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رې او دهقانې په پيلو ستمونو خالصون موندلی شييالبيوستون له بينه کار! 

ارکو او بیوزلو و پر ستم دی چې د  زی

کاونو سوداري دردونو، رنونو او 

سیاسي نانکې چې د استعمار د . کوي

مضا کوي، زمون د  و حاضري تل ا سفارتون

و دردونه  و بیوزلو خویندو او میند زیارکو ا

ه سفارتخانو او لودی کې  ه پ او کاون

و الرې تر السه کوي، دا  ورو ا لیالموي او ی

هغه بی وجدانه او بی ضمیره ې دي چې 

ر  عاطفې، هیلو او ان د خپل هم جنس پ

 .آرزوانو تجارت کوي

  

و  ه انې توه کاررې ا ې، پ

و  ه ا دهقانې ې دا مهال تر بیرحمان

ستم الندې ژوند  ربونکي جنایت او

و . کوي د استعمار او کیالک ستم ا

ولو لومی کاررې او دهقانې   جنایت تر

و ستمپلی ې  او نورې زیارکه ا

ه . قرباني کوي وروستې شمیرې کار

ه  ۲۰۱۴کوي چې د  ه پ کال په پرتل

و  ۲۰۱۵ کال کې د و د مینې ا

ه شوی ده، دا  ۳۷تلفاتو کچه  سلنه زیات

رندوی دی چې شمیرې د دې کا

لومنی ستم چې کاررې او دهقانې 

و  میرمنې یې الي، هغه د امریکايي ا

ه . ناويي کیالک ستم دی تم پ د دې س

د  و او  و داعشیان ک کې، د طالبانو ا

و ستم هم شامل  نورو بنسپالو تنظیمون

  .دی

دویم ستم چې دا مهال یې ې الي، 

د وزارتیا لوه کچه . طبقاتي ستم دی

د . منو ته انی شویمیر دولت چې 

ه  واکمنو طبقاتو استازی دی، د کار پ

. ساحه کې د و سره هم ناوه چلند کوي

د  یوازې هغه ې کار موندلی شي چې 

اکثره . واکمنو سره بیالبیلې ایکې ولري

ه  زیارکه میرمنې د کار کولو له حق

و . محرومې دي هغه شمیر چې په شرکتونو ا

ا ه د کارخانو او ی م په دفترونو کې کار کوي 

د دویم جنس  دي او  ناوه چلند سره مخامخ 

ر  ورته کتل کیي، مزد یې کم او پ په توه 

د دې . یو پستونو کارونو ته مارل کیي

و زیارکه میرمنې د رتینې  تر ن بیوزله ا

  .سیاسي استازیتوب خه هم بی برخې دي

ستم  د افغانستان زیارکه میرمنې د نارینه له

اتې .خه هم وریي ال هم ینې وروسته پ

د  ه ه ناقصه العقله ي او  او ظالم نارین

خپل ستم کچه ان د  میرمنو د غو غوولو 

ینې سودار . او پرې کولو پورې رسوي

و  نارینه، میرمنې یوازې د سوداریزو تبلیغات

ه توه کاروي ینې . او د سوداریزو توکو پ

ه ه ه خپله نوکره  د پوهې د کموالي ل امل

و ال یې هم سیاه  انو مور ي ا یا هم د ماشوم

ارینه هم شته چې ال باور . سره یادوي داسې ن

دا هم . لري چې ه یا په کور یا په ور

ی یې   د هیواد میرمن هغه ستم دی چې زمون

  .زغمي

و  یو بل ستم د لومارو و لخوا پر بیوزل

کو و دا ستم د اینجو لرون. و ستم دی

و » مدني ولنې«او د  د نانکو لخوا پر بیوزل

ه . او زیارکو و تپل کیي دا ستم پ

 :لري هظاهره نرم او په اصطالح انساني ب

 په خو .به مرستې او کمک د سره میرمنو

  ۳ص  بل یو ن تر ستمونو نورو د دا لحاظ ماهوی

نیروهاي فاشیستی داعش که . تبدیل شده است

