر و والیت کابل و 
سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان که در جهت تایید و تطبیق مصوبات دومین پلینوم کمیته مرکزی 

  ١٣٥٩ر٣ر٨      : صر سالمخانه ارگ دایر شده بود حزب دموکراتیک خلق افغانستان در ق



 

 

 علی الرغم تمام کج روی ها و اشتباهات و توطئه ها و .جامعه فارغ از ستم و استثمار معطوف میشود
دسایس، حزب دموکراتیک خلق افغانستان نقش بینظیر تاریخی خودرا با سرنگون ساختن رژیم 

  .استبدادی سابق ایفاء کرد و حاکمیت زحمت کشان افغانستان را استقرار بخشید
ن وظیفه عظیم ایفاء گردید، ولی این سر آغاز امر بزرگ ملی و تاریخ ماست، برای این امر ای

ا وظایف خودرا ایفاء میکنند، و .خ.د.پیشآهنگان طبقه کارگر و همه زحمتکشان افغانستان یعنی ح
، لیکن شما که نسل جوان هستید برادران بزرگ شما با پدران شما برای همیش با شما نه خواهند بود

  .تمام مسوولیت ساختمان آینده جامعه نوین به شانه های شما و بعهده شما گذاشته خواهد شد 
 باید کرد و یا بعباره دیگر از این جاست که ما باید درک کنیم برای ایفای این وظیفه بزرگ نخست چه

عالم نخستین وظیفه ما چیست ؟ پیش از اینکه وظیفه جوانان مشخص و برجسته گردد با صراحت ا
میداریم که در پیشاپیش وظیفه بزرگ و عظیم ما دو اصل مهم و تعیین کننده در سرنوشت انقالب و 

  . دولت ما و ساختمان جامعۀ نوین ما منحیث وظیفه مبرم و برجسته موجود است
نخست روی شرف و خرد تامین عام و تام وحدت حزب دموکراتیک خلق افغانستان از وظایف عمده و 

 نسل جوان ما با قدرت وحدت آهنین و یکپارچگی باید اصولی ترین فشار و مرکز ثقل .مبرم ماست
ا از پائین تا به باال از باال تا به .خ.د.ا و تمام اعضای ح.ج.د.وظایف خودرا باین امر متمرکز کند که س

  .پائین باید بمثابه یک مشت پوالدین وحدت پوالدین را تامین کنند
ترین وظیفۀ ما دفاع از دست آوردهای انقالب ثور با سالح وحدت حزب و به اساس این وحدت مقدس 

ا، ریشه کن ساختن و طرد تمام دشمنان .د.همبستگی خلقهای افغانستان و همچنان دفاع از دولت ج
  .انقالب ثور در عرصۀ داخلی، منطقه و بین المللی میباشد

 و مکتب و چه در سنگر های ازین جاست که نسل جوان ما با شجاعت و دلیری چه در مدرسه
گرم سالح بر شانه چه در میان توده های مردم اعم از کارگران و دهقانان و تمام اقشار و طبقات  نبرد

دموکراتیک و ملی با نیروی پر قدرت سازماندهی و تبلیغاتی در پیشاپیش حزب در پیکار سرد و گرم 
  .به پیش میروند 

وقتیکه قدرت حاکمه طبقات حاکم استثمارگر و ستم  یک کشور بخصوص جوانان نخستین وظیفۀ
گر سر نگون گردیده است و قدرت بدست زحمتکشان و حزب پیش آهنگ آن و متحدین آن قرار 

 و بشریت جوانان است که به تمام درس اولی و وظیفۀ اول این آموختنعبارت است از گرفته است 
 ؟  آموختچگونهو  ؟ آموخت برای چه؟  آموخت را باید چهولی  مترقی توصیه جدی شده است،

 داشته آگاهی کند و از آن درک  فرا گیردعمیقًا کشور ما آنرا نسل جواناین سوالهای است که باید 
 را فرا تیوری علمیا تذکار یافته باید .خ.د.باشد بنا بر اوضاع و احوال خاص طوریکه در اساسنامه ح

 از روی کتاب یک آیا فرا گیریم چگونهرا ی تیوری انقالب درینجاست که سواللیکن گیریم و 
 خود بسپاریم و بعد نعره بازی حافظه به طوطی وارسلسله جمالت و یک سلسله دگم ها را طور 



 

 

اگر چنین کنیم مرتکب  ؟کنیم و شعار بدهیم و خودرا یک انقالبی پیشاهنگ طبقه کارگر بنامیم 
  .اشتباه بزرگی خواهیم شد

