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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

   ٢٠١٣ اگست ٠١
  

 

 

  قتل و کشتار زحمتکشان،
   کشور ما را به کشتارگاه درجه اول جھان تبديل کرده است

  

 ھا آنان را با بيرحمی و قساوت تمام می کشند، ئی ھا و ناتوئیامريکا. نستان ھر روز کشته می شوندمردم زحمتکش افغا

را سرگرمی روزمره ساخته اند و حمايت کنندگان داخلی نيروھای ستمگر خارجی نيز بی  طالبان جنايتکار کشتار آنان

  . ما را به رگبار می بندندوقفه به اين نام و آن نام دھقانان، کارگران و ساير زحمتکشان کشور

يوناما، سازمانی که در خدمت امريکا و غرب قرار دارد، در تازه ترين گزارش خود کشتار افغان ھای زحمتکش را 

افغان در ) مردم زحمتکش و نادار(در گزارش اين سازمان آمده است که  کشتار غير نظاميان . ترسناک خوانده است

  . درصد افزايش يافته است٢٣شش ماه نخست سال روان ميالدی 

 اسد سالروان ھجری شمسی نشر شد، آمده است که در شش ماه اول سالروان ميالدی بيش ٩در اين گزارش که به تاريخ 

 تن ديگر زخمی شده ٢۵٣٣ تن کشته و ١٣١٩يا زخم برداشته اند که شده   غير نظامی در جنگ کنونی کشته ٣٨۵٠از 

ر شش ماه نخست سال روان ميالدی نسبت به شش ماه سال گذشته ميالدی، تلفات زنان و اين گزارش می افزايد که د. اند

 زن و کودک ديگر زخمی شده ٧٧٠ زن و کودک کشته شده و ٣٣٧در اين مدت . درصد افزايش يافته است ٣٨کودکان 

 . اند

جورجيت «ول بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، ؤافزايش کشتار زحمتکشان سبب شده است تا مس

 يک تصوير ٢٠١٣ نخست سال ۀافزايش تلفات غيرنظاميان در نيم«او گفته است که .  ظاھراً شوکه شود»گنيون

 خوب می داند که مردم افغانستان از ھمان نخستين »گنيون«خانم . »دھد ترسناکی را برای مردم افغانستان نشان می

 جنگ کنونی را به خوبی می فھميدند و ھمين بود ۀای تجاوز بر کشور ما، پيامد فاجعه بار، جنايتبار و ستمگرانروزھ

  .که به جز از  دشمنان زحمتکشان، مردم اين جنگ را نفرين می کردند

انستان را نشان با وجودی که ھمه می دانند که آماری که يوناما ارائه می کند کمترين تعداد کشته شدگان زحمتکشان افغ

می دھد و تعداد کشته شده ھای واقعی اين جنگ غارتگرانه به مراتب بيشتر از اين است، ولی اين آمار ھم به خوبی 

برای زحمتکشان کشور ما ھيچ فرقی . نشان می دھد که در کشور ما چه جنايت دردناکی عليه زحمتکشان جريان دارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھر صورت آنھا ه  ھا يا پوليس محلی و نيروھای دولتی، بئی ھا و ناتوئیريکانمی کند که طالبان بيشتر می کشند، يا ام

  .کشته می شوند و خانواده ھای اين زحمتکشان نيک می دانند که قربانی يک جنگ غارتگرانه و چپاولگرانه ھستند

رابری زندگی کنند، سر برده و  در آزادی و به کشتار زحمتکشان وقتی پايان می يابد که زحمتکشان در استقالل ملی ب

ھيچ کس زحمتکشان را به آزادی و برابری رسانده نمی . در غير آن کشتار و چپاول زحمتکشان ادامه خواھد داشت

  . تواند، جز خود زحمتکشان، آنھم با ھمبستگی و اتحاد تمام زحمتکشان از تمام مليت ھای ستمديدۀ افغانستان

 ١٣٩٢ اسد ٩