تسبیح در دست دارند، بی وقفه مردم را می 

کشند، به اسارت می گیرند و زنان و دختران 

به اسارت برده به غالم بچه جوان زحمتکشان را 

  . هاي خود به نکاح درمیارند

اتو، امریکا، یاران داخلی و حاکم استعمارگران،  ن

قوماندانان بیرحم، قاچاقبران مواد مخدر، طالبان، 

حزب اسالمی، داعشیان و دولت هاي ارتجاعی 

منطقه همه و همه دست در دست هم داده، به 

زحمتکش و فقیر یک نام و دیگر نام انسان هاي 

اینها به خوبی . و نادار را می کشند و می رنجانند

همه : نشان می دهند که نقطه مشترك دارند

دشمن زحمتکشان هستند و همین کافی است 

که زحمتکشان علیه تمام این جنایتکاران با اتحاد 

 .و همبستگی صف آرایی نمایند

سرمایه داري به اساس ذاتش دشمنی 

سرمایه داران . عجیبی با زحمتکشان دارد

در طول تاریخ، دشمنی خود را با 

زحمتکشان و کارگران و دهقانان در 

ویتنام، کامبوج، الئوس، کوریا، افغانستان، 

کشورهاي افریقایی و  عراق، سوریه، لیبیا،

  .جهان نشان داده است سایر مناطق

اکنون که سرمایه داران جهانی تالش می  

کنند تا چهره ظاهراً انسانی به خود بگیرند، 

کوشش می کنند تا جنگ هاي استعماري 

شان را از طریق قاتالن کرایی به پیش 

در افغانستان نیز قاتالن کرایی، در . ببرند

خدمت استعمارگران جهانی قرار دارند و از 

تی در حق زحمتکشان دریغ نمی هیچ جنای

جنگ کنونی افغانستان که یک . کنند

جنگ ارتجاعی و استعماري  است، قربانیان 

اکنون در کنار . اصلی آن زحمتکشان هستند

نیروهاي رسمی که در خدمت ناتو و امریکا 

قرار دارند و این جنگ ارتجاعی را به پیش 

می برند، قاتالن کرایی مثل طالبان، حزب 

و اکنون داعش با بیرحمی و قساوت  اسالمی

تمام در خدمت سرمایه داران جهانی علیه 

ر دارند   .زحمتکشان قرا

داعش، یکی از فاشیست ترین نیروهاي 

است که بوسیله سرمایه داران جهانی براي 

کشتار و قتل عام زحمتکشان ایجاد شده 

جنایات این گروه فاشیستی در سوریه . است

ده نیست، و عراق بر هیچ کسی پوشی

مقاومت جانانه شیرزنان کوبانی علیه این 

وحوش و جناوران، حماسه ماندگار عصر 

  .حاضر ماست

اکنون جنایتکاران داعشی، روزگار توده هاي 

اگر . زحمتکش افغانستان را تیره تر ساخته است

از یک سو استعمارگران ناتویی و امریکایی خلق 

ی ما را می کشند، اگر از یک سو یاران داخل

استعمارگران خلق ما را چور و چپاول می کنند، 

اگر از یک سو طالبان توده هاي مردم ما را سر 

می برند و کشتار می کنند، داعش و داعشیان 

جنایتکار از سوي دیگر خنجرهاي خونین شان 

را بر گرده هاي زحمتکشان فرو برده، جنایت 

  .پشت جنایت می کنند

ي ننگرهار، والیتی که زیر چکمه ها

استعمارگران دردمند است، در انتحار طالبان 

سوخته است و چپاولگران بی وقفه غارت می 

کنند و می کشند، محلی براي جنایت داعشیان 



 

 

مواد مخدر، منبع ثروت اندوزي  
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کیالک یعنی وژنه، د بیوزلو او زیارکو 

