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 )نوشته از سير(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١٧ دسمبر ١٩
  

  چپاولگران باعث آوارگی و دربدری زحمتکشان می شوند
چپاولگران برای افزايش ثروت ھای شان، ملل ديگر را غارت . ان ھستندچپاولگران سرمايه بدترين دشمنانان زحمتکش

يکی از بالھائی که اين نوع . اين غارت از طريق راه اندازی جنگ ھای ظالمانه و ستمگرانه صورت می گيرد. می کنند

  .جنگ ھای ستمگرانه به وجود می آورد، آوارگی و دربدری زحمتکشان تھيدست است

 بيش از شانزده سال است ادامه دارد؛ يکی از جنگ ھای جنايتگستری است که بر تعداد آوارگان جنگ ستمگرانه ای که

اين آواره ھای مربوط به طبقات تھيدست و زحمتکشی ھستند که خانه ھای گلين شان يا در . داخلی ھر سال می افزايد

داعش آنان را از خانه ھای شان بيرون کرده و بمباران امريکائی ھا ـ ناتوئی ھا ويران شده و يا ھم جنايتکاران طالب و 

  .زندگی را بر اين زحمتکشان فقير و نادار دوزخ ساخته اند

 ٣۶٠در سال روان ميالدی بيش از ) اوچا(بر اساس گزارش دفتر ھماھنگی کمک ھای بشری ملل متحد برای افغانستان 

 درصد آوارگی زحمتکشان در ١٧نشاندھنده بيش از   ٢٠١٢ھزار افغان در داخل کشور آواره شده اند که نسبت به سال 

ھمين اکنون، در  اطراف شھر جالل آباد در حدود يک ميليون انسان زحمتکش در حالت بسيار فالکتبار . کشور می باشد

ولسوالی ھای ننگرھار از ترس فاشيزم داعشی و بمباردمان و با ناداری فاجعه بار زندگی می کنند، که اکثريت شان از 

  .امريکائی فرار کرده اند

جنگ کنونی که در حدود شانزده سال قبل به نام دموکراسی و حقوق بشر آغاز شده؛ باعث آوارگی داخلی بی سابقۀ 

 امريکائی ھا ـ ناتوئی ستمگری: در آوارگی زحمتکشان چند عامل نقش اساسی دارند. زحمتکشان در کشور ما شده است

ھا که با بمباردمان و عمليات نظامی قريه و روستا و ده و کشتزارھای زحمتکشان را نابود می کنند، جنايت و بربريت 

طالبان و داعشی ھا که توده ھای مردم را به گودال نيستی پرتاب می کنند، چور اربکی ھای تفنگدار و وحشت تنظيمی 

موس مردم تجاوز می کنند و دار و ندار زحمتکشان را چپاول می کنند و فقر روز افزون ھای جھادی که بر عفت و نا

  .زحمتکشان و ثروت اندوزی افسانه ئی پولداران که ناشی از جنگ ارتجاعی کنونی است

آنان و توده ھای مردم حق دارند سرپناه داشته باشند و ھر جائی که خواسته باشند زندگی کنند، گرفتن سرپناه و کار از 

بمباردمان کشتزارھا و خانه ھای گلين آنان و با قساوت بی مانند آنان را آواره ساختن جزوی از ماھيت دموکراسی 

توده ھای ما طرفدار دموکراسيی ھستند که در آن . سرمايه داران غارتگر و ماھيت واقعی حقوق بشر امپرياليستی است

تا . ه حيث حقوق ابتدائی و اوليۀ اکثريت انسان ھای زحمتکش شناخته شودرفاه اکثريت مردم تأمين شده باشد و برابری ب
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امپرياليستی، آنھم با بم و بمباردمان ھمراه باشد؛ توده ھا در کنار ده ھا مصيبت ديگر، رنج آوارگی را نيز » دموکراسی«

  . متحمل خواھند شد و ھيچ گاه روی بھروزی و رفاه را نخواھند ديد

  

  


