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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١۶ اگست ٠٩
  

 تب با ويروس ھای کشندۀ جنگساالران و مافيااملوث شدن محيط مک
 خشت معارف توسط دست ھای نا باور به تعليم و ،ته به غربی ھا پس از ھجوم اشغالگران غربی و حاکميت دولت وابس

تحصيل کج گذاشته شد، بدون شک مکاتب ھم خالف جھت به حرکت آغاز نمودند؛ کتاب، کتابچه و قلم جای خود را با 

 شدند، حاال القابی چون که زمانی پرنده ھای نور خطاب می شاگردانی. ُپنجه بکس، برچه، چرس و سگرت عوض نمود

و ھزار و يک لقب مزخرف ديگر را با خود حمل » کله خراب«، »زدنی«، »پاچه بلند«، »اشو«، »چره«، »پترول«

  .می نمايند

ُپيدا شده که دم و سم ھمۀ آنھا زير پای » پاچه بلند ھا«در مکاتب گروھی از شاگردان به نام  دولت » رجال برجستۀ«ُ

اين پاچه گير ھا با پوشيدن دستمال و پکول و باال زدن . زنند  دست میجنگساالر و مافيا قرار داشته و به ھر رذالتی

زنند، بلکه در کوچه و بازار  پاچه ھای شان نه تنھا در صحن مکاتب دست به آزار و اذيت استادان و ساير شاگردان می

 یی بند و بار و بی ادبچنين شاگردان ب. با الفاظ رکيک و غير اخالقی زن ھا و دختر ھا را توھين و تحقير می نمايند

س تا ذيل آن أًاکثرا تحت حمايت قومندان ھای جھادی و مقامات دولت تحت حمايت غربی ھا می باشند، دولتی که از ر

در اشغالگری ھا، جنگ ھا، جنايت ھا، خيانت ھا و وطنفروشی ھای چھار دھۀ اخير به نحوی سھم داشته و نسلی 

   .ھمچون خود شان را به بار آورده اند

کنند، بلکه با  شاگردان پاچه بلند بدون ترس نه تنھا در محيط و اطراف مکاتب اقدام به توزيع و پخش مواد مخدر می

حمل اسلحۀ ناريه و انواع سالح ھای سرد ھر کسی را که باعث مزاحمت در توزيع مواد مخدر شوند تھديد و يا مورد 

» برکت«امروز از .  لچک ھای تمام عيار کشته و زخمی شده اندتاکنون ده ھا شاگرد از سوی اين. دھند ھدف قرار می

دست پرورده ھای قومندان ھای جھادی و مقامات دولتی، ھزاران جوان و نوجوان کشور به مرض کشندۀ مواد مخدر 

  . مبتال شده و مکتب را ترک کرده اند

 زنجير توده ھای زحمتکش  افغانستان را از يکطرف بيکاری، فقر، انتحار، انفجار، قتل و کشتار ھمچون حلقه ھای يک

د و ھيچ اميدی ھم برای تغيير ن به تباھی بيشتر سوق داده می شوسخت تحت فشار قرار داده و ھر روز زندگی شا

ی نيز افزون بر ئی کشندۀ جنگساالران و دولت مافياوضعيت زندگی شان مشاھده نمی شود، از جانب ديگر ويروس ھا

که دولت مردمی قدرت سياسی را  تا زمانی.  گلم غم و ماتم می نشاندره و ھزاران خانواده را بمشکل فوق الذکر گرديد
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ی از وضعيت ئ ھمسايه ھا ايستادگی ننمايد، رھابه دست نگيرد و به شدت ضد تجاوز و مداخلۀ کشور ھای غربی و

  .    ناھنجار جاری خواب و خيالی بيش نخواھد بود

 

 

 

 
 