افغانستان دا مهال . انسانانو بیرحمانه وژنه

بشپه کیالکمینه ده او همدا هم دی چې 

په دې کیالکمینه کې هره ور بیوزله 

اوسن جه چې یوه . انسانان وژل کیي

کیالکي او ارتجاعي جه ده او د 

و  –امریکا (جې دواه خواوې  ناتو ا

ورني پلویان او طالبان او داعشیان او ک

په خپله ارتجاعي او ملنه ) سیمه ایز پلویان

ایزه جه کې د دې تر ن چې بیوزله 

زیارکان وروي، کوال او بیکار ته 

یې لیدوي، په ورته وخت کې هر کال 

زرونه بیوزله انسانان چې په فرمایشي 

رسنیو کې  ورته ملکي تلفات وايي، هم 

  .کیي وژل

۲۰۱۴د یوناما د وروستي راپور له مخې د 

کال کې د بیوزله  ۲۰۱۵کال په پرتله په 

د . فیصده زیاته شوی ده ۴انسانانو وژنه  

کال  ۲۰۱۵دې بنس د راپور پر بنیاد په 

و  ۳۵۴۵کې   بیوزله انسانان وژل شوي ا

تنه نور پیان شوي دي چې د تیر  ۷۴۵۷

لخوا د  کال په پرتله د دولتي واکونو

بیوزلو د وژنې او پي کیدو کچه لوه شوی 

۲۰۱۵د یوناما د شمیرو له مخې په . ده

فیصده او د  ۳۷کال کې د میرمنو تلفات 

فیصده زیاته  ۱۴ماشومانو د تلفاتو کچه 

د دې تر ن د افغانستان د . شوی ده

بشري حقونو کمیسیون په خپل راپور کې 

۷۰۰۰وايي چې په تیرو نهو میاشتو کې 

بیوزله ملکی انسانان یا وژل شوي او یا پي 

تنه  ۳۸۰تنه یې ماشومان او  ۶۰۰شوي چې 

یې ې دي چې دا کاره کوي چې د 

کیالک لومني قربانیان میرمنې او ماشومان 

  .دي

که ه هم یوناما چې د افغانستان د کیالکي 

ه افغانستان کې خپل  جې سره یې سم پ

تو اندازه په بیالبیلو ماموریت پیل ک، د تلفا

جه ایزو لو ویشي، خو زمون د بیوزله او 

زیارکه هیوادوالو لپاره دا کیالکي جه 

ده چې د دوې ژوند ترې اخلي، فرق نکوي 

چې جنایتکار وک دی او د کومې موخې 

  .لپاره دا بیوزله انسانان وژني

کلونو کې په سل ها زره  ۱۵په تیرو نژدې 

وژل شوي دي او د دې وژنې بیوزله انسانان 

تر هغه چې کیالکي . ل ال ادامه لري

جه ادامه ولري، تر هغه چې د امریکا او 

ناو حاکمیت وي، تر هغه چې فاشیست 

طالبان او داعشیان د امریکا نوکران وي او 

ساختی جې په مخ بوي، تر هغه چې 

سرمایه داران، فیواالن او اربابان او تاجران 

یايی لې په افغانستان کې واکمنې وي، او ماف

ه ونه دریي . تر هغه به د بیوزلو انسانانو وژن

د دې لپاره چې دا بیرحمانه او وحشیانه وژنه 

ودریي، زیارکان باید یو آزاد او خپلواکه 

هیواد جو کي، دا خپلواکه، مترقي او 

دموکراتیک هیواد یوازې او یوازې د 

اتحاد جویدای زیارکانو په پیوستون او 

د زیارکانو پیوستون او اتحاد کوالی . شي

شي کیالک وري او آزاد، برابر او هوسا 

 .افغانستان جو کي

 
 

