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  نشريه شاتو: فرستنده
 "يوسفی" سکينه 
 ٢٠١٣ دسمبر ١۶

  

  رفت وآمدحينھراس مسافران باميان  ترس و
نيز و مشکل جانی ومالی در مسير راه کابل و باميان  ساير مشکالت ؛ زحمتکشان باميان با  خطر، اضطراب ۀ عالوهب

باشد ؛ زحمتکشان باميان آمادگی   مردم میۀ اساسی و  نگران کنندت يکی از مشکالخودکنند  که  دست و پنجه نرم می

 در زمان رخصتی گيرند ، مخصوصاً  ھر لحظه کشته شدن شان  را در اين مسير ھنگام رفت و آمد در کابل وباميان می

زن  پدر، مادر،(ديدن عزيزترين ھای شان   تعدادی از جوانان و محصالن بنا بر مشکل راه  حتی رفتن درخانه ھا وھا

که از لحاظ اقتصادی  که ماه ھا از ايشان دورھستند، اما در رخصتی ھا نيز با آن را بر خود حرام نموده با آ ن)  واوالد

ی ئنند ؛ در خانه ھا و اتاق ھای کراک ک مشقت و بد بختی دريافت میھم خوب نيستند و پول دوران تحصيل شان را با ي

برند و تعدادی ديگر با ھزاران ترس و وحشت ھمين راه ھای پر خوف وخطر را که خون شان در کف  به سر می

  .روند گيرند و می دستھای  شان است در پيش می

اه ھای کابل و واليات ديگر سر ھای محصالن ، جوانان رساير اين در حالی است که ھر سال راه کابل و باميان  مانند 

وزحمتکشان  در مسيرراه باميان وکابل با پارچه  ھای پيپ روغن ذبح شده ، سرھای شان بريده روی تنه ھای شان در 

ی ئشود اما ھيچ گوش شنوا و چشم بينا سرک ھا گذاشته شده است ؛ و بدتر از آن  جنايات  در حق مردم ما روا داشته می

  .وجود نداشته وندارد 

  

ميان کنند ھمان زحمتکشان و تھيدستان با ی که با قيمت خون و جان شان اين مسير را طی میئ اين کشته شدگان و آنھا

ی ئمد نمايند ولی آنھاآی رفت و ئکه ھواايند چون پولی ندارند ستند از اين راه ھا رفت و آمد نمباشند ، که مجبور ھ می

کنند ؛ چرا که ھر موقع  کنند ھيچ وقت زمينی اين مسيرھا را طی را نکرده و نمی خورند و پول استفراغ می که پول می
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شيده،از نيروی کار، و زحمتکش ما را چۀند با سرمايه و پولی ھنگفتی که خون طبقتوان که بخواھند بروند ويا بيايند می

کنند  ؛ به بورژواھا و سرمايه داران تبديل شده که در بھترين نقاط جھان  زحمتکشان استفاده کرده و می...  جسمی ۀقو

باشد ويا در داخل افغانستان  یخانه ھا، آپارتمان ھا ساختند و پول شان در بانک ھای خارج از افغانستان محفوظ م

 کشته شدن ، ترس و وحشتی ساختند و دارند؛ بناءً ...شھرک ھا، بلند منزل ھا، موترھای ضد گلوله و چند صد لک دالری

  .  پر کاه ھم مھم نيست ۀشوند  برای شان به انداز که زحمتکشان باميان متحمل می

 

 


