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  )نوشته از سمير( انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

 ٢٠١٧ فبروری ٠٩

  تھيدستان نيمروز،
   قربانی استبداد و ستمگری و جنايت غارتگران

  

 یزحمتکش و تھيدستتوده ھای  ،ت دوردست افغانستان است که اکثريت مطلق مردم آنواليت نيمروز يکی از واليا

مردمان زحمتکش اين واليت در طول . سر می برنده ھستند که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در وضعيت نامطلوب ب

االن اين واليت به مردم خان ھا، ارباب ھا و فئود.  طبقات غارتگر، مورد بھره برداری قرار گرفته اندۀوسيله تاريخ ب

تھيدست اين واليت اجازه نداده اند که مکتب بخوانند تا با سواد شوند و با باسواد شدن بتوانند آگاھی خود را باال ببرند و 

  .راه ھای نجات خود را از اين غارتگران انگلی و طفيلی پيدا کنند

اجتماعی و دموگرافی واليت نيمروز انجام داده شده  احصائيه مرکزی که در بخش ھای اقتصادی، ۀ ادارتحقيقبر اساس 

 درصد مردم نيمروز به مکتب نرفته اند و اگر رفته ھم باشند، حتی صنف اول را تمام نکرده اند که ۵٧است، بيشتر از 

بی سوادی مردم سبب شده است که اين تھيدستان از طرف . بدينصورت نيم بيشتر مردم اين واليت مطلق بی سواد ھستند

  .  مستحکمی داشته اند، مورد بھره کشی قرار بگيرندۀزمينداران که با قدرت و دولت حاکم ھر دوره رابط

 درصد نفوس جوان اين واليت ھيچ کار نکرده اند و در واقعيت ۵٨.٢ فوق الذکر نشان می دھد که تحقيقدر عين زمان 

اين واليت زندگی می کنند، زمينه ھای کاری ندارند جوانان نيمروز که بخش اعظم آنان در ولسوالی ھای . بيکار ھستند

سر برده و اربابان منطقه از ه  عظيم جوانان در فقر و تنگدستی بۀبيکاری سبب می شود که اين کتل. ًو اکثرا بيکار ھستند

جنايتکار آخوندی ايران آنان را مورد بھره کشی آنان به حيث نيروی بيگار کار بگيرند و يا به ايران رفته و رژيم 

  . مضاعف قرار دھند

در نيمروز، مثل اکثر واليات کشور ما،  آنانی حکم رانده اند که در مخالفت با زحمتکشان قرار داشته اند و در خدمت 

.  کرده اندسلطنت و غارتگران خارجی و داخلی و ھمين بوده که توده ھای تھيدست نيمروزی را غارت و استثمار

استبداد، ستمگری و جنايت غارتگران سبب شده است که بيشتر از نيم نفوس اين واليت فقير و نادار از برکت سواد 

  .محروم بمانند

ی از ستم و بربريت چپاولگران ئزحمتکشان بايد بدانند که فرستادن فرزندان شان به مکتب، برداشتن اولين گام برای رھا

 شود که فرزندان زحمتکشان بتوانند برای بلند بردن آگاھی و شعور سياسی شان کار کند، راه زيرا سواد سبب می. است

ی از ستمگری کار و ئجو نمايند و ساير زحمتکشان را آگاه بسازند و با ھمبستگی  برای رھا و  نجات شان را جستیھا
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در کنار . ی کافی نيستئران، سواد به تنھازحمتکشان بايد بدانند که برای نجات از بربريت و ستم غارتگ. تالش نمايند

ی زحمتکشان از ھر نوع جنايت و ستم ئسود، آگاھی و تعھد برای نجات از ھر نوع ظلم و ستم می تواند در راستای رھا

مکتب رفتن، اولين گام برای آگاھی زحمتکشان است، پس بر ما زحمتکشان است که فرزندان . ثر واقع شودؤو سيادت م

کتب بفرستيم تا با سواد شوند و بتوانند راه ھای نجات شان را از غارتگران پيدا کرده، آزاده و سرفراز خود را به م

  .زندگی کنند

  

  

  

 

 


