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 )نوشتۀ سير(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١٣ اگست ٠٢

  طالبان، دشمنان زحمتکشان؛
   بی وقفه کارگران و دھقانان را می کشند

  

ل ي دردمند فامیدند كه زندگيا سربريبه گلوله بسته و ھشت كارگر را نباريت بار ھستند اينا سرشت جیطالبان كه دارا

ت لوگر يوال  دری خارجی ھای ازكمپنیكين كارگران كه در يا .ن كارگران را دردناکتر ساخته به خون نشاندندي ایھا

توھين و تحقير قرار داشتند و به شکل  به شدت تحت فشار و ئیکه از سوی غارتگران امريکا كردند، ضمن اين یكار م

 ھا ئی نيروی کار شان مورد بھره کشی قرار می گرفت، در حالی از سوی طالبان که خود در اختيار امريکاۀبيرحمان

برای خارجی ھا کشته می شوند که نه جاسوس بودند و نه ھم استخباراتی و نه ھم » کار کردن«ار دارند،  به جرم قر

که خانواده ھای  اين ھا انسان ھای زحمتکشی بودند که ناگزير بودند برای اين. معاوری اطالعاتمزدور قراردادی ج

 نانی برای خانواده ھای ۀ انرژی خود را به فروش برسانند و با ريختن عرق لقمئیشان از گرسنگی تلف نشوند،  جا

  .شان ببرند

ی اش ستازگی دو ماه از عروه ا يکی از کارگران که باز ميان اينھ. كارگر به شکل دردناکی کشته می شوند ھشت جوان

که قرضه ھای عروسی خود را با کار کردن بپردازد، به شکل فجيع و با قلبی پر از آرزو کشته  می گذشت به اميد اين

،  شان زحمتکشان را به اين نام و آن نام می کشندۀيری ذخھاخارجی ھا بم می ريزند و نيرودر کشوری که . می شود

ك طرف ستم و بھره کشی طبقات سرمايه دار و ياز: کارگران و ساير زحمتکشان زير ستم چند اليه قربانی می شوند

 كه مصروف ی خارجی ھایق كمپني از طری استعمارۀيگر استثمار و ستم سرمايطرف د ارباب ھا و خان ھا واز

 كه درخدمت یشان طالبيك اندي تاریريباجگكشان کشور ما ھستند و از طرف ديگر  دن، غارت واستثمار زحمتيچاپ

كشاندن زحمتكشان و فرزندان شان به جبھات جنگ غارتگرانه از ھر دو  نام عشر و ذكات وه استعمارگران قراردارند ب

 قرار می گيرند و ی مورد بھره كشی استعماری ھایكمپن دن كارگران كه دريطرف، انتحار و انفجار و به شھادت رسان

 بم ريزی و کشتار خارجی ھا تحت رھبری امپراتوری امريکا، اين ھا انواع ستم ھای ھستند که کارگران از طرف ديگر

  .طور بيرحمانه زجر و درد می دھند ه و ساير زحمتکشان  را ب

حال که دشمنان زحمتکشان در يک صف قرار گرفته اند و ھمه با ھم با کشتار زحمتکشان دشمنی خود را با مردم نشان 

ند، بر ما زحمتكشان است که در مقابل دشمنان خود به اتحاد و ھمبستگی برسيم و از منافع تمام زحمتکشان به می دھ

  .دفاع برخيزيم

 