  است دولت ارتجاعی و فاشیستی پاکستان، دشمن زحمتکشان

دولت طرفدار : در مجموع دو نوع دولت داریم

دولت هاي . زحمتکشان و دولت ضد زحمتکشان

مرتجع و مستبد همیشه در خدمت چپاولگران و 

ر حالی که دولت  سرمایه داران و غارتگران قرار دارند، د

هاي مترقی، ملی و دموکراتیک طرفدار زحمتکشان و 

  . در خدمت رفاه طبقات زحمتکش قرار دارند

ز  در دنیاي امروزي، شماري دولت هاي مرتجع بیش ا

حد زیاد است، یکی از این دولت ها، دولت مرتجع 

پاکستان است که نماینده طبقات سرمایه داران 

کمپرادور و بروکراتیک و مالکان ارضی می باشد که 

ا زحمتکشان در منطقه در کنار جمهوري  در ضدیت ب

می جمهوري اسال. آخوندي ایران قرار می گیرد

پاکستان و جمهوري اسالمی ایران هر دو داراي دولت 

، براي این  هاي ارتجاعی و ضد زحمتکشان هستند

دولت هاي فرقی نمی کند که زحمتکش مربوط به 

کدام جغرافیایی خاص است؛ ولی طبعاً شدت بیرحمی 

ز  آن با زحمتکشان مهاجر و آواره بیشتر ا

اشد   .دیگران می ب

کستان با مردم دولت مرتجع و فاشیستی پا

چپاولگران، : افغانستان برخورد دوگانه دارد

ثروتمندان، غارتگران و جنایتکاران را در آغوش 

ر  گرفته، براي شان خانه هاي مجلل داده، نمب

پلیت هاي خاصی موتر براي  شان تهیه نموده 

ا آنان برخورد  می کنند و پول می » انسانی«و ب

،  چون این طفیلی ها مزدوران ز ر خرید دهند

شان بوده که در سی سال گذشته غالمی و 

مزدوري شان را به دستگاه فاشیستی پاکستان 

به اثبات رسانده و هنوز از مزدوري و غالمی 

انده نشده اند ا . خسته و م اما، مردم زحمتکش م

در حال . را توهین، تحقیر و آزار و اذیت می کند

حاضر بیش از یک و نیم میلیون افغان در 

ث  پاکستان زندگی می کند که  عمدتاً به حی

 ، کارگران در کوره هاي خشت پزي، فابریکه ها

و کارهاي روزمزدي و شاقه و دستفروشی 

مصروف کار هستند که زندگی فقیرانه و آزار و 

ا  اذیت پولیس دولت پاکستان زندگی بر آنان ر

است در تازه ترین اقدام، . مشقتبارتر ساخته 

نماي معامالت دولت مرتجع پاکستان به ره

است که براي افغان ها خانه به  دستور داده 

کرایه ندهند، مگر اینکه سه شهروند پاکستانی 

ضمانت آنان را بکنند که این خود زمینه اخذ 

پول از افغان ها بوسیلۀ شهروندان پاکستانی را 

 .مهیا ساخته است

  

 

 

 

در کشوري که غارتگران خارجی حاکم باشند، قتل و کشتار 

عادي به حساب  و دربدري و نابودي زندگی زحمتکشان امر

اینجا هر چه جنایت و قتل و کشتار است بوسیله . میرود

غارتگران و سرمایه داران صورت می گیرد و قربانی این 

همه جنایت و غارت و کشتار و قتل زحمتکشان تهیدست 

  . هستند

دولت افغانستان که بطور مطلق وابسته به غارتگران و 

ن کرده است تجاوزگران خارجی است، در آخرین آمار اعال

که تعداد معتادان افغانستان به بیش از سه میلیون تن 

. رسیده است که زنان و کودکان نیز شامل آن می باشند

مواد مخدر، تولید و قاچاق آن جزوي از سودآوري جنگ 

طالبان فاشیست، داعشی ها و . استعمارگرانه کنونی است

و همه انگلیس ها و امریکایی ها و قوماندانان داخلی همه 

  .در قاچاق  مواد مخدر دخیل هستند

امپریالیست ها و غارتگران سرمایه همیشه تالش میکنند به 

مواد مخدر، یکی از . هر قیمت ممکن سود بدست بیاورند

همین است . منابع سودآور براي غارتگران به شمار میرود

که با گذشت هر سال کشت تریاك و قاچاق مواد مخدر 

ا گذشت هر روز تعداد معتادان افزایش پیدا می کند  و ب

 .کشور ما بیشتر می شود

  

  

  :صاحب امتیاز    

  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان     

 zayar.af@gmail.com     :ایمیل

  www.zayarafg.blogspot.com: وب الگ

 1001334032962: بانک ملی حساب بانکی

                                  2                                                                                                                           مسوو  بیستشماره      

  ۳ص 

 شیرزاد



 

   

رېينه کار ...  

