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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  سوما سوژا
  ٢٠١٣ مارچ ١٧

 خيانتکاران، فريب دھندگان زحمتکشان 
 جز ريختن خون مردم بيگناه و چور و چپاول مال يازده سال از حاکميت زورمندان، خيانتكاران و جنايتكاران كه به

بمباران شدند و » دفاع از حقوق بشر«نام ه در اين يازه سال زحمتکشان ب. مردم مظلوم و فقير، کاری ندارند، می گذرد

در اين . در قتل ھای عام دسته جمعی کشته شدند و با فريب کاری خارجی ھا بدترين روزگار تاريخ خود را می گذرانند

يازده سال حاکمان فعلی با فريب مردم زحمتکش ميليون ھا دالر به جيب زدند،  به عيش ونوش در داخل وخارج كشور 

مصروف شدند،  مردم را فريب داده آنھا را به نام قوم و زبان و مليت و سمت به انتخابات برده، خود به زور خارجی 

طر ستمگری بسته کرده و نه تنھا ھيچ کاری برای زحمتکشان انجام ھا به  باالترين مقامات دولتي رسيده و کمر را به خا

ندادند که بايد نمی دادند، بلکه  به چپاول و غارت آنان پرداخته و تا توانستند خود بلندمنزل،  شرکت و کارخانه ساختند و 

  .چنان ثروت جمع آوری کردند که در تاريخ افغانستان بی سابقه است

ن، تا ديروز عليه خارجی ھا به  نام جھاد تجارت می کردند و امروز در کنار خارجی ھا با خاينان به حقوق زحمتکشا

ون مردم زحمتکش را بمکند به انواع به خاطری که خ. اينھا فريبکار و دغلکار ھستند. غارت می کنند» دموکراسی«نام 

مختلف فريب دست می زنند، از جمله دفاع از قوم و قبيله، مليت و مذھب، سمت و منطقه، البته اين دفاع را نيز با فريب 

  .انجام می دھند» عدالت«و » حقوق بشر«و » دموکراسی«ديگر به نام 

ار جوانان زحمتکش يکاولنگ امروز به آرگاه و بارگاه مردم زحمتکش يکاولنگ شاھد ھستند که چگونه يک عده با کشت

رسيده، در چوکی ھای بلند دولت فعلی زير سايه طياره ھای خارجی ھا حکم می رانند، زمين چور و چپاول می کنند، 

 يکاولنگی ھنوز در ماتم فرزندان شان اشک می ۀشرکت و کارخانه و شھرک می سازند، در حالی که صدھا خانواد

  .  ديگر که بيوه زنان، يتيمان و مردم زحمتکش می باشند، در باميان در مغاره ھا زندگی می کنندۀصدھا خانوادريزند و 

آنانی که ضد زحمتکشان ھستند، به خوبی می دانند که با فريب دادن می توانند به چپاول زحمتکشان ادامه بدھند، به 

ن، بيوه ھا، کارگران، دھقانان، معلم، موچی، نانوا، آھنگر، نجار، کشتار زحمتکشان ادامه بدھند، به توھين و تحقير يتيما

مورين و غيره زحمتکشان ادامه بدھند، خارجی ھا ھم می دانند که با فريب دادن و دروغ گفتن توانسته اند که أدريور، م

انند که بلی، می توان  کنند، ولی خاينان خارجی وداخلی ھر دو بايد بددبيش از يازده سال وطن ما زحمتکشان را بمبار

  .يک عده را برای مدتی فريب داد ولی نمی توان ھمه را برای ھميشه فريب داد

  

  

 


