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  کودکان افغان، قربانيان يازده سال اشغال و چپاولگری
مارگران، در اين يازده سال استع.   و ناتو می گذردئیيازده سال از اشغال کشور ما توسط امپرياليست ھای امريکا

. شمار، زندگی را بر کودکان طبقات زحمتکش ما دوزخ ساخته اند ھا با جنايات بی دولت پوشالی، طالبان و جھادی

کشند؛ طالبان فاشيست با شست  ھا و غارتگران ناتو کودکان ما را در بمباران و گلوله به خاک و خون می ئیامريکا

پيشه کودکان  کشند؛ جھاديان جنايت فرستند و يا ھم در انتحار می میو شوی ذھنی و تخدير، يا آنان را برای انتحار 

ھای خيابانی مبدل  دھند و چپاولگران دولت پوشالی، آنان را به زائده را اختطاف و مورد تجاوز جنسی قرار می

  .دھند کرده و يا ھم به اردوی بردگان سوق می

ی کودکان داغ ھای ننگينی است که ماھيت استعمار و دی و بردگک، تجاوز جنسی، اختطاف، بيماری، تقتل، کشتار

ھای شيرين  در کشوری که کودکان آن به خاطر بيماری اسھال جان. دھد اسارت کشور ما را به خوبی نشان می

 درصد ساالنه ٢٨دھند، پنج مليون کودک از رفتن به مکتب محروم ھستند؛ تجاوز بر کودکان  شان را از دست می

 ھزار کودک بردۀ کوره ھای خشت پزی در ۵٠ليون مصروف کارھای شاقه ھستند، ي م١.٩؛ افزايش يافته است

باشند؛ صدھا ھزار کودک در  ليون ھا تن ديگر گرسنه می خوابند و ھزاران تن معتاد میياطراف کابل ھستند، م

سازد، استعماری که  جنايتبار استعمار را آشکار میسيمای ...  نانی سرگردان ھستند، وۀميان زباله ھا به دنبال لقم

ھا نھاد دفاع از حقوق  اين استعمار برای مشاطه و آرايش سيمای خونين خود، ده. رود با بدترين جنايت به پيش می

نمايد تا بر دالرھا و يوروھای   را به اين و آن کاخ دعوت میئیھا کودک را به کار انداخته است و ملعبه

  !!!ی خم شده، سخن از نجات و حقوق کودک بزندامپرياليست

افزايش روز افزون کودکان خيابانی، کودکان کارھای شاقه، کودکان اعتياد و بيماری، کودکان اختطاف و تجاوز 

ھای  آورند، اگر از يک طرف ماھيت و مضمون جنايتکارانۀ سياست جنسی که از طبقات نادار جامعه سر بر می

را گرم ساخته، گردانندگان انجوھای استعماری »  مدنیۀجامع«دھد، از طرف ديگر بازار  میامپرياليستی را نشان 
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 به شدت ارتجاعی و استعماری بر آتش کينه و خشم ئیھا قرار گرفته، با پروژه» دونرھا «ئیدر رقابت دلربا

  .ريزند کودکان ما آب سرد می

ھای مذھبی جھادی و  پرياليست و عمال داخلی آنھا، فاشيستسازمان انقالبی افغانستان باور دارد که استعمارگران ام

خصوص کودکان طبقات تھيدست جامعۀ ما به شمار ه طالبی و انجوھای غارتگر که از دشمنان سرسخت کودکان ب

ھای زخم خورده و  توانند به کودکان معصوم کشور ما رفاه و خوشبختی بياورند و بر لب روند؛ ھرگز نمی می

 آنان ئیھای انجو تنھا با سرنگونی تمام استعمارگران و دژخميان داخلی و چوکره. خند جاری سازندترکيدۀ شان لب

بخش مبدل کرد، در قلب آنان شعله ھای عشق و اميد را  ئیتوان اين نسل رنج و خون را به گردان پيشاھنگ رھا می

  .ھای شان لبخند را جاری ساخت فروزان و بر لب

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !اه سوسياليزم، به پيشدر ر
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