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 )نوشته سير(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠۶
  

 داعش،
   تفنگداران بيرحم و قسی القلب سرمايه داران عليه زحمتکشان 

  
سرمايه داران در طول تاريخ، دشمنی خود را با . دشمنی عجيبی با زحمتکشان داردسرمايه داری به اساس ذاتش 

زحمتکشان و کارگران و دھقانان در ويتنام، کامبوج، الئوس، کوريا، افغانستان، عراق، سوريه، ليبيا، کشورھای 

  .افريقائی و ساير مناطق جھان نشان داده است

ًد تا چھرۀ ظاھرا انسانی به خود بگيرند، کوشش می کنند تا جنگ ھای  اکنون که سرمايه داران جھانی تالش می کنن

در افغانستان نيز قاتالن کرائی، در خدمت استعمارگران جھانی . استعماری شان را از طريق قاتالن کرائی به پيش ببرند

گ ارتجاعی و جنگ کنونی افغانستان که يک جن. قرار دارند و از ھيچ جنايتی در حق زحمتکشان دريغ نمی کنند

اکنون در کنار نيروھای رسمی که در خدمت ناتو و امريکا . استعماری  است، قربانيان اصلی آن زحمتکشان ھستند

قرار دارند و اين جنگ ارتجاعی را به پيش می برند، قاتالن کرائی مثل طالبان، حزب اسالمی و تازگی ھا داعش با 

  .جھانی عليه زحمتکشان قرار دارندبيرحمی و قساوت تمام در خدمت سرمايه داران 

داعش، يکی از فاشيست ترين نيروھائی است که به وسيلۀ سرمايه داران جھانی برای کشتار و قتل عام زحمتکشان ايجاد 

جنايات اين گروه فاشيستی در سوريه و عراق بر ھيچ کسی پوشيده نيست، مقاومت جانانۀ شيرزنان کوبانی . شده است

  .عليه اين وحوش و جناوران، حماسۀ ماندگار عصر حاضر ماست

اگر از يک سو استعمارگران . اکنون جنايتکاران داعشی، روزگار توده ھای زحمتکش افغانستان را تيره تر ساخته است

 کنند، ناتوئی و امريکائی خلق ما را می کشند، اگر از يک سو ياران داخلی استعمارگران خلق ما را چور و چپاول می

اگر از يک سو طالبان توده ھای مردم ما را سر می برند و کشتار می کنند، داعش و داعشيان جنايتکار از سوی ديگر 

  .خنجرھای خونين شان را بر گرده ھای زحمتکشان فرو برده، جنايت پشت جنايت می کنند

لبان سوخته است و چپاولگران بی وقفه ننگرھار، واليتی که زير چکمه ھای استعمارگران دردمند است، در انتحار طا

نيروھای فاشيستی داعش که تسبيح در دست . غارت می کنند و می کشند، به محلی برای جنايت داعشيان تبديل شده است

دارند، بی وقفه مردم را می کشند، به اسارت می گيرند و زنان و دختران جوان زحمتکشان را به اسارت برده به غالم 

  . ه نکاح درمی آورندبچه ھای خود ب

ناتو، امريکا، ياران داخلی و حاکم استعمارگران، قومندانان بيرحم، قاچاقبران مواد مخدر، طالبان، حزب اسالمی، 

داعشيان و دولت ھای ارتجاعی منطقه ھمه و ھمه دست در دست ھم داده، به يک نام و ديگر نام انسان ھای زحمتکش و 
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ھمه دشمن زحمتکشان : اينھا به خوبی نشان می دھند که نقطۀ مشترک دارند. رنجانندفقير و نادار را می کشند و می 

  .ھستند و ھمين کافی است که زحمتکشان عليه تمام اين جنايتکاران با اتحاد و ھمبستگی صف آرائی نمايند

  

 


