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 )نوشته سير(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١۴ جون ٢٧

  کودکان زحمتکشان

   و بدترين روزگار در حاکميت جنايتکاران
و جنايت می کنند، خون می ريزند   ھر روزی تفنگدارھا و داخلی ھاخارجی . جنايت، فرھنگ حاکم چپاولگران است

در ميان اين جنايت، کودکان زحمتکشان ھم در آتش استعمار و استبداد می . زندگی مردم زحمتکش را برباد می کنند

اری آنان را خارجی ھای امريکائی و ناتوئی کودکان زحمتکشان را بمباردمان می کنند و طالبان با حمالت انتح. سوزند

در کنار جاده ھا می کشند و تفنگداران تنظيمی و چوکره ھای محلی آنان روزانه بر کودکان تجاوز می کنند و دولتی که 

با پول ستمگران امريکائی و ناتوئی در خدمت سرمايه داران و تاجران و خانان و اربابان قرار دارد با گذشت ھر روز 

  .ه و گدائی سوق می دھدکودکان را به کارگری، کارھای شاق

در اينجا دو خبر . روزی نيست که خبرھای دردناک در مورد زحمتکشان و به خصوص کودکان زحمتکشان نشنويم

از . دردناک در مورد کودکان زحمتکشان را ارائه می کنم که نشاندھندۀ وضعيت اسفناک کودکان زحمتکشان است

 طفل در اين واليت قربانی جنگ ھا و کشمکش ٧٢ل روان ميالدی واليت فارياب خبر می رسد که در شش ماه اول سا

اين گزارش که به وسيلۀ يوناما داده شده است، .  طفل آن کشته شده اند١۶ھای خونريزان جنايتکار شده اند که از جمله 

 ناتوئی و بخش کوچکی از جنايات دشمنان زحمتکشان است که مردم آنھا را به نام  طالب، جنگ ساالر،  امريکائی و

يوناما اين گزارش را در حالی نشر می کند که ھمين اکنون کودکان در ولسوالی . حاميان تفنگدار داخلی می شناسند

  .سنگين واليت ھلمند در کنار ديگر زحمتکشان می ميرند و به قتل می رسند

 امريکا و ناتو و دولت ھای مرتجع منطقه تبديل شده است، افغانستان را به اسارتگاه جنگ بيرحمانۀ کنونی که به پروژۀ

اگر از يک . در اين اسارتگاه، کودکان بدترين زندگی را می گذرانند. و قبرستان بزرگ زحمتکشان تبديل کرده است

 به گدائی و فقر بيشتر و طرف قتل عام می شوند و بمبارد می شوند و در انتحار می مرند، در طرف ديگر ھر روز

  .زندگی طاقت فرسا سوق داده می شوند

وزارت کار و امور اجتماعی دولت حمايت کنندۀ سرمايه داران و فئودال ھا و تاجران چپاولگر که کمک طياره ھای بی 

ن وزارت اي.  کودک کارگر سه تن گدائی می کنند٩ ستمگران خارجی را با خود دارد،  اعالم کرده است که از ھر ۵٢

 سخنگوی وزارت کار و علی افتخاری.  ميليون کودک در افغانستان کارگر ھستند٢می گويد در حال حاضر در حدود 

سخت است به . امور اجتماعی به خبرگزاری بخدی گفته است که سرنوشت تاريکی در انتظار اين کودکان است
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 يک کودک بوده می تواند، چه سرنوشت تاريکی سخنگوی اين وزارت تفھيم کرد که چه سرنوشت تاريکی جز کارگری

  .جز گدائی يک کودک بوده می تواند

ين کنند، کودکان و ساير زحمتکشان روی خوشبختی را ديده يتا جنايتکاران خارجی و داخلی سرنوشت افغانستان را تع

ين يشور مستقل، آزاد و تعکودکان زحمتکشان فقط و فقط روزی می توانند خوشبخت باشند که افغانستان ک. نمی توانند

  .سرنوشت آن در دست زحمتکشان باشند، چنين افغانستانی فقط با دستان خود زحمتکشان ساخته شده می تواند

  

  

  

  


