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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١٣ جون ٠٨

  خون مردم امريکا با خون زحمتکشان افغانستان،

   ھيچ تفاوت ندارد
 تن ٢۵٠ تن کشته و ٣تون بوستون به وقوع پيوست و در نتيجۀ آن بعد از حملۀ تروريستی که در جريان مسابقات مارا

سای جمھور اکثر کشورھای ؤديگر زخم برداشتند، موجی از محکوم نمودن ھا و تقبيح ھا عليه اين حمله از سوی ر

وشه و با قربانيان و بازماندگان اين حملۀ تروريستی از ھر گ» ھمدردی«جھان به سوی امريکا سرازير گرديد و اظھار 

  .کنار جھان به گوش ھا رسيد

با آنکه ھر نوع حملۀ تروريستی در ھر گوشۀ جھان که باعث کشته و زخمی شدن مردم بيگناه و بی دفاع گردد، کاری 

زشت، ناپسند، غير انسانی و وحشيانه بوده و ھيچ عقل سليمی آن را برداشت کرده نمی تواند؛ اما نوع برخورد و عکس 

ان با حملۀ تروريستی بوستون و حمالت انتحاری طالبان عليه مردم بيگناه و ستمديدۀ ما و يا العمل کشور ھای جھ

ی نيروی ھای ستمگر خارجی که بيش از دوازده سال به اينسو جريان دارد و جان ھزاران تن از ھموطنان ئحمالت ھوا

  .  خصوص زحمتکشان را گرفته، بسيار متفاوت می باشده ما و ب

وگانه نشاندھندۀ آن است که چيزی به نام ھمدردی و غمشريکی وجود نداشته و عکس العمل کشور ھای اين بر خورد د

جھان در مورد حملۀ تروريستی بوستون سياسی بوده و اگر نه روزانه صد ھا تن در افغانستان، عراق، پاکستان و 

 به خاک و خون کشيده می شوند، ولی ھيچ  سوريه در اثر مداخلۀ و تجاوز کشور ھای طماع و حريص سرمايه داری

اين ھمه بيانگر تفاوت عميق ميان ارزش مردم افغانستان و امريکا . با آن نشان نمی دھد» ھمدردی«دولتی عکس العمل 

ن مردم بيگناه افغانستان مجرم شناخته نشده، تعقيب نشده و يا به جزای اعمال شان گاھی قاتال است، چرا که ھيچ

که ھيچ  که با دادن دو ھزار دالر به خون زحمتکشان افغانستان توھين و تحقير صورت می گيرد، در حالینرسيدند، بل

ی و يک افغان موجود نيست و ھيچ افغانی ھم انتظار ندارد که محاکم بين المللی به جنايت ئتفاوتی ميان خون يک امريکا

 فغانستان اين حق را به خود محفوظ داشته اند و روزی آنھای سربازارن امريکا و متحدان آن رسيدگی کند، بلکه مردم ا

  .را گرفتنی ھستند

را بايد از دولت ستمگر آن جدا دانست،  بايد از حملۀ تروريستی بوستون و حس کردن درد   مردم امريکا که حساب آن

 نيروھای نظامی ۀم به وسيلقساوت تما عزيزان شان به اين درک رسيده باشند که مردم ستمديدۀ افغانستان ھمه روزه و با

ی مردم بی گناه ما را می کشند و افغانستان را به ئشان به خاک و خون کشيده می شوند، ھر روزه طياره ھای امريکا

 نيروھای خارجی ۀوسيله کشتارگاھی تبديل کرده اند که در آن ھر روز ده ھا زحمتکش و کودکان و زنان زحمتکشان ب
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امروز مردم ما امريکا را يکی از بزرگترين کشورھای تروريست جھان می .  ته می شوندو حمالت انتحاری طالبان کش

دست اين  تروريست بزرگ جھان فقط زمانی از کشتار، قتل، چور و چپاول کوتاه شده می تواند که مردم  .خوانند

  . جھان به شمول مردم امريکا، در برابر آن با ھمسبتگی و اتحاد، مبارزه کندۀستمديد

 


