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 )نوشته از سيد محسن(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١٧ فبروری ٢۴
  

  تھيدستان ھلمندی،
   در بدترين وضعيت روزگار شان را می گذرانند

  

 ناتوئی بيشترين – اشغالگران امريکائی ۀوسيله افغانستان است که پس از اشغال کشور ما بھلمند، يکی از واليات 

انگليس ھا و امريکائی ھا اين واليت را بی وقفه بمباران کرده اند، فاشيست ھای طالب . مصيبت و درد را کشيده است

دان ھای جھادی دار و ندار مردم را چور از ھيچ ستم و جنايت در حق مردم خودداری نکرده اند و متنفذين شرير و قومن

  .و چپاول کرده اند

ه در حال حاضر، جنگ ارتجاعی با قساوت بی نظير در اين واليت جريان دارد که زندگی زحمتکشان اين واليت ب

 مردم ۀجنگ در اين واليت ضمن کشتار بی وقف. خصوص دھقانان فقير و تھيدست ھلمندی را دوزخی ساخته است

ن واليت، سبب آوارگی خانواده ھا نيز شده است که اکثريت مطلق اين آوارگان را دھقانان تھيدست تشکيل می  ايۀستمديد

  .دھد

 ھزار خانواده از مناطق شان آواره شده و به ولسوالی ١١ن واليت ھلمند در اين واليت ابر اساس آمار رئيس مھاجر

اين آوارگی سبب شده است که اين . ا و طالبان نجات پيدا کنندًھای نسبتا امن پناه برده اند تا از کشتار امريکائی ھ

تھيدستان زحمتکش، تھيدست تر شوند و دار و ندار خود را از دست بدھند و منتظر کمک دولت سرمايه داران و خانانان 

 می کنند و دوده ھا را بمبارھمين ت) امريکائی ھا و ناتوئی  ھا(و فيودال ھا باقی بمانند، دولتی که حمايتگران خارجی آن

 تن از ٢٢می کشند، چنانچه در آخرين رويداد، به  اثر بمباری امريکائی ھا در ولسوالی سنگين واليت ھلمند بيش از 

  . ستمديده کشته شدندیتوده ھا

اند که کمک آوارگان ھلمندی به رسانه ھا گفته . چپاولگران حاکم، از آوارگی و درد و رنج مردم نيز سوداگری می کنند

طور مکمل داده نمی شود و از طرف چپاولگران چور می شوند و دوباره ه ی که به اينھا صورت می گيرد به اينھا بئھا

پس از اشغال کشور ما و رونق سکتور اينجوئی و بنياد سازی، فقر توده ھای مردم ما وسيله ای . به فروش می رسند

ھيچ اينجوئی و بنيادی، تاکيد می شود، ھيچ اينجوئی و بنيادی در . ه استبرای چپاول اينجو داران و بنياد سازان شد

در افغانستان تا حال ديده نشده است که . افغانستان نيست که چپاولگر، خاين، کثيف، دزد و خاين به توده ھای مردم نباشد

  .ده نمی تواندًاينجوی مردمی وجود داشته باشد، اصال اينجو مردمی شده نمی تواند و مردم اينجوئی ش
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اين چپاولگران وضع رقت بار مردم را برای پروپوزل سازی و چپاول . فرھنگ چپاولگران حاکم، چور و چپاول است

سر ببرند، تا آنھا ه اينھا ھزار بار شکر می کشند که توده ھا در فقر و آوارگی و ستم ب. مورد استفاده قرار می دھند

 ناتوئی، فاشيست ھای –از اينرو، ستمگران امريکائی . ز مردم ثروت بيندوزندًد ظاھرا به نام کمک و حمايت انبتوان

طالب و داعش، تنظيم ھای جھادی، حاکمان فعلی و اينجو داران ھمه و ھمه دشمنان مردم ما ھستند و سبب شده اند که 

  .توده ھا در بدترين وضعيت زندگی شان را بگذرانند

  

  

  

  

  

 

 


