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 )نوشته از عبدالرحمن(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١٧ جنوری ١٨

  زمستان سرد و بدبختی ھای زحمتکشان،
  ! ننگ بر چپاولگران و غارتگران

  

رود، زحمتکشان ما  ی به شمار میئ استعماری ناتوۀ که ھيچ ربطی به زحمتکشان ندارد و پروژجنگ ارتجاعی کنونی

اين جنگ، جنگ ميان غارتگران و زحمتکشان نيست؛ جنگی است ميان استعمارگران و نوکران . را قربانی می گيرد

دھقانان، کارگران، . شان ھستند استعمارگران؛ ولی کسانی که بھا و قيمت اين جنگ را می پردازند، زحمتکۀآرايش شد

 قربانيان اين جنگ ھستند، يا می... ن، داکتران، اھل کسبه مثل موچی ھا، آھنگران، نجاران، مستريان وامورأمعلمان، م

  . آواره می شوند خودميرند، يا اسير می شوند، يا زخمی و معلول می شوند و يا ھم خانه ھای شان تخريب و

ال حاضر بيش از يک ميليون تن را در داخل کشور آواره کرده است، تنھا از آغاز امسال جنگ استعماری کنونی در ح

به .  ھزار خانواده آواره شده است که اکثريت مطلق اين آواره ھا زحمتکشان تھيدست کشور ما ھستند١۶٠بيش از 

 دۀ ھزار خانو٢١٠تان  رسيدگی به حوادث اضطراری در سرتاسر افغانسۀن و ادارااساس آمار وزارت امور مھاجر

اين تعداد زحمتکشان در بدترين شرايط با درنظرداشت وضعيت بد اقليمی . تھيدست نيازمند کمک ھای زمستانی ھستند

 کار کردن تا بتوانند ۀزندگی می کنند که نه سرپناه دارند و نه ھم لباس و مواد سوخت الزم برای گرم شدن و نه ھم زمين

  .داری کنندی روزانه را خريئمواد غذا

. جنگ غارتگرانه بدترين دشمن زحمتکشان است و به سود چپاولگران، تاجران، سرمايه داران و فيوداالن و مافيا است

 سال است دوام دارد، زحمتکشان را با فقر، آوارگی، کشتار، بی خانمانی، بيکاری، اعتياد، ١۶اين جنگ که بيش از 

 جھادی، تکنوکرات ھای مزدور –رو ساخته است و سود اصلی آن به جيب چپاولگران تنظيمی ه روب... بيماری و

روشنفکران برگشته از غرب که ھيچ نوع تعھد به منافع زحمتکشان ندارند و در خدمت سرمايه داران جھانی قرار (

خوب می دانند که طبقات زحمتکش استعمارگران برای تداوم استعمار شان نياز به طبقات دارند، آنھا . می ريزد) دارند

در خدمت شان نه تنھا قرار نمی گيرند، بلکه از آنھا نفرت ھم دارند، ھمين است که استعمارگران بر طبقات سرمايه 

  . داران و مالکان حساب می کنند و آنان نيز با خوشخدمتی در خدمت اربابان شان قرار می گيرند

در کنار .  آنان در اين زمستان سرد شده استۀ زحمتکشان و فقر بی اندازچنانچه تذکر رفت جنگ کنونی سبب آوارگی

 نزديک دارد، سبب ۀ مافيای سرمايه که با حاکميت فعلی رابطۀوسيله آوارگی و فقر، افزايش قيمت ھای مواد سوخت ب

کشان بيش از در حالی که زحمت. شده است که زحمتکشان بيش از پيش فقيرتر شوند و زندگی برزخی را تجربه کنند
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 افسانه ھایروند، در طرف ديگر حاکمان دولت کنونی که سرمايه داران و فئوداالن ھستند به ثروت پيش فقيرتر شده می

  .روند ی می رسند و سيری نمی شناسند و ھر روز بيش از پيش چاپيده میئ

زحمتکشان بايد برای ختم .  ديدتا که جنگ استعماری کنونی ادامه داشته باشد، زحمتکشان روی خوشبختی را نخواھند

ی چون طالبان و داعشی ھا و ئاين جنگ با ھم متحد شوند و با ھمبستگی به جنگ استعماری نه بگويند و فاشيست ھا

تنھا و تنھا با راندن استعمارگران و نابودی فاشيست ھای طالب، . جھادی ھا را نگذارند که بر سرنوشت آنان بازی کنند

کميت زحمتکشان، زحمتکشان کشور ما می توانند روی خوشبختی را ببيند و در رفاه و بھروزی داعش و تنظيمی و حا

  .زندگی کنند

  

   

  

 

 