چې اکثره یې د زیارکو کورنیو غي 

دي، افغانستان د کیالکي جې او 

تصاد له امله پریدي او د  کیالکي اق

ه نیسي و اروپا ته  خطرونو که الر

. ورسیي او یوه م و پیدا کي

اقتصادي مهاجرت، د کاررانو د ژوند یوه 

ده؛ همدا دي چې ویلي دي چې برخه 

اید د ن ول  کارران هیواد نلري او ب

  .کارران سره متحد شي

ري، خو  سره له دې چې کارران هیواد نل

یاک خه د خالصون  د کیالک او زب

لپاره باید له یوه سیمې خه خپله مبارزه 

و لپاره . پیل کي د افغانستان د زیارکان

ننه په افغانستان دا مبارزه یوازې او یوازې د

ونو  کې اهمیت پیدا کولی شي، له دې کا

خه تیته او نور زیارکان په دې 

ریودل او  ه وضعیت کې پ چپاولران

اروپا ته تلل او بیا هم کارر ته دوام 

وتتي،  و رنونو خه  و ا ستونزو، کاون

بلکې د دې بالانو په واندې باید 

ه . مبارزه وکي دا نظر د زیارکانو پ

ه باعث . ه دی ه ن که تیته هیکل

و ه ژوند  کیي چې زیارکان آزاد ا

ولري، بلکې تیته د تسلیم په مانا ده، 

و  ونو ته تسلیمیدل ا یعنې کیالک او کا

انو د وژنې، رنونې او ربونې د زیارک

ارکه وانان باید . ادامه و زما په نظر زی ن

ه  الس یو بل ته ورکي، د یو بل سر

مرسته وکي، د خپل خالصون لپاره باید 

ونیسی،  د تيتې په اې د مبارزې الره 

سره متحد شي او په یووالي د هر ول 

ناخوالي په ضد ودریي او د ویا ک 

ارکانو لپاره برابر کي، ژوند د ولو ز ی

ه  هغه ژوند چې په کې نه کیالک وي، ن

ه  زبیاک، نه کورني لوماران او ن

  .اوني اماران

 

  

