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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٨
  

  

 

  

 ھفتم اکتوبر،

  ! غارتگران خارجی را محکوم می کنيمۀوسيله  کشتار زحمتکشان بۀ آغاز بيرحمان

بمباردمانی که بيش از . ی بمباردمان کشور ما را آغاز کردر است، روزی که طياره ھای امريکائکتوبامروز ھفتم ا

نام مبارزه برای حقوق بشر، دفاع از حقوق زن، پياده کردن ه ستمگران خارجی که ب.  ادامه دارد،سيزده سال است

حمتکشان عزيز کشور ما را با بيرحمی می دموکراسی به کشور ما ھجوم آورده اند، بيش از سيزده سال است که خون ز

  .ريزانند

 ۀدر اين سيزده سال، سرمايه داران، اربابان، تاجران، فئوداالن، مافيا، قاچاقبران، دولتمردان ھمه و ھمه در ساي

اکنون نه تنھا صاحب فابريکه ھا و شھرک ھا و . ی دست يافتندستمگران خارجی به ثروت ھا و دارائی ھای افسانه ئ

ت ھا ھستند، بلکه دارای حزب و رسانه نيز ھستند و تا می توانند با ھمدستی ستمگران خارجی زحمتکشان ما را شرک

وجود آمده است، دولت حامی پولدارانی است که حمايت ستمگران خارجی را دارد ه دولتی که امروز ب. غارت می کنند

  . نمی تواند مدافع منافع زحمتکشان باشدو منطقاً 

ی آن به ثروت و سرمايه رسيدند و س از تجاوز امريکا و متحدين ناتوئطرف غارتگران و چپاولگران،  پاگر از يک

اربابان قدرت سياسی شدند، از طرف ديگر زحمتکشان عزيز ما جز فقر، بدبختی، دربدری، بيکاری، اعتياد، اسارت، 

در اين سيزده سال، برای لحظه ای کشتار زحمتکشان متوقف نشده . دست نياورده انده کشتار، قتل عام و ويرانی چيزی ب

در اين . است، نه تنھا خون زحمتکشان با قساوت و بيرحمی ريختانده می شود،  بلکه به اجساد آنان نيز توھين می شود

ن ستمديده است که ھر سال خصوص زنان و کودکاه  امريکا، زحمتکشان و بۀسيزده سال، قربانيان جنگ استعمارگران

  .ھزاران تن آنان کشته می شوند

در اين سيزده سال، افغانستان به اسارتگاه کالن زحمتکشان تبديل شده است، استقالل سياسی کشور ما برباد رفته است، 

ست ده کشور ما به بزرگترين بازار جاسوسی جھان تبديل شده است، کنترول سياسی، اقتصادی و فرھنگی کشور ما ب

ستمگران خارجی افتاده است که با مصرف صد ھا ميليون دالر انسان ھای خائن به منافع زحمتکشان را تربيه و 

ی و حاميان داخلی آن و ۀ امريکائدر اين سيزده سال، دشمنان زحمتکشان در ھر دو جبھه، چه در جبھ. پرورش می دھند
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وت عليه زحمتکشان ايستاده اند، با طياره و انتحار می کشند و  طالبانی و حاميان خارجی آن، با کينه و عداۀچه در جبھ

  .خون می ريزند

انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان به حيث نھاد مدافع زحمتکشان فرودست و ستمديده عليه ھر نوع اشغالگری است 

طبقات . دنرده نمی توانو باور دارد که ستمگران جز بدبختی و رنج و قتل عام به طبقات زحمتکش چيزی به ارمغان آو

زحمتکش تنھا و تنھا با ھمبستگی و ھمياری است که می توانند از زير يوغ استعمار و تجاوز و اشغالگری نجات پيدا  

 .کنند
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