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  ر سمي- نشريۀ زيار

 ٢٠١٩ اپريل ١٨

   و جنگ ارتجاعی
  افغان در معرض آسيب پذيری سه ميليون کودک تھيدست

  
 افغانستان، که کيسه ۀجنگ ھژده سال. تھيدست را قربانی می گيرد جنگ ميان ستمگران، بيش از ھمه کودکان و زنان

و  ھر دو جناح جنگ، می کشند. ز ادامه داردساخته، به بھای قربانی زحمتکشان تھيدست ھنو ھای ثروتمندان را پر

  .را خراب می کنند ويران می کنند، ھر دو جناح جنگ زحمتکشان تھيدست را می کشند و خانه ھای گلين آنان

مردم؛ فقر، دربدری، بيماری،  بار آورده و برای اکثريته اين جنگ ارتجاعی، برای عده ای جبار و ستمگر، ثروت ب

توان چيز  که جز ذلت و فالکت بر آن نمی به بار آورده  ی قتل و کشتار و زندگی مصيب بار، اعتياد، بيکاری،ءفحشا

نجوداران دزد و بی شرم ھمه و رحم، ا دوران رسيده، فيوداالن ستمگر، تاجران بیه سرمايه داران ب.  نام نھادیديگر

بيجا نيست که بر کشتار توده ھای ستمگران خارجی قرار گرفته اند و  ھمه از اين جنگ سود برده اند، مورد ترحم

  .خمی بر ابرو نمی آورند تھيدست و زحمتکش

کودکان بيش از ھمه قربانی جنگ  در اين ميان. اما اين طرف، خيل بزرگی از توده ھای تھيدست زندگی برزخی دارند

 داران و فيودال ھا؛ امور اجتماعی دولت ثروتمندان و سرمايه بر اساس آمار وزارت کار و. ارتجاعی کنونی شده اند

 ی،ئکار شاقه، اعتياد، اختطاف، گدا(ميليون کودک افغان در معرض آسيب ھای گوناگون  ٣ھمين اکنون در حدود 

 کارگر، دھقان و اھل کسبه قرار دارند که اکثريت مطلق آن به خانواده ھای زحمتکشان از طبقات...) تعرض جنسی و

  .مربوط ھستند

کنونی از دست داده اند و ناچار   سرپرست ھستند، خانواده ھای شان را در جنگ ارتجاعیاکثريت اين کودکان که بی

اين نسل ميليونی، اين . بگويند، به جاده ھا بريزند و کار شاقه کنند ھستند برای زندگی، کانون گرم خانواده را ترک

می شوند،  د، اختطاف می شوند، معتادکودک وقتی به خيابان ھا می آيند، مورد تعرض قرار می گيرن ميليون ھا کارگر

نام حمايت از حق ه جنگی است که ب ميرند و زخمی می شوند؛ اين ارمغان در حمله ھای انتحاری طالبان ستمگر می

و زنان می  آغاز شده که بيشترين قربانی آن را اکنون کودکان  ـ ناتو   ستمگر امريکااليسميوسيله امپره کودک و زن ب

  .دھند

چون در اين ھژده سال بسيار ثروت  شايد حق داشته باشند،.  خونين فخر می فروشندۀوردھای ھژده سالعده ای بر دستا

خون ريزی و بم، چه چيزی به اين نيروی ميليونی داده که آنان نيز بر  اما اين ھژده سال جنايت و کشتار و. اندوخته اند
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شده است که  کار چه چيزی نصيب اين کودکان ميليونیاختطاف، بيماری، اعتياد، تعرض جنسی و بردگی  آن ببالند؟ جز

  ؟ھر لحظه در گوش آنان برای دستاوردھای ھژده ساله چيغ می زنند

شاقه انجام می دھند، خشت می  با گذشت ھر سال، ھزاران کودک به جاده ھا می آيند، پالستيک می فروشند، کارھای

گيرند، شام ھا خسته و مانده، اگر از انفجار طالب جان به سالمت  ی از آنھا برای قاچاق کار میئمالند، باندھای مافيا

کشيده،   که به پيشواز شان صفصيبتیمد تا فردای ديگر را با ده ھا خيمه ھای شان بر می گردن ببرند، به خانه ھا و

ان داشته نمی چپاول؛ معنی ديگری به آن  خيانت، جنايت ، کشتار، ستم، بی عدالتی وآغاز نمايند؛ اين ھژده سال جز

  ؟تواند

گذشت ھر روز زندگی مشتقباری  تدوام جنگ ارتجاعی کنونی، صف اين ميليون ھا کارگر را طوالنی تر می سازد و با

 نجات کودکان و در مجموع زحمتکشان کشور، دست به  زحمتکشان است که برایۀوظيف. را برای آنان رقم می زند

گران را کوتاه ساخته و خود حاکم خود باشند تا فرزندان شان به جز لبخند، ستمدست ھم داده، تالش کنند تا دست حاکم 

  .دردی را تجربه نکنند ھيچ

  
 
  


