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  داکتر ظاھر تيموری

  ٢٠١٣ جوالی ١٧
  

 »لعنت بر ديموکراسی امريکائی«
  

رمردم ما تحميل ديموکراسی امريکائی که با زورسرنيزه ب) برکت( از، بيش از دوازه سال از اشغال کشور سپری شده

طور وحشت انگيز تقسيم غير مساويانه  نعم ه ب و وجود آمدهه شده شکاف عميقی از نظر اقتصادی بين طبقات جامعه ب

  .مادی در جامعه در جريان است

 متوسط در ۀ طبق.دنشوی  فقير تر مءفقرا   غنی تر وء مالی است که اغنياۀ سرمايۀبر اساس سياست اقتصادی غارتگران

  .ء و فقراءاغنيا  ودو طبقه مقابل ھم قرارگرفته انددر حال از بين رفتن بوده قسماً جامعه

  کمپردوران و مقامات ارشد دولتی اند که ، دالالن،  جنگ ساالران،  تنظيمی ھا،  جھادی ھا،افراد ثروتمند جامعه

مزايای آسايشی  از بھترين افته ومشغول به زر اندوزی بوده به سرمايه ھای کالن رسيده و به زند گی فرعونی دست ي

عالوه  .می باشندمعيشت زندگی امکان ی ترين ئدر مقابل اکثريت عظيم افراد جامعه فاقد ابتدا. در جامعه برخوردار اند

 ۀ سرمايۀکه خود ناشی از اقتصادغارتگران(فشار ھای سياسی   نادار جامعه مجبور به تحملیبر فقر اقتصادی توده ھا

 ۀ  کشته شدن شان توسط  مين و بمباران جنايتکاران امريکائی و يا به وسيل،  شکنجه شدن،زندانی شدن مثل) مالی است

  .باشند انتحار فردی طالبی می

دارند مخصوصاً کودکان بيشتر قربانی   توده ھای ميليونی مردم ما زندگی جھنمی، اين ديموکراسی امريکائیۀدر ساي

  .اين ديموکراسی گرديده اند

نين کودکی چون مردان وپير مردان به کار جسمی شاقه مثل  کودکان به س ما کم مصيبت داشت که فعالً ۀ  جامعالً مگر قب

  . خود باشندۀ که نان آور خانواداندو مجبور   ديگر مشغولۀا کار شاقھکار در داش ھای  خشت پزی و  صد

 ءکودکان به امراض گوناگون که منشا فاقد سواد و تعليم باشند و  کوکان  ما کم مصيبت داشت که فعالً ۀ جامعمگر قبالً 

  . مبتال باشند،فقر و ناداری دارند

 کودکان توسط آدم ربايان دزدی شده  در ممالک عربی خليج به فروش  ما کم مصيبت داشت که فعالً ۀ  جامعمگر قبالً 

اف شده به قتل تطوند ويا حاال ھم کودکان اخل استخدام شھرسانده شوند و به مسابقات شتردوانی اعراب وحشی وجا

  .برسند

 آن ءجھت دريافت يک لقمه نان که اغنيا کودکان درشرايط جھنمی کشور و در وضع بد اقتصادی کنونی مجبور شده اند

  )چنين چيزی در تاريخ کشور سابقه نداشت( ه نمايندعباله دانی شھرھا مراجزرا دور ريخته اند  به 
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 که کودکان مظلوم و بی آنھم از طرف جنگساالران بدان افزوده شد، بدان معنا ما کم بود که ۀ جامعدرمصيبت ديگر يک 

به زور و جبر به موتر ھای  باله دانی ھا توسط مسلمانان جھادی تنظيمی و اوباشانز از زباله ھاپناه در عين جمع آوری 

  .باله دانی رھا می شوندز ۀدوباره در ساح شخصی کشانيده شده بعد از تجاوز جنسی کودکان

لعنت بر . پيوسته و در جريان است ع و ما کم بود که فعالً بوقۀواقعاً ھمين يک چنين مصيبت و جنايت برای جامع

 مردم و کودکان آورده و تحميل می کند لعنت بر دولت پوشالی و ،جامعه ديموکراسی امريکائی که اين حالت  را بر 

  .دولت جمھوری اسالمی

دھد؟ مگر اسالم تجاوز بر کودکان  مگر اسالم تعرض بر کودکان معنی می!ای مردم غيور افغان!  مسلمان ای مردم

وضع کودکان و مردم بايد چنين باشد ؟ چرا در کشور ھای غير اسالمی و دھد؟ مگر در کشور اسالمی حال  معنی می

  دھد؟ چنين نيست ؟ مگر اسالم تجاوز جنسی بر کودکان معنی می

شما عليه اين ديموکراسی امريکائی و  شما چون توده ھای ميليونی مصر به پا نخيزيم و اگر ما و  اگر ما وای مردم

  !است و ھمان کاسه کند باز ھمان آش  نمییريدولت پوشالی قيام نکنيم  وضع  ما  ھيچ تغي

  !به اميد قيام مردم ما عليه رژيم ودولت پوشالی

   

   

  

  

  

   

  

  

    

  

 

 