کیالک د زیارکانو دمن ل 

کیالکران د زیارکانو د . کیي

و له  پلو، وژلو، بیوزله کولو او لول

. الرې خپلو کیالکي هدفونو ته رسیي

کاله کیي چې د  ۱۴افغانستان نژدې 

ويي کیالک الندې دی  امریکايي او نا

او په دې موده کې زرونه زیارکان 

وژل شوي، ورول شوي، بیوزله شوي 

ونه د دا رب. او په بد ول لول شوي

بهرني کیالکرانو او همدا ول د 

ایندانو لخوا  د نم واکمنو شتمنو طبقو 

چې خلک یې اوسنی واکمن دولت ي 

او همدا ول د فاشیستو طالبانو او 

داعشیانو لخوا زمون پر زیارکانو 

  .ولسونو تپل شوی ده

و هم له  و او کاونو تر من ی د دې ربون

دا وخت . دههیواده د زیارکانو تیته 

د هر وخت په مقایسه، یر شمیر وانان 

و د  ورکول، هیکله هم د زیارکان

  . خالصون سبب کیدای نشي

ه اه  د تیتې پ له هیواد خه د زیارکانو 

و دوه نظرو نه شته، یو د زیارکانو په ه ا

وان و په تا . بل د لومارو لخوا د زیارکان

و د  ن ا یو ه موده کیي چې لومارا

و  کیالک او استعمار یاران په دې ستیج ا

هغه ستیج کې چیغې وهي چې وانان باید 

د لکه اروپا  و دا هیوا ه تتي ا و ن له هیواده 

که . دا عوامفریبانه چیغې دي. جو کي

اران ه پوهیي چې کیالک  چې دا لوم

و  او د لومارو واکمني هیکله زیارکان

ته هوساینه نشي ورکولی، ه چې ورکوي 

. وژنه، دربدري، بیوزلي او اسارت دی

همدا کیالکیزه جه او کورني 

ه  لوماران دي چې زیارکه وانان دې ت

وتتي   .ا کوي و 

ه  بل نظر دا دی چې زیارکان نباید ل

، امارت اسالمی که در تنظیم هاي اسالمی

سالخی کرده گرد هم آمده اند،  و داعش

تنظیم هاي اسالمی، امارت اسالمی و . اند

ی و سایر جواسیس بی حزب و داعش اسالم

تنظیم دار با وجودي که اکنون بطور 

مریکا و انگلیس قرار  مستقیم در خدمت ا

دارند، مزدوري شان را با دولت هاي مرتجع 

پاکستان و ایران حفظ کرده اند و به دستور 

ما را برباد می سازند که زیان  آنان کشور 

اصلی این بردبادي را زحمتکشان کشور ما 

  .بدوش می کشند

دولت هاي مترقی، ملی و دموکراتیک که 

می دانند، با زحمتکشان را پاره تن خود 

کشورهاي همسایه در فضاي دوستانه، 

و برادرانه زندگی می کنند و هیچ  صمیمانه 

گاه تالش نمی کنند تا مزدورانی را براي 

ه نمایند،  خود در کشورهاي همسایه تربی

عکس آن تالش می کنند تا مرزها را از 

زحمتکشان بدون  میان برده، براي همه 

افیا یی در نظرداشت مرز و سرحد جغر

. د بیاورندزندگی آ رام و برابر به وجو

امیدواریم، روزي منطقه ما شاهد چنین 

برابري و عدالت باشد و زحمتکش 

افغان و پاکستانی و ایرانی در 

تحاد بسر برده، سایر  همبستگی و ا

زحمتکشان را در راه آزادي و برابري 

  )سلیم( .یاري برسانند

 

در کنار این دولت مرتجع پاکستان، به 

ناتو در  –حیث نوکر امپراتوري امریکا 

منطقه عمل می کند و بیش از سه 

دهه است که با تطبیق سیاست هاي 

منطقه و خاینانه امریکا و انگلیس در 

بخصوص افغانستان، زحمتکشان 

کشور ما را بوسیله غالمان داخلی شان 

 
 ...  دولت ارتجاعی و

معتادان از ایران برگشته اند،  این  ...مواد مخدر

کشوري که در آن جمهوري آخوندهاي 

جالد حاکمیت میراند که ضمن کشتار 

خلق قهرمان ایران، کارگران افغان را به 

شکل بیرحمانه استثمار می کنند واز 

هیچ نوع آزار و اذیت کارگران خودداري 

  .نمی کنند

جنگ غارتگرانه بالیی است که صدها 

اعتیاد . زاده می شود بال دیگر از آن

غارتگران تالش . یکی از این هاست

ا به دو علت به  می کنند زحمتکشان ر

یکی براي . مواد مخدر معتاد بسازند

سود آوري مالی و دیگري هم براي 

. کشتن روحیه مقاومت میان زحمتکشان

اگر بطور مثال، سه میلیون معتاد 

افغانستان، روزانه به ارزش یک دالر 

مصرف کنند، در روزي سود مواد مخدر 

سه میلیون دالري از این طریق به جیب 

در کنار این، اگر سه . غارتگران می ریزد

ادار  میلیون انسان که تهیدست و ن

هستند تخدیر شوند، یک کتله عظیمی 

از زحمتکشان را می سازند که از تحرك 

اجتماعی و مبارزه سیاسی به گودال 

مرگ تدریجی سوق داده می شوند و 

غارتگران و چپاولگران از بسیج و 

  .متشکل شدن آنان راحت می شوند

  

آماري که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 

نشر کرد، نشان می ) 1394ثور  22(امروز

دهد که همه سه میلیون انسانی که 

معتاد به مواد مخدر شده اند، زحمتکشان 

که یا در اثر  تهیدست جامعه ما بوده اند

و ناداري و یا هم در اثر  بیکاري و فقر 

ز . جنگ و آوارگی معتاد شده اند شماري ا
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)شریف اهللا(      د افغانستان کیالکي جه او له هیواد خه د زیارکانو تیته

  

