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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١۴ جنوری ٢١

  استعمار و جنايت،

   زحمتکشان افغانستان را به افسرده ترين مردم جھان تبديل کرده است

و ھر بم ده ھا زحمتکش را می کشد، در کشوری که در و ديوار خانه ھای گلين توده ھای در کشوری که بم می ريزد 

زحمتکش به وسيلۀ چکمه ھای خونين سربازان ستمگر خارجی شکستانده می شود و کودکان و زنان به رگبار بسته می 

 با گلولۀ امريکا و ناتو شوند، در کشوری که قريه ھايش با خون دھقانان سرخ می شود، در کشوری که سينۀ کارگرش

 تجاوز ۴٠٠سوراخ سوراخ می شود و فاشيست ھای طالب سِر معلم و داکتر را می برد، در کشوری که در يک سال 

جنسی بر کودکان زحمتکشان صورت می گيرد، در کشوری که يک و نيم ميليون عضو خانوادۀ بزرگ زحمتکشان 

کودک مصروف کار شاقه است، در کشوری که جرم و جنايت روز معتاد می شود، در کشوری که بيش از يک ميليون 

تا روز افزايش می يابد، در کشوری که ده ھا تن از سردی زمستان می ميرند، در کشوری که گرسنگی بيداد می کند 

  .اشددر چنين کشوری که به کشور نمی ماند، ھيچ انسان رنجديده، ستمديده و با وجدان و با شرف نمی تواند شاد ب... و

بر اساس سروی پوھنتون کوينزلند . توده ھای زحمتکش افغانستان در صدر افسرده ترين مردم  جھان قرار دارند

با وجودی که اين سروی از ھر پنج افغان، يکی را افسرده .  ما باالترين ميزان افسردگی را دارداستراليا، کشور ستمديدۀ

پس . می خواند، اما حقيقت اينست که در چنين جنايتکدۀ خونينی، ھيچ انسانی با شرف و با وجدان نمی تواند شاد باشد

د شاد باشد، وقتی می شنود که در درۀ غوربند چگونه يک انسان شريف می توان. وقتی شاد نبود، افسرده و غمگين است

   ھموطنش به وسيلۀ خارجی ھا کشته شدند؟  ١۴

 ميليون اسير، شادی نمی تواند موجود ٢۵در اين سرزمين دربدر، سرزمينی که زندان بزرگ جھان است، زندانی با  

ن می تواند مسرور و شاد باشد؟ اينجا که زنان قربانی خشونت و تجاوز جنسی ھستند، چگونه يک زن با وجدا. باشد

اينجا که جنايتکاران بدمستی می کنند و چپاولگران می درند، چگونه زحمتکشان می توانند شاد باشند؟ اينجا سرزمين 

ه و شادی و خوشی غارتگران، ستمگران، چپاولگران و دالر دوشان و يورو بران ھافسردگی زحمتکشان و سرزمين قھق

  . است

به نيروی زحمتکشان بايد ھزار بار آفرين گفت که با اين ھمه . ن را به خاطر افسردگی مالمت کردنمی توان زحمتکشا

راه نجات زحمتکشان، نيرو، توانانی، اميد، آرزو، . اما، افسردگی راه نجات زحمتکشان نيست.  جنايت ھنوز زنده ھستند

ی از ستم و جنايت و تالش ھمگانی زحمتکشان، ئاست، آرزوی رھاآرمان و تالش برای پياده کردن آرزوھا و آرمان ھا 

 .شادی را در حلقوم جنايتکاران خشک می کند، پس ما زحمتکشان بايد با گام ھای استوار بر اين راه برويم

 


