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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١٢ دسمبر ١٠

  

  

  

  

  از زحمتکشان کوچی دفاع کنيم،

  ! دولت کلبه ھای فقيرانۀ آنان را ويران می کند
اين زحمتکشان سالھاست که . روند  نادار، آواره و سرگردان کشور ما به حساب میکوچی ھا از زحمتکشان فقير،

دولت ھای ضد زحمتکشان کوچی ھا را نيز  مثل ساير رنجبران و . دری و سختی زندگی می کننده در درب

 رمه، ماست، قروت، مسکه، پشم و تمام محصوالتی که را زنان و مردان،. زحمتکشان غارت و چپاول می کنند

دست می آورند، از سوی غارتگران مختلف ه جوانان و ريش سفيدان کوچی با ھزار مشکل، درد، زحمت و رنج ب

 ھا و دوستان مسلح جھانی اش که ريختن ئیامريکا. ھميشه  چور و چپاول شده و غژدی ھای آنان آتش زده می شود

  .صدھا کوچی را بمباردمان کرده اند تجاوز شان بر کشور ما می باشد، تا اکنون ۀبم بر مردم زحمتکش تحف

که با دولت ھستند و حمايت  خصوص خان ھا و اربابان و آنانیه کوچی ھای زحمتکش از سوی سرمايه داران و ب

 تجارتی قرار گرفته، به نام آنھا زمين  و شھرک گرفته می ۀسربازان جنايتکار خارجی را با خود دارند، مورد استفاد

 ما، عمداً و خاينانه آتش نفاق را روشن می کنند و خاينان ھر دو ۀکشان عزيز مليت ھزارشود، ميان آنان و زحمت

  .دست بياورنده قوم، در اين آتش ھيزم بيشتر می ريزند تا پول ھای بيشتری ب

 ھای گلين و خاک آلود سه صد خانواده در کنار ده ھا ظلم و ستم بر کوچی ھا، اينک دولت تصميم گرفته تا کلبه

اين تصميم . ساخته شده است، ويران کند» قانونی«طور غير ه  شھر کابل به اين نام که بۀ قصبۀکوچی را در منطق

ويرانی در حالی گرفته می شود که دولت کنونی صدھا جريب زمين را به نام کوچی ھای زحمتکش و ستمديده به 

ی تقسيم کرده که دارای شھرک، تانک ھای تيل و سرمايه گذاری ھای مھم می باشند، مالھا، خان ھا و پولداران

  . می باشندتند و يا ھم عضوی شورای عالی صلحعضو پارلمان ھس

، زحمتکشان کوچی ١٣٩١ قوس ١٩ به تاريخ  شھر کابلۀ پوليس ھا  بر خانه ھای گلين کوچی  ھا در قصبۀبا حمل

آنان به حق می . دورزھا را بروی ما بگذرانيد و بعد خانه ھای ما را ويران کنيديکصدا فرياد می زدند که اول بل
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  زندگی کنيم، چرا ما را به زندگی کردن نمیئیگفتند که ما ھم انسان ھستيم، افغان ھستيم و حق داريم باالخره در جا

  .مانيد

تکشان است که از اين صدای  ما زحمۀحق زحمتکشان کوچی و تمام زحمتکشان کشور ماست، وظيفه اين صدای ب

ديگر است که می توان واقعاً زندگی  رسا و بلند برادران و خواھران زحمتکش خود دفاع کنيم، زيرا با دفاع از يک

  .دست آورده انسانی را ب

  ١٣٩١ قوس ١٩
 


