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 Human rights  بشر حقوق

  
  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١٣ جون ٠٩

  بر زمين ريخت، » دموکراسی«خون زحمتکشان باالبلوک واليت فراه، با بم ھای 

  !داريمياد اين زحمتکشان را گرامی می 

 زحمتکش اين واليت به شمول زنان و فرزندان ١۵٠بيش از . چھار سال پيش از امروز واليت فراه به غم نشست

گناه اين زحمتکشان اين بود که در . ی کشته شدندئ بم ھای طياره ھای امريکاۀوسيله زحمتکشان در ولسوالی باالبلوک ب

زحمتکشان اين بود که آنھا ھمه دھقان و فرزندان و زنان دھقانان گناه اين . خانه ھای فقير  و گلی زندگی می کردند

  . نادار و تھيدست بودندۀگناه اين شھيدان اين بود که آنان مربوط به طبق. بودند

صحبت کرده،  ولی مردم ما به خوبی می » حقوق بشر« در دوازده سال گذشته از ھای ھا و دوستان غربی آنئ امريکا

ی ھا بر قريه ھای زحمتکشان بم می ريزند، وقتی بر خانواده ھای آنھا ئوقتی امريکا.  معنی داردفھمند که اين شعار چه

ی ديوانه وار آنان را به رگبار ئی آنھا را می کشند، وقتی سربازان امريکائبمباری می کنند، وقتی سپيشل فورس امريکا

» حقوق بشر«د، زحمتکشان ما معنی واقعی  آنان بر اجساد ادرار می کننۀمی بندند، وقتی سربازان خالکوب شد

ی، يعنی قتل و کشتار زحمتکشان، شکنجه و آزار و ئبشر امريکا» حقوق«. ی را بھتر از ھمه درک می کنندئامريکا

ی ھا، ناتو و ئ و سرمايه دار شدن بيشتر سرمايه داران و دولتمردانی که دوستان امريکاءاذيت تھيدستان و فقرا

  .  کشورھای ھمسايه ھستند

ی ھا چنانچه در کشورھای جاپان، کوريای شمالی، ويتنام مردم ئقتل عام مردم باالبلوک يکبار ديگر نشان داد که امريکا

خصوص دھقانان، کارگران و ساير زحمتکشان خودداری نمی ه را قتل عام کردند، در افغانستان نيز از قتل مردم و ب

ھا اگر تمام افغانستان را ھم با خون زحمتکشان سرخ کنند، مردم ما جنايت اينھا را فراموش نمی کنند و روزی اين. کنند

  .با اين ھا و دوستان شان حساب خواھند کرد

ی ھا و ناتو خون ئامريکا.  يکی از دردناکترين  توھين ھا که در حق مردم ما می شود، توھين به خون زحمتکشان است

، خوش و ء شھداۀمتکش را می ريزانند و بعد با يک معذرت خواستن و دو ھزار دالر دادن به خانوادافغان ھای زح

اينھا از فقر و ناداری مردم عزيز ما استفاده می کنند و فکر می کنند که با دادن . خندان به پايگاه ھای شان بر می گردند

 اند، افغان ھا ھيچ وقت خون برادران و فرزندان خود را به دوھزار دالر خون آنھا را خريده اند، اما اينھا کور خوانده

  .کسی نمی بخشند

که  خود را در درد و رنج خانواده ھای شھدای عزيز باالبلوک شريک  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان، ضمن اين

د و باور دارد که زحمتکشان  را گرامی می دارءمی داند و غم و درد آنھا را غم و درد خود می داند، ياد تمام اين شھدا
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کشور، بدون درنظرداشتن زبان، مذھب، مليت و سمت و منطقه، با ھمسبتگی و اتفاق و اتحاد می توانند از اين ھمه ظلم 

  .و ستم نجات پيدا کنند

 


