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  )نوشته از سير(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١٧ دسمبر ١٢
  

  معلوالن،
   زندگی فالکتبار و چاپيدن آنان به وسيلۀ باندھای مافيائی

  

جنايات . ه شدت آسيب ديده از طبقات زحمتکش کشور ماست که زندگی بسيار فالکتبار دارندمعلوالن کشور ما قشری ب

مردان، زنان و کودکان زحمتکشان . بيش از چھار دھه در کشور ما، کتله ای وسيع از معلوالن را به جای گذاشته است

ر خانواده ھای تھيدست به شکل طبيعی که قربانی جنايت ھای ستمگران شده اند در کنار آنانی که بنابر فقر اقتصادی د

معلول به دنيا آمده اند، قشر ستمديده ای را می سازند که باندھای مافيائی در صدد قبضه کردن مکان ھا و فرصت ھای 

  .درآمدزا از طريق اين قشر می باشند

 و خائن ميھن ما را در کشور اشغال شدۀ ما که ستمگران خارجی و جنايتکاران طالب و داعش و ساير نيروھای سفاک

به جنايتگاه تبديل کرده اند، با گذشت ھر روز بر تعداد معلوالن افزوده می شود؛ بمباردمان امريکا ـ ناتو، عمليات ھای 

سبب می شوند تا بر ... نظامی ھمکاران داخلی اشغالگران و حمالت انتحاری ستمگران طالب و داعش، کشت ماين و

اکثر مطلق معلوالن، چه مردان و چه . بقات ستمديده و زحمتکش ھستند، افزود گرددتعداد معلوالن که مربوط به ط

  .زنان، در بيکاری رنج آور به سر می برند که اين باعث افزايش گدائی و تکدی در شھرھای بزرگ کشور شده است

ھزاران زن و کودک . استتکدی و گدائی معلوالن، اکنون به يک سکتور درآمدزا به وسيلۀ باندھای مافيائی تبديل شده 

در گرمای سوزان و گرد و خاک و در ھوای سرد زمستان؛ برروی سرک ھا يا خوابيده اند و ) کابل(و مرد در شھر ما 

يا ھم در حالت بسيار أسفبار قرار دارند و دست تکدی به سوی عابران دراز می کنند؛ اينھا از پولی که به دست می 

باندھای مافيائی از .  نصيب می شوند و بخش بيشتر آن را باندھای مافيائی به جيب می زنندآورند، کمترين بخش را خود

زندگی فالکتبار معلوالن سوء استفاده نموده، به وسيلۀ عده ای از آنان امور جرمی و جنائی شان را پيش می برند و از 

  ...عده ای در اختطاف و قاچاق استفاده می کنند و

آنان  به . به وسيلۀ جنايتکاران جنگساالر رھبری می شوند، از نام معلوالن سوء استفاده می کنندباندھای مافيائی که 

وسيلۀ شماری از معلوالن که روابط نزديک با اين حلقه ھا پيدا کرده اند، ھده ھا، دکان ھا، زمين ھای دولتی، محل 

ريت معلوالن نمی رساند، بلکه عده ای به اين غصب ھيچ سودی به اکث. کراچی ھای دستی و غيره را غصب کرده اند

  .تعداد انگشتان، کمترين سود از آن می برند و سود اصلی را باندھای مافيائی آب می کنند
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زحمتکشان وظيفه دارند . معلوالن قشر رنجديدۀ طبقات تھيدست است، جزوی از زحمتکشان تھيدست به شمار می روند

دولت سرمايه داران و خانان و اربابان و تاجران که حمايت بم ريزان .  دفاع کننداز وقار و حيثيت و جايگاه انسانی آنان

معلوالن جزء از مردم ھستند و . خارجی را با خود دارد، ھيچ وقت نمی تواند برای معلوالن خدمت شايسته انجام بدھد

م برقرار شود؛ برقراری زمانی به زندگی آرام، آموزش، صحت، کار، تفريح و محيط مناسب می رسند که دولت مرد

دولت مردم کار زحمتکشان است که با ھمبستگی و اتفاق می توانند دولتی را به وجود بياورند که در خدمت زحمتکشان 

  .باشد

  

  

   

  


