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  نجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستانا

 ٢٠١٣ جنوری ٠٨

 

  

  زدھم جدی، بيش از سه صد و پنجاه زحمتکش رگبار شدند،ن

  ! ياد اين شھيدان عزيز را گرامی می داريم
 طالبان و تنظيم جھادی بيش از سه صد و پنجاه زحمتکش در ۀ جنايتکارانۀسال پيش از امروز در يک معامل ١٢

اين . ولسوالی يکاولنگ، ولسوالی انسان ھای زحمتکش، ولسوالی دھقانان تھيدست و کارگران با غرور، تيرباران شدند

گران و ساير زحمتکشان بودند، نه با طالبان ارتباط سه صد و پنجاه جوان که ھمه فرزندان خانواده ھای دھقانان، کار

  .داشتند و نه ھم با تنظيم مسلح منطقه که برای قدرت تنظيمی می جنگيد و می کشت و ثروت اندوزی می کرد

 طالبان کشيده می شوند، دست ھای زمخت ۀوسيله سه صد و پنجاه جوان زحمتکِش نادار و فقير از خانه ھای شان ب

اين اولين قتل عام انسان . نی شان از پشت با ريسمان بسته می شوند و بعد  با بيرحمی رگبار می شوندکارگری و دھقا

در بيش از سی و چھار سال گذشته دشمنان بيرحم زحمتکشان،  ھر کدام در قتل ھای . ھای زحمتکش در کشور ما نيست

 طياره ھای ۀوسيله عام ب یھا اين قتل ۀ سلسلدسته جمعی ھزاران زحمتکش را به رگبار بسته اند و کشته اند و ھنوز

  .ی ادامه داردئی و ناتوئامريکا

مادران، خواھران، ھمسران، فرزندان و کودکان اين زحمتکشان شھيد، . يکاولنگ در نوزدھم جدی، به ماتم می نشيند

 زحمتکشان آزاد باشند و در برابری و ۀاشک می ريزند و قلب ھای پر درد شان در آرزوی روزی  می تپد که ھم

  .ت و توان غارت و چپاول و کشتار آنان را نداشته باشدأبرادری زندگی کنند و ھيچ غارتگر و ستمگر و ظالم جر

انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان که در آن زحمتکشان تمام مليت ھای پشتون، تاجيک، ازبيک، ھزاره، ترکمن، 

که خود را در غم و اندوه  به خاطر دفاع از حقوق خود گرد آمده اند،  ضمن اين...  ، بلوچ وسيد، پشه ای، نورستانی

خانواده ھای شھيدان زحمتکش يکاولنگ شريک دانسته و درد آنھا را درد تمام زحمتکشان افغانستان می داند، به اين 

 از قتل و کشتار، از آوارگی و دربدری، از باور است که زحمتکشان با اتحاد، اتفاق و وحدت می توانند از رنج و درد،

  .چور و چپاول نجات پيدا کنند و در فضای انسانی با محبت و دوستی در کنار يکديگر در استقالل و آزادی زندگی نمايند

خصوص ولسوالی يکاولنگ نوزدھم جدی روز قتل ه  باميان و بۀانجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان با مردم ستمديد

خاطر شکستاندن زنجيرھای ه دارد  و بازوی زحمتکشان افغانستان را ب  زحمتکش عزيز را گرامی می٣۵٠عام 

  ١٣٩١ جدی ١٩ - .اسارت، تواناتر و قوی تر آرزو می کند