 در تعلیم و بدون طی پروسه دیگریاب فرا گرفتن تیوری انقالبی اینجاست که صرف از روی کت
  .  گرددفجایع تبدیل به انارشیزم و تروتسکیزم، ماوئیزم همچون تربیت ما میتواند
 و به صورت میکانکیو آنرا  حافظه سپردن چند اصل آن  تیوری علمی و درساده ساختن
 است، فاجعه انگیز را بار می آورد که اتیاشتباه در پیشگاه مردم انداختن نا پخته و احساساتی

ا نتنها با پوست و گوشت خود بلکه .خ.د.ساله ح) ١٥( در حیات با تاسف را روشی و شیوهما چنین 
 جدی و عمده باز هم وظیفه کردیم، پس احساسبا پوست و گوشت رنجهای مردم خود 

 اینست که بایدا زیست می کند، .د. ما که در شرایط حاکمیت زحمتکشان ججوان نسل
  . دننمای حالجی و هضم و آنرا فرا گیرندعمیقًا را انقالبی  تیوری

تیوری انقالبی را هنوز هم در مراحل صنوف اول تیوری انقالبی هستیم باز هم باید به پیش رویم، 
 فرا گرفته و قانونمندی تکامل عمل و پیکار و از زندگی، از جامعهبنیاد گذاران تیوری علمی از 

حتی اعضای ارشد  ما و نسل جوان، باید ه را کشف کرده و آنرا در عمل پیاده کرده اندجامع
تیوری انقالبی را فرا بگیرند و دانش خود را غنی سازند و آنرا  میتودولوژی بر مبنای این ا.خ.د.ح

، ما هنوز هم در صنوف پایین هستیم باز هم باید به  پیاده کنندعمل در پر تحرک و زندهبشکل 
ا و .خ.د.وف باال تر ارتقاء کنیم تا واقعًا وظایف خودرا وظایفی که تاریخ به حکم زمان به عهده حصن

طبقه کارگر و سایر زحمتکشان و به عهده نسل جوان برومند کشور سپرده است، بصورت انقالبی انجام 
  .داده باشیم

 در شرایط مشخص مرحله دیگر وظیفه ما اینست که ما باید تیوری انقالبی را بصورت خالق
جامعه پیاده کنیم، هر گاه ما جامعه خودرا نشناسیم ولو که تیوری را عمیقًا فرا گرفته باشیم 

 جهت است که  بدین .باز هم مرتکب اشتباهات فجایع و حتی جنایات بزرگ خواهیم شد
ی تیوری انقالبی بصورت خالق حکم میکند که حزب طبقه کارگر و سازمانهای مربوط به آن یعن

سازمان جوانان بصورت اخص و تمام سازمانهای اجتماعی باید تمام خصوصیات و کرکتر جامعه خودرا 
  .بصورت عمیق و همه جانبه درک و تشخیص دهند

  !رفقاء جوانان 
سال در یک جامعه فوق العاده عقب مانده چگونه توانست ) ١٥(ا طی .خ.د.اینکه در کوتاه ترین زمان ح
ستقرار بخشد این را نسل جوان ما نسلهای آینده ما با افتخارات یاد خواهند حاکمیت زحمتکشان را ا

ولی شجاعت درینست که یک حزب انقالبی اصیل به پیشگاه نسل جوان خود برای اینکه فردا . کرد
بعد از  . مرتکب نشود باید از خود انتقاد کند و اشتباهات خودرا رفع سازدبازهم اشتباهات فاجعه انگیز



 

 

پر شکوه ثور به موازات خدمات بزرگ و شایسته حزب ما مرتکب اشتباهات بزرگی شد که انقالب 
یکی از  .مشکالت عظیمی ناشی ازان اشتباهات بزرگ بدوش حزب، دولت و جوانان ما افتاده است

  علل عمده و برجسته این اشتباهات چه بود ؟
، این یک پهلوی قضیه است،  بوددرست فرا نگرفتهرا تیوری انقالبی  حزب ماطوریکه قبًال گفتم 

جامعه عقب ،  بود میکردند، عمده ایننعره بازی و بچگانه شعار میدادند آموخته بودند کتابی رفقا
مانده مغلق و پیچیده افغانستان عمیق و صحیح فهمیده و شناخته نشده بود خصلت و خصوصیت 

  . کشور در نظر گرفته نشدقبیلوی جامعه ما درک نه گردید خصوصیات عنعنات و رسوم مردمان
در کتاب خوانده شده بود که در هنگام انقالب جسور و بی باک باید دشمن را تعقیب کرد، ولی 

 حتی در برابر وحدت حزب رحم و عاطفه . صورت نگرفت دشمن و دوست درست بین بندی مرز
سیسه و توطئه برخورد نشان داده نشد با بیرحمی در برابر وطنپرستان و در برابر همرزمان حزبی با د

