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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
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 Human rights  بشر حقوق

 
 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١٢ جوالی ٠۴

  

  !قاتالن،  به خون زحمتکشان ما توھين نکنيد
  

خصوص زحمتکشان عزيز ما لذت می ه  مردم ما و بقاتالن مردم افغانستان، وحشيانی ھستند که از ريختن بم بر

اين قاتالن که به دروغ خود را طرفدار حقوق بشر و آزادی می دانند، با کشتار و قتل مردم ما نشان می دھند . برند

که دروغ ھای شاخدار می گويند، قاتالنی ھستند که پس از کشتار افغان ھا بر اجساد آنان می  که در پھلوی اين

  .ی خود را به نمايش می گذارندئبه اين شکل وحشت و درنده خوند و شاش

 که در آن ھر لحظه ده ھا و ندامروز قاتالن خارجی و داخلی، افغانستان را برای زحمتکشان به دوزخی تبديل کرده ا

و قاتالن با بم ھای کالن . رود صد ھا زحمتکش می ميرد، زخمی می شود، اسير می شود و به فقر و بيچارگی می

طياره ھای عصری و تفنگ ھای مدرن، انفجارھای انتحاری، سر بريدن و تيزاب پاشيدن؛ زن، کودک، ريش سفيد، 

ی و بی ئمی کشند و پس از کشتار با بی حياين رتبه و ساير زحمتکشان کشور ما را ئمور پاأدھقان، کارگر، معلم،  م

را خريداری می کنند و اين بدترين توھينی است که در  شرمی به خون آنان توھين کرده با پرداختن دالر کشتار آنان

  .حق زحمتکشان کشور ما صورت می گيرد

 تن به شمول کودکان و زنان را ١٧ی در زنگ آباد کندھار، ئدادی از نيروھای جنايتکار امريکاکه تع پس از آن

کشتند و تعدادی را ھم زخمی کردند، دولت اين جنايتکاران با سو استفاده از فقر و بدبختی و ناداری خانواده ھای اين 

ن پرداخت و به اين صورت پس از ده سال قيمت خو» غرامت« ھزار دالر ۵٠ ھر قربانی ۀقربانيان، برای خانواد

  !!! ھزار دالر باال رفت۵٠ ھزار دالر به ٢زحمتکشان از 

در کشوری که غارتگران خارجی و داخلی حکم برانند و جنگ برای منافع چپاولگران کشورھای مختلف جريان 

داشته باشد و ھر دو طرف جنگ برای آنانی خدمت کنند که ضد زحمتکشان ھستند، در چنين کشوری مطمئناً چيزی 

رود، خون زحمتکشان است و از ھمين خاطر است که خون زحمتکشان با دالر   ارزش به حساب میکه از ھمه بی

اندازه گيری می شود و قيمت آن را دولت ھا و نيروھای جنايتکاری تعيين می کنند که ھر دقيقه کارگران، د ھقانان، 

 ۵٠يد بدانند که با پرداخت دو ھزار يا با» دالر ده«اما اين قاتالن . معلمان و خانواده ھای زحمتکشان را می کشند
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خون زحمتکشان ما را  بپردازند، بھای  واقعی خون  اين » غرامت«ھزار دالر به ھيچ صورت نمی توانند بھا و 

  . زحمتکشان و توھين به خون آنان را غارتگران و قاتالن روزی پرداختنی ھستند

 


