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در افغانستان چه می گذرد؟
٢۶٠
افغانستان اشغالی خشن ترين کشور به کودکان
وزارت نام نھاد و فاسد کار و امور اجتماعی دولت پوشالی کابل اخيراً گزارش داده که در افغانستان اشغالی سه
ميليون کودک در سراسر کشور در معرض آسيب ھای جدی قرار دارند که از آن جمله  ٢ميليون آن به کار ھای
شاقه و سخت روی آورده اند .سخنگوی اين نھاد متعفن باد به غبغب انداخته و »کارشناسانه« می گويد که» :کار در
کوچه و بازار برای کودکانی که بايد به مکتب بروند مانند ويروس ساری خطرناک است«؟!! معلوم نيست اين آقای
بی سواد و کودن بر مبنای کدام منطق و عقل سليم اين گونه ادعا می کند؟!!
اين آقای نيکتايی پوش و جنتلمن که معاش دالری می گيرد و مغزش به اندازۀ کلۀ موش است بدون درک از وضعيت
وحشتناک اشغال ،فکر می کند که کودکان از روی تفنن و شوق به کار ھای شاقه روی آورده اند و يا خانواده ھای
اين کودکان سنگدل و بيرحم اند که اطفال نازنين شان را به عوض رفتن به مکتب به کار ھای سخت وادار می
کنند!!
در افغانستان اشغالی ،بيشتر از سيزده سال است که از »برکت« »جامعۀ جھانی« فقر و بيکاری بر زندگی توده ھای
ميليونی اين کشور سايۀ شوم خود را انداخته اند و ھر روز صد ھا ھزار نفر با شکم گرسنه روز را شب می نمايند.
امروز در کشور بال کشيدۀ ما بيشتر از  ٣۶درصد که نفوس کشور که تعداد شان بيشتر از ده ميليون انسان می
گردند زير خط فقر به سر می برند و روزانه کمتر از يک دالر عايد دارند ،اما عده ای دزد ،غارتگر ،جنايتکار،
جاسوس و وطنفروش که خاک وطن را به اشغالگران غربی دو دستی بخشيده و بر اريکۀ قدرت تکيه داده اند،
ھمچون سگ ھای تعليم يافته به ساز اين جنايتکاران خوش رقصی نموده و با پسوند و پيشوند )کارشناس ،سخنگو،
متخصص ،آگاه سياسی وغيره( با ابراز چنين مزخرفاتی می خواھند توده ھا را مالمت نمايند که چرا اطفال شان را
به کار ھای شاقه می فرستند.
در کشوری که بيش از صد ميليارد دالر بعد از  ٢٠٠١در آن سرازير گرديده ،اقليت کمتر از  ۵درصد که به زندگی
ھای افسانه ئی و رؤيائی دسته يافته اند ،آسمان را به اندازۀ دھن چاه قياس نموده و به اين باور اند که ھمۀ توده ھا از
خوان »نعمت« امپرياليست ھا مستفيد گرديده اند!!
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توده ھای درد ديده و ستمديدۀ کشور اشغال شدۀ ما ،صد ھا مرتبه از اين وطنفروشان و جواسيس بيشتر مھر و محبت
مادری و پدری را به اوالد ھای شان دارند و ھر روزی که اطفال شان را برای پيدا کردن قوت اليموت روانۀ کوچه
و بازار می نمايند ،درد را می توان در روح و روان شان احساس کرد ،اما برای زنده ماندن ھيچ چاره ای ندارند و
ناگزير به فرستادن اطفال شان به کار ھای شاقه می شوند.
يلغار سگان درندۀ اشغالگر غربی ،افغانستان را دوزخی به فرزندان واقعی مخصوصا ً به اطفال نازنين آن مبدل
ساخته اند .دزدی ،قتل ،کشتار ،انتحار ،انفجار ،چور و چپاول دارائی ھا و ثروت ھای عامه ،فساد مالی ،اداری و
اخالقی ،بيکاری ،فقر ،اعتياد ،انحطاط اجتماعی ھمه و ھمه ارمغان »جامعۀ جھانی« يا امپرياليست ھای غدار اند که
نصيب بيشتر از  ٩۵در صد مردم ما گرديده اند و تا زمانی که کفتاران سرمايه شکم ھای شان را بر مام ميھن ما
انداخته باشند و تا زمانی که مديران اجرائی سرمايه نقشه ھای شوم و ضد انسانی خود را در اين گوشه از جھان
تطبيق می نمايند ،ھرگز وضعيت جاری تغيير نخواھد کرد ،مگر اين که بازوی ستبر توده ھا با اتحاد و ھمبستگی
نيرو ھای مترقی ،آزاديخواه ،انقالبی و مترقی قوی و قوی تر گرديده و با راه اندازی قيام ھای سراسری،
اشغالگران را از کشور برانند و کاخ استبداد را بر فرق وطنفروشان و جواسيس خراب نمايند.
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