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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

   ٢٠١٣ فبروری ٠٩

  

  

  

   کودکان،ۀکشتار بيرحمان

   جنايت آشکار دشمنان زحمتکشان است
در .  خارجی ھای بم ريز و دوستان داخلی آن تکه و پاره می شودۀوسيله  ببيش از يازده سال است که وطن عزيز ما

ی که ئخارجی ھا. اين يازده سال کودکان افغانستان، کودکان خانواده ھای زحمتکشان به شکل بی رحمانه کشته می شوند

 اينجو دار خود می ۀنبه نوکران زنانه و مردا» حمايت از کودکان«تفنگ در دست دارند و صدھا ميليون دالر به نام 

  .دھند، قاتالن درجه يک کودکان کشور ما ھستند

طور بيرحمانه و جنايتکارانه کودکان ه گزارش آخر سازمان ملل متحد نشان می دھد که سربازان و عساکر امريکا ب

ن ما زحمتکشان ی ھا کودکائ اگر از يک طرف امريکا.مظلوم و فقير و نادار کشور ما را  در بمباری ھای شان کشته اند

 شان را به کودکان و اطفال زحمتکشان نشان می ۀرا می کشند، از طرف ديگر طالبان با انتحار و انفجار دشمنی و کين

  .دھند

 عساکر یئ ھوا کودک افغان در عمليات١١٠بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تنھا در چھار سال گذشته بيش از 

 ميالدی سرمنشی سازمان ملل ٢٠١١در بھار سال .  تن ديگر زخمی شده اند٧٠ی کشته و در حدود ئی و ناتوئامريکا

ی ھا نسبت به سال گذشته دو برابر افزايش يافته ئمريکای ائ کودکان کشته شده در بمباران ھوامتحد گفته بود که تعداد

ی ھا در افغانستان ئ امريکاۀوسيله که اين آمار به مراتب کمتر از تعداد واقعی کودکان کشته شده ب با وجودی. است

 بم ريز و دشمنی آنھا را عليه کودکان زحمتکشان نشان می یاست، اما اين آمار ھم قسمتی از جنايت اين خارجی ھا

  .دھد

 خارجی ھای بم ريز اداره می شود و طياره ھای آن ھر دقيقه بم می اندازند و ھموطنان ۀوسيله از روزی که کشور ما ب

ه قدرت رسيده اند، کودکان ما وستان افغان آن که از ھمان روز اول خواھان بم ھای کالن بودند، بما را می کشند و د

ھزاران کودک در بمباران کشته شده اند، بيش از يک ميليون تن کارھای شاقه انجام می دھند، .  خوب نديده اندیروز

 اند، صدھا تن از سردی و سرمای ھزاران تن در کوره ھای خشت پزی بردگی می کنند، صدھا تن اختطاف شده

  .زمستان کشته شده اند، ھزاران تن از مريضی ھای عادی می ميرند و ده ھا تن به فروش رسيده اند
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 مملکت ما را در دست داشته باشند و دوستان ۀتا که در کشور ما خارجی ھای بم ريز قتل و کشتار بکنند و تا که ادار

جوھای مزدور پول بدھند، کودکان کشور ما که منظور ما کودکان زحمتکشان، يعنی داخلی خود را حمايت کنند و به اين

کودکان کارگران، کودکان دھقانان، کودکان معلمان، کودکان موچی ھا، کودکان آھنگران و ساير زحمتکشان می باشند، 

نھا وقتی به آرامش می کودکان ت. به غير از قتل و کشتار، رنج و عذاب، بردگی و مرگ چيزی ديگر نصيب نمی شوند

رسند که زحمتکشان با اتحاد و اتفاق خود اين وطن را دوباره وطن بسازند، يعنی خارجی ھا را وادار بسازند که از 

  .وطن ما بروند و دستان دوستان داخلی آنھا را نيز از چور  و چپاول کوتاه بسازند

 ١٣٩١ دلو ٢٠


