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  فرزندان زحمتکشان بدخشان، گرسنه اند؛

  ! حق آنان را از چپاولگران بگيريم
  

ول می کنند و خان ھا، اربابان و زمينداران بزرگ دھقانان عزيز کشور ما را غارت در حالی که سرمايه داران چپا

 آن سرمايه داران، اربابان، خان ھا، زمينداران و تاجران می باشند ۀولين بلند پايؤمی کنند و دولت کنونی که تمام مس

قير و غريب ما در واليت بدخشان و  در خدمت سائر پولداران  کالن و غارتگران قرار دارند؛ فرزندان زحمتکشان ف

  .که فرزندان شان را به ديگران بسپارند با گرسنگی به سر می برند و چاره ای ندارند جز اين

 در حالی که واليت بدخشان را برف پوشانده و خشکسالی دوامدار دھقانان اين واليت را به شدت تاوانی  ساخته 

ه سر می برند و جگر گوشه ھای شان به خاطر کمبود مواد خوراکه با است، خانواده ھای دھقانان در بدترين حالت ب

  . گرسنگی روبرو ھستند و در مرز تلف شدن و مردن قرار دارند

ی است که  در بدترين وضعيت قرار دارد و اکثر مردم اين ئولسوالی خواھان واليت بدخشان يکی از ولسوالی ھا

مواد خوراکه ناچار شده اند فرزندان شان را به ولسوالی برده و به ولسوالی که دھقان می باشند، به خاطر کمبود 

 ۀ کودک مربوط به خانواد٢٠از اين ولسوالی گزارش می رسد که تا اکنون . رسم اعتراض به ولسوال  بسپارند

  .دھقانان به خاطر گرسنگی به ولسوال سپرده شده اند

که از گرسنگی  گفته است که شش طفلش را به خاطر اين جمعه خان يکتن از دھقانان اين ولسوالی به رسانه ھا 

سسات بود، اما کسی برايش ؤ چشم به راه کم از جانب دولت و ماو می گويد که. ھالک نشوند به ولسوال سپرده است

  .کمک نکرد  و با تمام شدن موادخوراکه در خانه اش مجبور شد، شش طفل پسر و دخترش را به ولسوال بسپارد
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يخ در حالی تکرار می شود که قبل از اين نيز مردم افغانستان کودکان شان را به خاطر گرسنگی به اين ننگ تار

 کودک به ولسوال خود حرکتی سمبوليک ٢٠سپردن . فروش رسانيده اند و خود به جای نان علف خورده اند

کدام به  ھيچای سسه ؤمھم  و نه یند و می دانند که نه دولتدھقانانی  است که ھمه چيز خود را از دست داده ا

آنان با اين حرکت اعتراضی شان در حقيقت به ريش دولتی و حاميان خارجی اش می . دردشان رسيده نمی توانند

مردم می گويند و با مصرف ميليون ھا » خدمتگار«مانده اند و خود را » ملی«خنديدند که بر ھر چيز و ناچيز نام 

  .حرف می زنند» حقوق بشر«دالر از 

  صورت می گيرد که وزارت کار و امور اجتماعی با يک حرکت توھين آميز  ديگر به یين حرکت دھقانی در حالا

 فقير کارگران و دھقانان برای شش ماه کوپون بدھد که ۀ خانواد١٨٩٠٠زحمتکشان،  تصميم گرفته است که برای 

ی گيرد که از يک طرف قيمت يک کيلو اين توھين در حالی صورت م.  افغانی می شود١٢٢۵ارزش آن ھم ماھانه 

 افغانی است و از طرف ديگر مصرف يک وقت نان دولتمردان به ١٠ افغانی و قيمت يک توته نان ٩٠ تا ٨٠گاز 

  . ھزار افغانی می رسد۵سه تا 

که توھين دردناک به  ما زحمتشکان است، در عين زمان به جای راه حل اصلی که در توان  اين حرکت ضمن اين

ی پرورش می دھد تا ھميشه در خدمت سرمايه داران و ئ گداۀ دولت نيست و بوده ھم نمی تواند، ما را با روحياين

دارند و ھم حاميان مقتدر خارجی دارند که جز از  زمينداران کالنی قرار داشته باشيم که ھم حمايت دولت کنونی  را

  .بم ريختن کاری ندارند

کدام نمی   خارجی و داخلی ھيچسساتؤن دولت، حاميان خارجی آن و مد که اي اين فجايع دردناک نشان می دھۀھم

 زحمتکشان بدخشان و ۀتوانند در خدمت زحمتکشان باشند و اين خود زحمتکشان ھستند که بايد حق فرزندان گرسن

سخره به ساير واليات کشور را از چپاولگران و غارتگران بگيرند و نگذارند که  ھيچ کسی با جيره بندی ھای م

  . بازوان پر قدرت آنان توھين کند
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