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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١٣ جون ٢١
 
  
 

 

  افغانستان نا امن ترين کشور جھان؛
  ! نا امن برای زحمتکشان و امن برای غارتگران

  

صاد و صلح که در شھر نيويارک امريکا کار می کند، در آخرين گزارش تحقيقی خود افغانستان انستيتوت بين المللی اقت

 کشور تحقيق کرده که از آنجمله ١۶٢اين انستيتوت بر وضعيت امنيتی  . را ناامن ترين کشور جھان خوانده است

وماليا، عراق، سودان و پاکستان پس از افغانستان، کشورھای سوريه، س. افغانستان نا امن ترين کشور جھان می باشد

  .قرار دارند

ناامنی و خشونت نسبت به پنج سال . بر اساس تحقيق اين انستيتوت، جھان در پنج سال گذشته بيشتر نا امن شده است

قبل از نشر اين . گذشته، پنجاه درصد افزايش داشته که در اين ميان بيشترين خشونت و ناامنی در افغانستان قيد شده است

اپور، سازمان ملل متحد نيز آماری به نشر سپرد که در آن به خوبی می توان ديد که چگونه کشتار زحمتکشان ر

 ٢٧۵۴ ميالدی، در کشور ما ٢٠١٢بر اساس آمار اين سازمان،  در سال . افغانستان با گذشت ھر سال افزايش می يابد

  .  تن ديگر زخمی شده اند۴٨۵٠ده است کشته و راه افتاه خاطر منافع غارتگرانۀ امريکا به تن در جنگی که ب

ان ملل متحد، در پنج ماه اول سال  بر اساس آمار سازم. اما فاجعۀ کشتار زحمتکشان با شدت و بيرحمی ادامه دارد

 درصدی کشتار زحمتکشان را در افغانستان نسبت به ٢۴ تن کشته شده اند که اين آمار افزايش ٢۵٠٠ ميالدی ٢٠١٣

  .سال گذشته نشان می دھد

  نا امن ترين کشور جھان است، زيرا کشور ما در دست خارجی ھا گرو شده است و ھر روز بم ھایافغانستان واقعاً 

اين کشور برای زحمتکشان . نام امريکا و ناتو ياد می کنند، مردم ما را می کشنده خارجی ھا که در افغانستان از آنھا ب

وقتی راپورھا از کشتار افراد ملکی گپ می . نا امن است ولی برای سرمايه داران و دوستان امريکا  و ناتو امن است

دان و غارتگران نيستند، بلکه  زحمتکشان کشور ما ھستند که يا دھقان زنند، اکثريت مطلق اين افراد ملکی، ثروتمن

  .ھستند يا کارگر ھستند يا معلم و داکتر و  کسبگر و استادکار

راه انداخته شده است، بيشترين ه در جنگ دوازده ساله که به خاطر منافع امريکا، ھمان منافع چور و چپاول جھان، ب

ن و فابريکه داران و شرکت داران و زمينداران و شھرک داران بوده، بلکه دھقانان، قربانی اين جنگ نه سرمايه دارا
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ه ر زحمتکشان کشور ما بوده است که با بيرحمی بيکارگران، معلمان، داکتران، موچی ھا، آھنگران، نانوايان و سا

  .ی ھا و ناتو و طالبان و حزب اسالمی و نيروھای دولتی کشته شده اندئوسيلۀ امريکا

ديگر،  فغانستان وقتی به کشوری با امن و آرام برای زحمتکشان تبديل می شود که زحمتکشان دست در دست يکا

  .فريب ثروتمندان و غارتگران را نخورند و با اتفاق و اتحاد برای زندگی آرام و آسوده تالش کنند
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