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۶٠٠ 

 

  

   ميليارد دالر برای کشتار ما،۶٠٠

  ! اين جنايت را محکوم می کنيم
که ميليون ھا زحمتکش فقير و نادار خانه و سرپناه  ه و گشنه است، در حالیکه نه ميليون  زحمتکش گرسن در حالی

که ميليون ھا زحمتکش  ندارد، در حالی که ميليون ھا زحمتکش شب و روز برای يک لقمه نان کار می کند، در حالی

که  ميليون ھا  الیکه ميليون ھا کودک زحمتکش کارھای طاقت فرسا و شاقه انجام می دھد، در ح بيکار است، در حالی

رود، در   داخلی به حساب میۀکه صدھا ھزار زحمتکش ما آوار زحمتکش در کشورھای ھمسايه آواره است، در حالی

که  ميليون ھا زحمتکش زندگی پر  که ميليون ھا زحمتکش پول تداوی خود و کودکان خود را ندارد، در حالی حالی

  . ميليارد دالر مصرف کرده اند۶٠٠ل گذشته برای جنگ افغانستان ی ھا در ده سائ، امريکامشقت و دردناک دارد

 لک ٧.۵ ھا  بيشتر از صدھزار عسکر برای کشتن افغان ھا روان کرده اند،  بيشتر از ئیدر ده سال گذشته  امريکا

جنگ «برای  نقليه نيز شامل می باشد ۀ ھزار وسيل۵٠ ميليارد دالر می رسد که در آن ٣۶وسائل نظامی که قيمت آن به 

ديگر را در  زودی يکه  ھا تبديل شده و بئیبه کشور ما آورده اند، طالبانی که  اکنون به برادران امريکا» عليه طالبان

کشته نشده است که مردم  ما يعنی زحمتکشان کشته » طالب«با اين پول و وسائل نظامی، آنقدر . آغوش خواھند گرفت

  . اين پول کودکان و زنان، دھقانان و کارگران  و معلمان و داکتران و انجنيران کشته شده اندۀوسيله شده اند، ب

برای . رود آمار يوناما در افغانستان به خوبی نشان می دھد که کشتار زحمتکشان نسبت به ھر سال بيشتر شده می

زحمتکشان کشور ما جنگ فعلی را جنگ . زحمتکشان ھيچ فرقی ندارد که کی ھا آنھا را می کشند، طالبان يا خارجی ھا

زيرا زحمتکشان به خوبی می دانند که امريکا در . به سود خارجی ھا و پولداران داخلی می دانند نه به سود زحمتکشان

اين واقعيتی است که زحمتکشان خود .  خودش استۀکنار زحمتکشان بوده نمی تواند و تمام اين کشتار برای منافع و فايد

  . ی دادن در  يازده سال گذشته به آن رسيده اند و ھيچ کسی با ھيچ دروغی نمی تواند آنھا را فريب بدھندبا قربان

زحمتکشان به خوبی می دانند که ھيچ کسی آنھا را از ستم و جنايت نجات داده نمی توانند، مگر خود شان و ھمبستگی 

  .شان
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 ھا، ادرار کردن شان بر جسد مرده ئیماھيت بمباری امريکا ميليارد دالر برای کشتار مردم ما به خوبی  ۶٠٠مصرف 

لذا ما . ھا، شکار کردن افغان ھا به رسم تفريح، عکس گرفتن با جسد خونين مرده ھای افغان  را نشان می دھد

زحمتکشان از آنھا نمی خواھيم که اين پول را برای ما مصرف کنند، بلکه خواھان خروج فوری آنھا از کشور خود 

ما زحمتکشان، دھقان و کارگر، معلم و انجنير ھمانطوری که در دوره ھای گوناگون وطن خود را ساخته ايم، . مھستي

اين صالحيت و توان را داريم که با بازوان خود وطن خود را بسازيم، ما با شکم گرسنه کار می کنيم، می خوابيم اما 

  . خارجی ھا قبول نداريمۀوسيله د را بکشتار فرزندان و کودکان و زنان و براداران و پدران خو

 ١٣٩١ جدی ٨ –


