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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان  

  ٢٠١٣ جنوری ٠۴

  

  

 

  »دموکراسی«يازده سال کشتار برای 

  ! با فروش کودکان زحمتکشان ادامه دارد
  

 ديازده سال است که خانه ھای زحمتکشان برباد می شود و بمبار. کشته می شونديازده سال  است که زحمتکشان 

.  ماشيندارھای خارجی ھا کشته می شوند، يتيم می شوند و بيوه می شوندۀوسيله دھقانان را می کشد و کودکان و زنان ب

 است که قتل ھای دسته جمعی يازده سال است که زندان ھای بگرام و پلچرخی، زحمتکشان را برباد می کند، يازده سال

در محافل عروسی زحمتکشان، خون جاری می کند، يازده سال است که زحمتکشان چور و چپاول می شوند و 

  .مريضی، اعتياد، فقر، بيکاری، زندگی زحمتکشان را پر از عذاب و رنج ساخته است

 که یتحمل کنند، دموکراسي» دموکراسی«اين ھمه رنج و عذاب و درد و کشتار و زندان را بايد زحمتکشان به خاطر 

ارنواالن، ن، رئيس ھا، قاضی ھا، څبرای سرمايه داران، خان ھا، اربابان، تاجران، پولداران، وکيالن پارلمان، وزيرا

  . اينجو داران  و غارتگران فايده و سود دارد و گاو شيری آنھاست

کار می گردند، گرسنگی می کشند، اما سرمايه داران زحمتکشان می ميرند، کشته می شوند، نادار و تھی دست پشت 

چاق و چله می گردند، غارت می کنند، چپاول می کنند و حمايت دولت و خارجی ھا دست ھای آنان را در غارت بيشتر 

  .زحمتکشان باز گذاشته است

انسانی زحمتکش، .  زحمتکشان ماستۀ واضح زندگی فقيرانۀوف در واليت بلخ در ولسوالی دھدادی نمونؤ کاکا رۀقص

 پر از درد که ناچار می شود به خاطر گرسنگی عزيز ترين کودک خود، کودک دوساله را در برابر  ایبا چھره

 ھزار ٧قبل بر اين يک پدر ديگر در واليت پروان کودک سه ماھه اش را در برابر . ھزار افغانی به فروش برساند٢۶

ار چوب به فروش رساند، اما ساير زحمتکشان با گرد آوری پول کودکان ھر دو پدر را افغانی به خاطر خريد يک خرو

  .اندندتدو باره به آنان برگش

ت زحمتکشان ، نشان می دھد که وضعيخصوص فروش دو کودک در ماه جدی امساله و بفروش کودکان زحمتکشان 

ی را نمی خواھيم »دموکراسی«ما زحمتکشان . شده استی به چه اندازه وحشتناک و دردناک ئامريکا» دموکراسی«در 
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می خواھيم که   یما دموکراسي. که در آن کشته شويم و اوالد و کودکان خود را به خاطر فقر و ناداری به فروش برسانيم

ما . د و به خاطر فقر و ناداری کودکان خود را به فروش نرسانندن زحمتکشان در آن زندگی خوب داشته باشۀھم

ی که زحمت می کشندو کار می کنند، برابر باشند و سرمايه دارانی که ئ انسان ھاۀمی خواھيم که در آن ھم یدموکراسي

 خارجی ھای بم ريز ۀوسيله ما را غارت می کنند، ديگر توان غارت ما را نداشته باشند، ما دموکراسيی بدون کشتار ب

  . می خواھيم

ی، دموکراسی زحمتکشان نيست؛ دموکراسی غارتگران و ئاته می توانيم که دموکراسی امريکاز اين خاطر گف

چپاولگران است و تا اين دموکراسی حاکم است زحمتکشان کشته می شوند و دار و ندار خود را از دست می دھند و 

  !را نمی خواھيم» دموکراسی« ما اين .گاه روی خوشبختی را نخواھند ديد ھيچ

 ١٣٩١ جدی ١۴