 زیارکه او بیوزله چې ايي بلکې دي، المل

ې رې کهکه او دهقانې که او وي کار 

 یووالي په سره زیارکو وو نارینه د کسبرې

 یکیالکي د .وکي مبارزه لپاره خالصون د

 خپله په مبارزه، واندې په ستم طبقاتي او ستم

 د او ستم نارینه د چې پرانیزي ته دې الره

 هم ستم و بیوزلو پر لخوا و لومارو

  .ورسیي ته پاي

 د انجمن، ولنیز زیارکانو د غانستاناف د

 پیوستون د و زیارکو د چې اتمه مارچ

 زیارکو او بیوزلو ولو ده، ور یووالي او

 لري باور ن، تر ویلو مبارکي د ته و

 هغه یوازې لماننه رتينې ورې دې د چې

و بیوزله چې شي کولی پیدا مانا وخت  ا

 ېالر خالصون خپل د میرمنې زیارکه

 خالصون خپل د توه منظمه په او ولوي

 چې دي نه پرې او وکي مبارزه لپاره

 نوم او باورونو په هغوې د نانکي سیاسي

 .وکي سوداري او تجارت

ولنیز انجمن   انوافغانستان د زیارک د 

 ۲۰۱۶د مارچ اتمه   –اعالمیه 

 

 
 د چې دې د سره ې بیوزله او زیارکه

و دي الندې ستم یر تر پرتله په وو نارینه  ا

 غربي د نباید زغمي، هم ستم نارینه د

 چې شي رفتار کې لومې هغه بنسونو

و دې د چې دي نارینه دا واکی  ستمون
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حتی دسترسی به مواد غذایی ابتدایی 

