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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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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١٧ جوالی ٢۵
 

 

  

  

  نوزاد ھفت روزه، فروش
  »وحدت ملی« بر پيشانی حکومت دوسرۀ ی لکۀ ننگين ديگر

  

، يا »افغانستان فاسدترين کشور در جھان است«، يا »ن دومين کشور بيسواد در جھان استافغانستا«که می گويند،  اين

، يا »افغانستان بدترين کشور برای زنان و کودکان است«، يا »افغانستان بزرگترين توليد کنندۀ مواد مخدر است«

و » عتاد به مواد مخدر می باشندليون افغان ميبيش از سه م«و يا » افغانستان دومين کشور قربانی ھراس افگنی است«

 است که تحت حاکميت ی؛ گوشه ای  از حقايق تلخ»درصد مردم افغانستان زير خط فقر به سر می برند ٧۵«که  يا اين

که نه تنھا قادر به آوردن آرامی، آسايش و خوشی و سعادت به توده ھای  جريان دارد» وحدت ملی«حکومت دو سرۀ 

از آن جمله .   باشيمۀ بيشترلکه ھر روز بايد ما شاھد حوادث بس ناگوار و تکان دھندزحمتکش و ستمديده نيست، ب

وحشيانۀ جاری در ولسوالی درزاب واليت »جنگ«فروش طفل ھفت روزه توسط خانوادۀ فقير و زحمتکشی که به دليل

کی از اين خبر ھای تکان جوزجان، ناگزير به ترک خانه و کاشانۀ شان گرديده و در  بدترين وضعيت به سر می برد، ي

  .ست که روح و روان ھر انسان با احساس را سخت می آزارديدھنده و زجر دھنده ا

» جنگ«قتل و کشتار روزمرۀ ده ھا تن از زحمتکش ترين و ستمديده ترين انسان ھای اين کشور جزء سناريوی 

 و باداران اشغالگر شاناز نظاميان فاسد حکومت » جنگ«وحشيانۀ جاريست که ھر يک از طرف ھای درگير اين 

گرفته تا طالبان جنايتکار و مزدور، داعشی ھای خونريز، رژيم آخوندی و سفاک ايران تا غداران نظامی پاکستان دست 

س تمامی اين خونريزی ھا و بربادی أدر ر. ر بربايندبه دست ھم داده تا گوی سبقت را در خونريزی بيشتر از يک ديگ

ی ئبه سردمداری امريکای جنايتکار است که برای رسيدن به ستراتيژی آسيا) ناتو(افغانستان ماشين جنگی امپرياليزم 

  .خود، ھيچ از خونريزی و ويرانی افغانستان سير نمی شوند

اده آنھم در قرن بيست و يک، اوج جنايت و خباثت دست شديد از سوی يک خانو فروش طفل ھفت روزه به دليل فقر 

خونريز جاری در افغانستان  است که اين وضعيت برای مردمان آزاديخواه، مترقی و با احساس » جنگ«اندرکاران 
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سفبار جاری را به أن وضعيت پذيرفتنی نيست و بايد تمامی اين نيرو ھا به دور از اختالفات سياسی گردھم آمده و عامال

  .جزای اعمال شان برسانند

ديده و امروز بنابر نبود حکومت مردمی ، نابخشودنی ترين رذالت ھا، خيانت ھا و جنايت ھای فجيع در حق مردم زجر 

د که روزی بايد تمامی جنايتکاران داخلی و خارجی چھار دھۀ اخير تقاص ھر قطره خون ستم کشيدۀ ما صورت می گير

  .دھند و آن روز رسيدنيستتوده ھای ستمديدۀ ما را پس ب

 


