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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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 Children کودکان

  
  ظاھر تيموریمحمد داکتر 

   ٢٠١٣ دھم جوالیپانزالمان ــ 
  
  
 
  
  

  » کشور زندانیِ کودکانِ «   
   در کودکیکهای بيچاره و  کودکان زندانی و کودکان نادار ۀتقديم به ھم

  !!! فاميل خود ھستند و نان آوراند مجبوربه کار 

  

  : گفت ، افغانستان طی پخش اخبار روز"ملی" اصطالحه  بچند روز قبل  تلويزيون

 از بيست نفر به ، تعداد زندانيان آن واليتۀدر چند ماه اخير در واليت قندوز در زندان زنان«

  ». استپنجاه نفر رسيده

 انشمادران به آغوش و در کنار  شد که کودکان معصوم و بيچاره داده میبا بيشرمی تمام نشان 

 غير انسانی قلب ھر  با ديدن اين واقعۀ. پاره پاره و بدن نيمه برھنه قرار داشتندبا لباس کھنۀ

  . به درد می آيد،انسانی که کمی احساسی از وطن و مردم خود داشته باشد

 اليزم دفاع می کمپرادوران و امپري،کان ماّل ،يه داران دولتی که از منافع سرما،جای تعجب نيست

  .ش چنين باشدکند بايد حال مردم

 معين  طبقۀسروری يک رگان سيادت ونويسم که دولت اُ  ام و يک بار دگر میشته باربار نو

رگان  دولت اُ ، ديگر در ھر جامعۀ ما و فعالً عۀدر جام. جامعه است جامعه بر طبقات ديگر

  .فقير جامعه است مستبدان بر اقشار نادار وو  حکمرانی زورمندان

 ، پوليس مثل اردو،داشته دولت کنونی برای حفظ منافع خود و بادارانش با تمام وسايل در دست

 راند و ظلم روا می  نادار جامعۀ ما حکم میھا بر ملت و مردم فقير و و شکنجه گاھزندانھا

  . اينست خصلت دولت؛دارد
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 که  در یئو باز از آنجا کند موکراسی و ديکتاتوری عرض وجود میياز اينجاست که مفاھيم د

  ديموکراسی و ديکتاتوری نيز،خورده باشدھر طبقاتی نيزی نيست که مُ چ طبقاتی ھيچ جوامع

ديموکراسی برای کدام که ال شود  يعنی ھميشه بايد سؤ.شود مندی طبقاتی میشامل اين قانون

   از افراد جامعه؟ی کدام طبقاتبرديکتاتوری  طبقه از افراد جامعه و يا

ست برای کسب منافع خود و اربابانش بر نونی با اِعمال ديکتاتوری که خصلت ذاتی آندولت ک

ستم روا و کند  ظلم میرنجبر و محروم  اھل کسبه و تمام اقشار ، دھقانان، بر کارگران،مردم ما

و  آزادی ثروت اندوزی ،ديموکراسی.  جانی و جنايتکار است،اين دولت ظالم است. دارد می

 ريت طبقات پايانی، نه برای مردم و اکث باالئی در اين دولت استاقشارعيش و نوش برای 

  . ماجامعۀ

کودکان   زنان وند،رفت وده ھای مليونی ما به زندانھا میتھزاران نفر از بود چرا  اگر چنين نمی

 و، گرديد اشغال می شوريا ک  وندشد  و يا چرا ھزاران بيگناه کشته میندشد ما زندانی می

  ؟؟؟؟؟...

 ھردو .ھر دو يکيست وضع کودکان زندانی و ھم وضع کودکان آواره و بيکار داخل شھرھا

 ھردو زير ظلم ،دو مبتال به امراض مختلف اند ھر ھردو دور از سواد و مکتب اند و،گرسنه اند

  .دارند  اخالقی قرار و مذھبی، دينی، لسانی، نژادی، قومی، سياسی، اقتصادی،و ستم اجتماعی
  

  کودکان آواره اند

  کودکان بيخانه اند

  کودکان بيچاره اند

  کودکان بی النه اند

  کودکان در بند و در زوالنه اند

******   

  کودکان محروم از آزادی اند

  کودکان محروم از ھر شادی اند

  کودکان از زندگی ناراضی اند

  کودکان مشغول در حّمالی اند

******  
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  : روزی رسد

  اين کودکان برنا شوند

  با علم نو آشنا شوند

  روشنگر و دانا شوند           

  از وضع خود آگاه شوند

  برپا شود شور و قيام           

  دولت ز جا  بيجا شود          

   برجا شود ینو  مـنظ          

  ديگر نبينی کودکان

  !در قيد و بند جانيان
  

  !!!به اميد پيروزی

 


