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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

   ٢٠١٣ سپتمبر ٢٠
 

 

  دشمنان زحمتکشان، قاتالن زحمتکشان ھستند،
 !»بنيادگرا«باشند و خواه » دموکراتيک« خواه 

  
. اين جنايت تنھا وقتی پايان می يابد که زحمتکشان به آزادی و برابری برسند. تکشان به پايان نمی رسدجنايت عليه زحم

جنايت عليه زحمتکشان در طول تاريخ ادامه داشته است و تا زمانی که دولت ھای مستبد، نوکر بيگانه و خاين به منافع 

  . ادامه خواھد داشتاکثريت مردم روی کار باشد، جنايت و خيانت در حق زحمتکشان

افغانستان به کشور جنايت عليه زحمتکشان تبديل شده است، شدت و وحشت اين جنايت با گذشت ھر روز بيشتر می 

اگر تا چند دھه قبل دولت ھای مستبد و خاين با عرق جبين زحمتکشان به ثروت ھای افسانه ئی دست می يافتند، . شود

ن فقير و نادار زير ساطور سوسيال امپرياليست ھای شوروی و نوکران زحمتکشا» حزب دموکراتيک خلق«در زمان 

ھنوز خون زحمتکشان عزيز در قصاب خانه ھای . آن، اين دشمنان بی رحم افتادند و خون شان بی وقفه بر زمين ريخت

 را با ، خنجرھای خونين شان»حزب«نخشکيده بود که جھادی ھا در ائتالف با رھبران خودفروختۀ اين » حزب«اين 

خون زحمتکشان رنگين ساختند، ھنوز زحمتکشان درد فرزندان شان را می کشيدند که طالبان فاشيست به قصابی 

زحمتکشان آغاز کردند و ھنوز اين قصابی پايان نيافته بود که طياره ھای امريکا و ناتو خون پشت خون بر زمين 

کشان بوده است، زحمتکشانی فرو دست، فقير و نادار ريختند، اين ھمه ستمگران، خونی که ريخته اند، خون زحمت

  . کشور ما

برای سوسيال امپرياليست ھای » سوسياليزم«و » زحمتکشان«که با شعارھای دروغين » حزب دموکراتيک خلق«

را بر چھرۀ خونين خود کشيده بود، از قاتالن بی رحم » دموکراتيک«روس غالمی می کرد و نقاب دروغين 

 تن را در يک روز به رگبار بست، آنھا ١٢٠٠در منطقۀ کرھالی واليت کنر بيش از » حزب«اين . بودزحمتکشان 

جاده ھای ھرات  و روستاھای کشور را با خون زحمتکشان » حزب«زحمتکشان و فرزندان زحمتکشان بودند، اين 

به نشر می رسد که سوای » تيکحزب دموکرا «ۀوسيله  ھزار افغان در يک سال ب۵سرخ ساختند و اينک ليست کشتار  

ه صنف بندی آن به اين گروه و آن گروه، اکثريت مطلق آنان زحمتکشان و فرزندان زحمتکشان کشور ما بودند که ب

طور ه که ھمين اکنون بعضی رھبران آن برای امريکا و غالمان امريکا غالمی  می کنند، ب» حزب« اين ۀوسيل

  !ی بادبيرحمانه کشته شدند، ياد آنان گرام
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 ستمگران خارجی ۀوسيله  ھزار شھيد، نبايد وسيله ای شود برای فراموش کردن ريختن خون زحمتکشان ب۵نشر ليست 

بايد وسيله ای شود برای فراموش کردن جنايت تنظيمی ھا و طالبان و ه نام امريکا و ناتو می شناسند، نکه مردم آنھا را ب

دشمنان زحمتکشان ھستند و زحمتکشتان وقتی به رفاه و آسايش می رسند که حاميان داخلی امريکا و ناتو؛ اينھا ھمه 

  .گردن شان را از زير يوغ اسارت اينھا رھا کنند

که   از صميم قلب تسليت می گويد و از اينءکه به بازماندگان اين شھدا انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان ضمن اين

دادن فرزندان، برادارن و پدران شان در قلب تک تک بازماندگان تازه می بار ديگر با نشر اين ليست داغ از دست  يک

بخش از اسارت و ء، درد شان را به نيروی رھائيسف می کند، ولی آرزومند است که بازماندگان اين شھداأشود، ابراز ت

به » ق بشریحقو«و » مدنی«و » دموکراتيک«بردگی تبديل کنند و اجازه ندھند که دشمنان زحمتکشان با نقاب 

آرزوھای زحمتکشان خيانت کنند، اجازه ندھند که جھادی ھا و طالب ھا خون  فرزندان شان را چون گوسفند به زمين 

  . بريزانند

   ١٣٩٢ سنبله ٢٨- 

  

  

 