 ما جامعه خودرا نشناخته بودیم حزب زیرا درست تیوری انقالبی درک و هضم نشده بود صورت گرفت،
با تمام خصوصیات عقب ماندگی طبقاتی و عدم درک از تیوری و عدم شناخت جامعه یک امر عظیم 

  .تاریخ را بعهده گرفت
سوسی امپریالیزم امریکا و باند سیاهکارش با این اجنت معلوم الحال سازمان جاحفیظ الله امین 

این یک . سیاست ضد دموکراتیک و جنایتکارانه خود حزب را با مشکالت عظیمی رو برو ساخت
   .حقیقت تلخ برای چندین نسل آینده ما خواهد بود 

  ازین تذکار درس عظیم دیگری باید آموخت، جوانان ما بموازات شناخت جامعه عشق !جوانان عزیز 
 ما نسل جوانبه صراحت لهجه بشما میگویم که باید بمردم باید یک انترناسیونالیست صدیق باشند، 

   .  باشندبشریت مترقیدوستان صدیق و وفادار 
باید جوانان ما همچنین حزب ما تجارب تمام احزاب کارگری و انقالبی و جنبشهای آزادیبخش ملی را 

کشور خود تاریخ حزب خود را فرا گیرند، نسل جوان ما باید فرا گیرند، همچنان تاریخ نهضت انقالبی 
تاریخ نهضت انقالبی جوانان افغانستان را که در طی تاریخ علیه استبداد، ارتجاع و امپریالیزم ضربات 

 .مرگبار وارد کرده است بیاموزند
ار جانبازانه  در سنگر های گرم پیک١٩ جوانان موجود ما میدانند که جوانان قهرمان ما طی قرن آیا

  .دوش بدوش برادران و پدران خود چگونه علیه اشغالگران و استعمارگران جنگیده اند
 بخصوص به اصطالح استبداد امیر عبدالرحمن در وقت چطور که آگاهی دارد ما نسل جوان آیا

 های عظیم و پر قهرمانی از خود جوانان ماامیر حبیب الله  سیاسی ما مشروطیت اول در زمان تاریخ
 استبداد و ظلم علیهتا . چطور شجاع و دلیر به پیشگاه مرگ شتافتند . افتخار نشان دادند

  .  وظایف وطن پرستانه خودرا انجام دهند سالطین وقت  رذیالنه



 

 

 خبر دارند آیادارند ؟  جوانان دوره امانی باصطالح تاریخ نویسان دیروز اطالعاتی از نوجوانان ما آیا
 به پا خاستند تا  با شهامت با قبول از خود گذری و جانبازی به مبارزه قهرمانانهانان ما چطورنوجوکه 

 و استعمار وابسته به سلطنتی مستبد رژیم و از یک دودمان جنایت کار نادری از چنگالوطنرا 
ر تاریخ  نجات دهند، خاطرات پیکار جانبازانه آن قهرمانان شهید رزمنده و شجاع پیوسته دامپریالیزم

   .جنبش های انقالبی کشور ما می درخشد
 ما به اصطالح نوجوانان آیا بوده ام چند مرحله مبارزات قهرمانانه جوانان کشور خود شاهد من
 را بخاطر دوره هفت شورای ملیمبارزات نوجوانان و محصلین نویسان سیاسی دیروز   تاریخ

 را به بیش از چهارده هزار نفری در تاریخ کشور تظاهرات برای نخستین باردارند که 
دژ استبداد سلطنتی آهنگی محصالن جوان و نسل جوان ما براه انداختند و  پیش
 دلیرانه مقاومت هجده ساعت را بلرزه افگندند و با شهامت قهرمانانه در حدود شاهیظاهر
  .کردند

  و محافل مترقیوها هسته  برای نخستین بار در دوره استبداد صدارت محمد داود ما جوانانبعدًا 
 ما نوجوانان دهه دکتاتوری ظاهرشاه دموکراسی تاجدار را ایجاد کردند و بعدًا در دوره انقالبی

 یورش بردند و از آن پس بخصوص جوانان پیکارجو و دژهای استبداد سلطنتیشجاع و دلیر در برابر 
ای صادر شده از خارج از خود قهرمان ما با قدرت خالق و بی نظیر در سنگر های گرم علیه باندید ه

  . های عظیمی نشان دادند  قهرمانی
 بخش دیگری از رفقای جوان ما امینهمچنان در دوره سلطه ترور و اختناق طراز فاشیستی 

