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 )نوشته سيد کريم(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١٧ دسمبر ٠٣
  

  کودکان تھيدستان در دوزخی به نام افغانستان قربانی می شوند
  

  بايد که رنج را بشناسيم

  که دختر رحمانوقتی 

  با يک تب دو ساعته می ميرد

خصوص زنان و کودکان ه تجاوز خارجی ھا سبب می شود تا تھيدستان، ب. اشغال و تجاوز بدترين دشمن تھيدستان است

 با اشغال و تجاوز سرمايه داران غارتگر، زحمتکشان و تھيدستان ضمن اين. طبقات ستمکش بيشترين قربانی را بدھند

ستم ھای گوناگون قربانی می شوند، بيشتر فقير و فقيرتر می شوند و عکس آن چپاولگران تاجر و سرمايه  ۀوسيله که ب

  .دار و ارباب و فئودال غنی تر می شوند

 امريکا و ناتو؛ ضمن کشتار تھيدستان، فاصله ميان غنی و فقير بيشتر شده است که اين باعث ۀوسيله با اشغال کشور ما ب

ی که در حق کودکان ئضمن ساير جنايت ھا. دستان ھر روز بميرند و زندگی فالکتبار را تجربه کنندشده تا کودکان تھي

ی مثل اسھال و تب و غيره ئ بسيار ابتدای مريضی ھاۀوسيله تھيدست صورت می گيرد، يکی ھم مرگ و مير آنان ب

رند که از يوناگون در کشور ما می م ھزار کودک به اثر مريضی ھای گ٨٠آمار يونسيف نشان می دھد که ساالنه . است

 تن کودک در يک روز آن ھم به ٢۶ تن آنان به اثر بيماری اسھال زندگی خود را از دست می دھند؛ مردن ٩۵٠٠جمله  

 ننگ بر جبين سرمايه داران غارتگر امريکا ـ ناتو و حاميان داخلی ۀ دردناک و لکۀ از نوع اسھال، فاجعیاثر مريضي

  .نام کودکان بزنس و تجارت می کننده  و شرم بر پيشانی گردانندگان انجوھای مزدبگيری است که ب ننگۀآن است؛ لک

 که به اين سادگی می ميرند، بلکه مربوط به ند ھزار کودک مربوط به خانواده ھای تاجران و پولداران نيست٨٠اين 

.  کافی و نه ھم پول داکتر و دوای است که نه آب صحی آشاميدنی دارند، نه ھم غذاخانواده ھای تھيدست و زحمتکشی

 فرزندان شان ۀ، نمی توانند به معالجھا حاکم در آند با فسادرون تھيدستان زحمتکش اگر به شفاخانه ھای دولتی می

پول پيدا کردن می سوزند و بپردازند و اگر به شفاخانه ھای خصوصی مراجعه می کنند، گردانندگان آن که در شھوت 

وجدان و شرافت شان را در گرو پول گذاشته اند؛ تنھا با فرو بردن دست در جيب زحمتکشان حاضر می شوند کودکان 

سفانه زحمتکشان ما از پرداخت مصارف معالجه برای اين دزدان طبابت عاجز ھستند و أتھيدستان را معالجه کنند، که مت

  .رگ دردناکی است که آمار آن به حيث يک خبر به رسانه ھا راه می يابدسرنوشت محتوم آنان ھمان م



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ی ھا نابود می شوند، اختطاف چيان ئی ھا ـ ناتوئ ماين کشته می شوند، در بمباردمان امريکاۀوسيله کودکان تھيدستان، ب

گيرند و ھر ستمگری را می ربايند و غارتگران سرمايه آنان را در کوره ھای خشت پزی گروگان می  ی آنانئمافيا

رنج و درد  کودکان تھيدست بی پايان است؛ .  آنھا را بيش از پيش در گودال فقر سربه نيست کندۀتالش می کند تا خانواد

 شاعر تھيدستان، خسرو گلسرخی با يک تب دو ساعته ھم ميمرند؛ چرا نميرند وقتی سرمايه داران ۀآنان حتی به گفت

مه و ھمه در صف مخالف تھيدستان قرار دارند و می کشند و می درند و چپاول می کنند اشغالگر و حاميان داخلی آن ھ

  .و غارت می کنند

رند که با سادگی معالجه يم ی میئاما در اين ميان چه دردناک است وقتی  کودکان خانواده ھای تھيدست از بيماری ھا

ا در چه وضعيت رنج آوری قرار دارند که حتی شده می تواند؛ اين مرگ و مير نشان می دھد که زحمتکشان کشور م

 ھزار تن را برای بيماری ھای بسيارساده از دست می ٨٠ کودکان بيمار شان بپردازند و ساالنه ۀنمی توانند به معالج

دھند، راستی ھم بايد رنج را بشناسيم و تپيدن ھر قلب را به سرودی تبديل کنيم؛ در غير آن چه قلب ھای معصومی که 

  !پش باز خواھند ايستاد؛ و ما را ھرگز نخواھند بخشيداز ت

  

  

  

 


