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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١٢ اگست ١۶
 

  دولت ھای ستمگر، حامی ستمگران می باشند
ی، بربريت و استبداد و ئ، ستم، فساد، زورگو توده ھا، ظلمی است که تاريخ آن با  کشتارئافغانستان از جمله کشورھا

در اين ميان اين مردم زحمتکش است که بار  تمام بدبختی ھا، رنج ھا، قتل ھا،آوارگی . استعمار گره خورده است

  .را متحمل شده اند و جنايت و خيانت ستمگران داخلی و خارجی را با گوشت و پوست خود حس می کنند...و

داده است که دولت ستمگران ھميشه در خدمت ستمگران بوده و از ھيچ نوع ظلم و ستم در تاريخ افغانستان نشان 

مين کرده و زحمتکشان أمقابل زحمتکشان دريغ نکرده، به زور شمشير و تفنگ، تانک و طياره منافع ستمگران را ت

 که حمايت ستمگران خارجی را امروز در افغانستان نيز دولتی داريم. را پيوسته به خاطر اين منافع قربانی می کنند

در اين دولت، کسی . دارد، ستمگرانی که بر مردم ما ادرار می کنند و جسد مرده ھا را طعمه سگان خود می سازند

دست آورده بتواند، از ه که پول داشته باشد، شھرک داشته باشد، کارخانه داشته باشد، شرکت داشته باشد، قرارداد ب

در اين . از طرف دولت تحسين و تقدير می شود» با عزت«و » شريف«ه حيث انسان احترام برخوردار است و ب

 مردم در بانک ھا باشد، اختالس گر ميليون ھا ۀ زمين باشد، دزد ميليون ھا دالر سرمايۀدولت کسی که غصب کنند

اما اگر يک زحمتکش به . دالر و ميلياردھا افغانی باشد، نه محاکمه می شود و نه بازخواستی از او موجود است

و » دزد«، »بی حيثيت«خاطر خريدن يک نسخه دوا برای طفل مريضش از ناچاری يک بايسکل را بدزد، انسان 

در اين دولت ، پولداران می توانند شھرک .  معرفی شده از طريق تلويزيون ھا به نمايش گذاشته می شود» بی آبرو«

را غاصب نگفته، محاکمه کرده نمی تواند، بلکه در افتتاح شھرکش ھای بسيار کالن بسازند، ھيچ دولتمردی او 

اما اگر يک زن زحمتکش، يا يک کارگر زحمتکش و يا ھم يک  . دنمی خوان» پيشرفت «ۀرا نمون شرکت کرده، آن

يران   گلی اش را وۀآباد کند، دولتمردان با تفنگ رسيده، با بلدوزر خاناز گل  ۀمعلم زحمتکش در دو بسوه زمين خان

  . دند و او را غاصب گفته، تھديد به برخورد قانونی می کننمی کن

لذا دولتی که حمايت ستمگران خارجی را داشته باشد، واضح است که نمی تواند حامی زحمتکشان داخلی باشد و چه 

اره ھای دولتی که با پرواز طي. ھمجنس با ھمجنس پروازکند –زيبا گفته اند که زاغ با زاغ، کبوتر با کبوتر 

اين دولت نمی تواند با مردم باشد و با آرزوھای مردم بال . وجود آمده، بايد با ھمانھا پرواز کنده ستمگران خارجی ب

  . بگشايد و  پرواز کند

 