خاطرات آنها باقی است . در شرایط مبارزه مخفی از خود قهرمانی های بزرگی نشان دادند
 اعضای سازمان دموکراتیک  و نیم هزاربیش از یکاشخاص زنده موجود است که چگونه 

ا قطع نظر از اینکه در جبهات از عقب زده شدند بنابر .خ.د.جوانان افغانستان و اعضای ح
  .  به قتلگاه کشانیده شدند اجنت سیاه امین و باند ویتوطئه 

جاعانه ا در سنگر گرم علیه باندید ها ش.خ.د. سازمان دموکراتیک جوانان و حرفقا و جوانان رزمجوی
  .پیکار کرده با شعار زنده باد انقالب ثور و حزب دموکراتیک خلق افغانستان جام شهادت مینوشیدند

 با جالدان امینیوقتیکه صدها تن از جوانان مبارز و انقالبی ما به قتلگاه ها کشانده می شدند ! رفقا 
آنها فریاد میکشیدند که قساوت وحشیانه با ماشیندار پا های شان را هدف فیر قرار میداد، ولی 

شیدند زنده باد انقالب ثور زنده باد، نامردان چرا قلب و مغزها را هدف قرار نمیدهید و بازهم فریاد میک
  .حزب یک پارچه و واحد دموکراتیک خلق افغانستان 

  
  



 

 

  !رفقا، جوانان 
ان ما سازمان آیا حق نداریم که بگوییم حزب ما، حزب قهرمانان و حزب شهیدان است سازمان جوان

  .جوانان قهرمان و شهیدان مربوط به حزب دموکراتیک خلق افغانستان است 
لهذا بر اساس تیوری انقالبی باید جوانان با الهام از پیکار انقالبی قهرمانان و شهیدان ما همیشه با 

ی ها و احساس خوشبینی انقالبی با شجاعت و قهرمانی پیوسته به پیش بروند و در برابر تمام دشوار
  .مشکالت چون کوه استوار قرار گیرند

ا هرگز نمیتواند وظایف خودرا .خ.د.سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان بدون رهبری ح! رفقا، جوانان 
ایفا کند، مهم تر از همه جوانان ما که در آخرین تحلیل و در ماهیت خود قشری به شمار میرود و در 

ا تیوری انقالب مسلح و مجهز می گردند باید در پیوند وقت حاکمیت پیش آهنگ زحمتکشان ب
جوانان ما بدون پیوند با طبقه کارگر و . نزدیک و نا گسستنی با طبقه کارگر و دهقانان قرار گیرند

ا در واقعیت امر نه تنها وظایف خودرا ایفا کرده نخواهد توانست بلکه در تحت .خ.د.دهقانان برهبری ح
ژوازی قرار گرفته حتی ممکن است یک بخش از نسل جوان عمًال در جبهه تاثیر ایدیولوگ های برو

  . دشمن قرار بگیرد 
جوانان ما که متشکل از کارگران،  جوانان افغانستان شامل کدام اقشار و طبقات می شوند ؟

دهقانان، پیشه وران، روشنفکران، شاگردان، محصالت اند از اقشار و طبقات دموکراتیک جامعه 
بدین جهت عمده ترین وظیفه سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان است، تا با .  میکنندنمایندگی

استقالل تشکیالتی و سازمانی خود دوش بدوش دیگر سازمانهای اجتماعی اعم از اتحادیه های 
کارگری و دهقانی، سازمان دموکراتیک زنان و دیگر سازمان های فرهنگی و اجتماعی و صلح همه در 

ا وظایف بزرگ تاریخی خودرا در راه آرمانهای .خ.د.وسیع ملی پدروطن تحت رهبری حیک جبهه 
  . انقالب حزب و دولت بصورت درست ایفا کنند 

در اوضاع و احوال موجود جوانان ما باید در چندین جبهه در پیکار باشند و به کمال سربلندی و 
یش در جبهه آموزش تعلیم و تربیت در بیش از پافتخار در پیکار هستند امروز نسل جوان ما باید 

جبهه تفنگ بر شانه در سنگر های گرم و آتشین علیه دشمنان، استقالل تمامیت ارضی و حاکمیت 
  . ملی افغانستان در جبهه کار، در جبهه خدمت به مردم و در دیگر جبهات قرار بگیرند 

یفورم نظامی در دست شان من خود هر روز شاهد کسانی هستم که در سنین هجده و نزده با یون
  .کتاب و بر شانه شان سالح دارند شب پهره میدهند، روز دیگر بیل بدست با زحمتکشان کار مینمایند

وظایف شما آنقدر همه جانبه وسیع و عمیق است که درین لحظات کوتاهی که در ! رفقا، جوانان 
یشگاه شما توضیح کنم و لیکن پروگرام برای من تعیین شده است ممکن نیست که همه آنها را به پ

