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  ستمگران برای زحمتکشان، فريب و حيله است» عدالتخواھی«
بيش از يازده سال است که کارگران ما . با بيرحمی می ريزدبيش از يازده سال است که در کشور ما خون زحمتکشان 

بيش از يازده سال است که دھقانان ما در زمين ھای شان . با بيرحمی کشته می شوند، اسير می شوند و دربدر می گردند

 بيش از .زير بم ھای خارجی ھا تکه تکه می شوند، بر خانه ھای شان بم می ريزد و کودکان شان با بيرحمی می ميرند

يازده سال است که مادران، خواھران، دختران و ھمسران زحمتکشان به شکل غير انسانی مورد خشونت قرار می 

 خارجی ھا کشته می شوند و دشمنان داخلی از ھيچ نوع جنايت و خيانت در حق آنان خودداری نمی ۀوسيله گيرند، ب

  .کنند

رت گرفته است، در حالی که زحمتکشان شکنجه می شوند و رنج  جنايت در حق زحمتکشان صوتمامدر اين يازده سال 

ی که اين ھمه جنايت و کشتار را انجام می ئ ھمان ھاکه زحمتکشان کشته می شوند و درد می کشند، می کشند، در حالی

 تا باال کرده اند» حقوق«و » عدالت «شعارراه اندازی کرده اند و » عدالت خواھی «ۀدھند با دالر ھای شان پروس

  . شان را زير اين شعار ھا پنھان کنندۀجنايت ستمگران

 فريب زحمتکشان را به نام عدالت انتقالی و ۀ وظيف، يازده سال بيش از که در» کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان«

 درصد نسبت به سال ۴۵رسيدگی به حقوق بشر داشته است، روز يکشنبه اعالن کرد که دسترسی مردم به عدالت 

رو ه اين آمار نشان می دھد که زحمتکشان با گذشت ھر سال با نابرابری و بی عدالتی بيشتر روب. ذشته کم شده استگ

» معذرت«دست بگيرند و ھر روز بر مردم بم بريزند و در آخر ه  يک کشور را خارجی ھا بۀوقتی ادار. شده اند

ی ھم به جز از اشک ريختن دروغين چيزی به خارجی ھا گفته نتوانند و برای  ھمين آدمکشان بخواھند و حاکمان داخل

خارجی مدال بدھند، واضح است که زحمتکشان روی عدالت و برابری را ديده نمی توانند و ھر آن کسی که در چنين 

  .دھدفه ديگری انجام نمی  به جز فريب زحمتکشان وظيکندمی » عدالتخواھی«وضعيتی از حاکمان خارجی و داخلی 

زحمتکشان کشور ما، اين انسان ھای شريف و با وجدان، فقط وقتی می توانند گل عدالت و برابری را ببوييند که نسيم 

زحمتکشان وقتی می توانند به عدالت واقعی دست پيدا کنند که در استقالل . بھار آزادگی در تمام کشور عزيز ما بوزد

و اين وقتی ممکن است که با . ته باشند، غالم و نوکر کسی نباشند، در رفاه و سھولت زندگی کنندزندگی کنند، آزادی داش

  . سر ببرنده ھم در اتحاد و اتفاق ب
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ستمگران و چپاولگران ھيچ وقت به زحمتکشان عدالت و برابری داده نمی توانند، زيرا چپاولگران با بی عدالتی و نا 

بلند » عدالتخواھی« پول ستمگران سر و صدا و شعار باکسانی که .  له می شوندبرابری است که مثل گاو چاق و چ

  . کرده اند، خدمتگزاران ھمين ستمگران و پولداران و خارجی ھای آدمکش ھستند

.  ھمه انسان باشند.  زندگی انسانی داشته باشندهدست می آيد که ھمه قسمی که گفتيم عدالت و برابری واقعی تنھا زمانی ب

جامعه ای که يکی مثل گرک می خورد و ديگری از گشنگی می ميرد و به اوالد فروشی دست می زند، عدالت و در 

 فريب زحمتکشان را ۀی می کند به زحمتکشان دروغ می گويد و وظيفئبرابری موجود نيست و ھر کسی که چنين ادعا

 .به پيش می برد

  ١٣٩١ حوت ١۴

 

 


