
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق
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  :طالبان
    دشمنان بيرحم زحمتکشان

 ۶٠ تن را گرفت و بيش از ۵٧کشنبه، جان بيشتر از  انتحاری روز يۀحمل. مردم زحمتکش پکتيکا دوباره به ماتم نشستند

 طالبان فاشيست، نوکران جنايتکار امريکا، انگلستان، پاکستان و ۀوسيله اين انتحار ب. تن ديگر را زخمی ساخت

 القلب، قسیعربستان صورت گرفت و يکبار ديگر نشان داد که غالمان سرمايه داران جھانی به چه اندازه بيرحم، 

  . و حتی برای لحظه ای نمی توانند سرگرمی و تفريح مردم را تحمل کنندرنده ھستندستمگر و د

 تا نوکران بيرحم، قصاب و خونريز را ندامريکا و انگليس با ھمياری دولت ارتجاعی پاکستان ھميشه تالش ورزيده ا

ان را نابود سازند و راه را پرورش داده به جان مردم زحمتکش افغانستان رھا نموده تا دار و ندار و زندگی زحمتکش

اين امپراتوری ھای خونريز مدتھا تنظيم ھا و شورای .  آماده سازندگان بيگان ۀبرای پياده کردن سياست ھای غارتگران

ی را که ھمه پيوند اسالمی با خود حمل می کردند و بعد دولت اسالمی افغانستان را ساختند  مورد حمايت مادی و ئھا

 ھفتاد و ويرانی کابل عزيز گويای جنايت شان ۀه آنان را به خونريزان بيرحم تبديل کردند که کشتار دھمعنوی قرار داد

گان در چار اختالس، کشتار و غالمی به بيگاناست و تا اکنون اين جنايت به شکل غارت، چپاول، تجاوز جنسی، فساد، 

  .چوب دموکراسی غربی ادامه دارد

اينک که امريکا و  کشورھای عضوی ناتو، آسيا را مورد ھدف ستراتيژيک خود قرار داده اند و افغانستان را به حيث 

 اخير افغانستان را چون نوکران بی ۀ کليدی برای تطبيق اين ستراتيژی اشغال کرده اند، تمام جنايتکاران سه دھۀنقط

ی از طالبان جزو. طريق آنان به اسارت زحمتکشان مشغول ھستندمقدار افسار زده، در اختيار خود قرار داده و از 

ھستند که ظاھراً در مخالفت مسلحانه با امريکا قرار گرفته، ولی عمالً برای تطبيق سياست حاکم يتکاران  جناۀ خبيثۀداير

  .ھای امريکا خدمت می کنند

دشمنان از ی را دارند، جزوی ئی و ناتوئطالبان، چون ديگر چپاولگران که در حال حاضر حمايت تفنگداران امريکا

 جنايت، چپاول، اشغال، کشتار و انفجار ۀ خبيثۀدايراز چنانچه گفته شد، طالبان جزوی . زحمتکشان افغانستان ھستند

از اينرو اتحاد و ھمبستگی زحمتکشان افغانستان عليه اين جنايتکاران الزمی است و اين اتحاد و ھمبستگی زير . ھستند
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  بايدلبان فاشيست، فقط و فقط زحمتکشانه امريکا و ناتو، نه دولت سرمايه داران و فئوداالن چپاولگر، نه طاشعار  ن

  .شکل بگيرد

ضمن تقبيح کشتار زحمتکشان پکتيکا، به تمام زحمتکشان که در اندوه عميق انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان،  

ی را مداوا ھيچ در» !پکتيکا با غمت شريک ھستيم«تنھا و تنھا با شعار فرو رفته اند، تسليت می گويد و باور دارد که 

  .فقط با بازوی خود ما امکان پيدا کرده می تواندی ما از ھر نوع جنايت، کرده نمی توانيم، رھائ

 ١٣٩٣ قوس ٣ –

  