شما چطور میتوانید یک کشور فقیر و عقب مانده را بیک کشور غنی و سر بلند تبدیل : باید گفت 
چطور میتوانید یک کشور بیسواد و فقیر را بیک کشور باسواد و پیش رفته تبدیل نمایید ؟ کنید، 



 

 

امکان باستفاده از کوچکترین زمان  جوان انقالبی ماست که خود بیاموزد و در حدود وظیفه هر لذا
فارغ خود در سواد آموزی زحمت کشان در جلب و جذب و سازماندهی طبقه کارگر در راه ارتقای 
سطح شعور سیاسی و طبقاتی طبقه کارگر و تمام زحمتکشان افغانستان در ده و شهر کار و پیکار 

 کار های دیگر مردم، بمثابه یک جوان نمایند، باید جوانان ما در وقت درو در وقت جوی کنی، در وقت
انقالبی در خدمت مردم خود قرار گیرند، باید جوانان ما میان کوچیها، میان قبایل، در دهات اعتماد و 

  .پشتیبانی را نسبت به حزب دولت وطن و انقالب جلب نمایند 
بس مقدس  شما و حزب شما وظیفه این بود شمه یی از وظایف عظیم و سنگین !رفقا، جوانان 

ا که یک نگاه سطحی بران صورت گرفت و گرنه وظایف ما بازهم عظیمتر، بیکرانتر و عمیق تر .ج.د.س
ایدیالوگ های بورژوازی و سایر دشمنان ما صدها اتهامات بیشرمانه و جعلی را علیه ما  .است

ی هستند وارد میکنند، از جمله میگویند حزب و جوانان ما که معتقد و مومن به تیوری انقالب
توجه کنید عالی ترین اخالق بشری، عالی ترین معنویات از ان  از خود اخالق و معنویات ندارند،

 جوانان مربوط به پیش آهنگ طبقه کارگر است می باشد و جاویدان پیش آهنگان طبقه کارگر از آن
یم بگوییم که ما خواهد بود، ما با داشتن اخالق طراز عالی انقالبی و فرهنگ مترقی پیوسته می توان

یکی از ارزش های عالی اخالق مترقی عبارت  واقعًا فرزندان اصیل زحمتکشان کشور خود هستیم
از خصومت آشتی ناپذیر در برابر تمام اشکال و انواع استثمار، ستمگری، ظلم و ستم ملی و 

جوانان عالی ترین اخالق و معنویات تمام سازمان های . اجتماعی و استثمار طبقاتی میباشد
 با احزاب طراز نوین و جنبشهای انقالبی دموکراتیک جهان که در پیوند و همبستگی نزدیک

خلق های جهان به پیش میروند عبارت از آشتی ناپذیری در برابر طبقات فیودالی و 
امروز عالیترین مظهر و معنویات نسل مترقی بشریت در وجود  .بورژوازی ارتجاع و امپریالیزم است

مبارزه بی امان، پیگیر، همبسته و متحد   :ای دموکراتیک یا نامهای دیگر عبارت است ازسازمانه
در عرصه ملی و بین المللی علیه تمام اشکال و انواع ارتجاع، استبداد، استعمار، استعمار 
کهن و نوین، امپریالیزم، صهیونیزم، فاشیزم، راسیزم، اپارتاید و انواع و اشکال بیعدالتی 

  : که سخنهای خودرا به این اصل خاتمه میدهم که درینجاست 
سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان با گرفتن درس عبرت از دیروز با مشعل فروزان تیوری انقالبی 
در دست و با الهام از تجارب جنبشهای انقالبی جوانان پیشتاز جهان که چه در سنگر پیکار انقالبی 

 چه در راه ساختمان زندگی نو در بد ترین و سخت ترین شرایط ضد ارتجاع امپریالیزم و فاشیزم و
  .رزمیده اند

  . شجاعانه پیکار می نمایندساختمان زندگی نوین مردم افغانستانعلیه دشمنان انقالب افغانستان و 



 

 

 حزب طبقه کارگر و تمام زحمتکشان ا.خ.د.تحت رهبری ح. ا.ج.د.ما ایمان راسخ داریم که س
دلیر با اخالق، سجایا و معنویات عالی در راه دفاع از انقالب ثور محو و نابودی تمام افغانستان شجاع و 

سپس جامعه فارغ از ستم،  و  ساختمان جامعه دموکراتیکو در راهدشمنان افغانستان انقالبی 
   .استوار، محکم، فشرده و متحد به پیش میروند  استثمار
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