 عاید شماري زیادي از. روزانه ندارند

خانواده هاي فقیر و تهیدست در بامیان در 

 69چیزي در حدود (هفته اي یک دالر 

برآورده شده است، در حالیکه ) افغانی

افغانی  10قیمت یک نان در افغانستان 

این آمار نشان می دهد که حاکمیت . است

جنگ ساالران غربی چه  وضعیت 

وحشتناکی براي توده هاي ستمدیده 

آورده است، چنانچه بامیانی به ار مغان 

عین وضعیت در تمام افغانستان حاکم 

است که نشاندهنده دشمنی بیرحمانه 

با  انچپاولگران غربی و حامیان داخلی آن

  .زحمتکشان است

ان، بخصوص دهقانان  زحمتکشان افغانست

و کارگران در تمام افغانستان قربانی فقر، 

جنگ استعماري . جنگ، و تروریزم هستند

داعشی همه از  –نی و تروریزم طالبی کنو

افکار ضد زحمتکشان آب  می خورد که 

این بازي وحشتناك از طرف امپراتوري 

و  می شود هاي چپاولگر غربی گرداننندگی

حامیان داخلی ضد زحمتکشان، پیاده 

کنندگان و تطبیق  کنندگان این بازي 

  .خونریز هستند

تا جنگ استعماري ادامه داشته باشد، تا 

پاولگران غربی و ناتویی جنایت کنند، تا چ

افغانستان، کشور مستعمره و قربانی 

. جنگ ارتجاعی قلدران جهانی است

زحمتکشان کشور ما بار اصلی این جنگ 

جنگ استعماري که . را بدوش می کشند

ران چپاولگر لگام آن به دست سرمایه دا

جهانی است؛ زحمتکشان، بخصوص 

کارگران و دهقانان را به نیستی و نابودي 

ا گذشت هر روز آنانرا در   کشانده و ب

  .زندگی دوزخ آسا غرق می کنند

ز والیات مرکزي کشور ما است  بامیان ا

که در دوره هاي مختلف حاکمیت دولت 

هاي ارتجاعی، پوشالی و ضد زحمتکشان 

ی بسر برده و دهقانان در فقر و نیست

زحمتکش و ستمدیده آن بدترین زندگی 

این والیت فقیر با نیم . گذشتانده اندرا 

درصد آنرا  90میلیون نفوس که بیشتر از 

دهقانان زحمتکش و تهیدست تشکیل 

می دهد، در چنگال قدرتمندان مرتجع، 

ضد مردم و زحمتکشان قرار گرفته و تا 

 قانانتوانسته اند بر شانه هاي  ده

قدرت  بامیانی و زحمتکشان تهیدست

ا  ابان شان ر رانده اند و دل نوکران و ارب

  .شاد کرده اند

رسانه ها گزارش می کنند که نصف از 

جمعیت بامیان زیر خط فقر زندگی می 

کند و خانواده هاي زیادي هستند که 

داعشی  –خونریزي و وحشت طالبی 

است، تا طبقات ضد زحمتکشان به زور و 

قدرت ارباب شان حاکمیت برانند، 

زحمتکشان قربانی می شوند، در فقر بسر 

می برند و روز تا روز تهیدست تر می 

شوند، حال چه در بامیان باشند، چه در 

ا پکتیا و بدخشان و   نر و کندهارکی

سرنوشت زحمتکشان در حاکمیت و 

جنایت قلدران سرمایه و حامیان خونریز 

است   .آن، همیشه همین بوده 

راه حل چیست؟ راه حل گدایی و داد 

خواهی از ستمگران و ستم پیشه گان 

نیست؛ چنانچه اکثر روشنفکران طرفدار 

سرمایه و نیمه سرمایه، گاه گاه چنین راه 

ی کنند تا زحمتکشان و حلی را پیشنهاد م

تهیدستان همیشه و همیشه د ر چنگال 

ز . غارتگران باقی بمانند دادخواهی ا

. ستمگران، خدمت به ستمگران است

ز  زحمتکشان نمی توانند و حق ندارند که ا

ستمگران دادخواهی کنند، بلکه به جاي 

آن  با اتحاد، همبستگی و یکپارچه گی 

زیرا  باید  علیه ستم و جنایت بیستند،

بدون اتحاد و همبستگی زحمتکشان علیه 

ستمگران، طبقات ستمکش و زحمتکش  

                     .به رفاه و برابري نمی رسند

  )سیر(
  

  

ویو خان و ل و ا و دولت تاجران و ملکان و ا ان

د دې دولت بهرني دوستان  دی او  واکمن 

و  واضح هم ستمر او بم اچونکي دي، ن

ه ساده  او کاره خبره ده چې داسې یو

ه  ۱۳۰۰۰مریضي په کال کې  بیوزل

  .انسانان ووژني

و  و تاالن د بیوزل ستم او اشغال او لو ا

و ته لیدوي و . ژوند تورو دربیل جنایت ا

ه  قتل، تیری او ظلم تر ول زیات بیوزل

، دا انسانان پي او ژوند ورته تباه کوي

ستمرانه او اشغالرانه جه ده چې 

و زمو ن زیارکان ال په فقر، بیوزلی ا

چې له امله یې  رواني ستونزو کې کیلوي

اندې اخته  په ورو ناروغیو ب توبرکلوز او ن

ه هر و کې چې  ن د ن پ ه انسانا بیوزل

در، فقر، وزارتیا، ناروغ دي؛ په درب

ه . ستم کې ژوند کوياو  د نویو شمیرو ل

توبرکلوز ناروغ په ن کې   مخې

ن وژنې میلیونونه یې  اکثریتچې  انسانا

و خواري که بیوزله او فقیر ن  ا انسانا

د . دي د رسمي شمیرو له مخې دا وخت 

 دوه  ویشتو هیوادونو کې توبرکلوز په ن

ساري ناروغي ده چې هر کال ه هغه 

دا دوه  .باندې یو نیم میلیون انسانان وژني

ه  ویشت هیوادونه ول فقیر او بیوزل

 و هیوادونه دي چې په کې خوارک ا

ن زیارکه ولسونه پل کیي او لومار ا

  .ور تر بلې بایه کیي په کې

و  افغانستان په دغه دوه ویشت هیوادون

ه کې  اروغي پ د نري رن ن کې راي چې 

د دې ناروغ اصلي جرې . عامه دهیره 

کې  فقر، بیوزل او رواني ستونزو په

ه  .خې دي ه افغانستان کې هر کال ات پ

ه توبرکلوز اخته پنوس زره انسا نان پ

 ۱۳۰۰۰کیي چې له منه یې هر کال 

مله مري د . تنه د همدې ناروغ له ا

توبرکلوز یری قربانیان افغان زیارکه 

  .میرمنی دي

ملنه یره  وبرکلوز در سره له دې چې د ت

ه چې د  ه هغه ای ه ده، خو ل ساده او آسان

ه  نورو یو ویشت هیوادونو په شان پ

و اافغانستان کې هم د سرمایه دار و ا ن

ه . کیي و ت و بیوزله زمون زیارکان فقر ا

و  اجازه نه ورکوي چې ه تغذیه وکي ا

  .په وخت د خپل مرض درملنه وکي

ایت تر هغه چې د سرمایه دارانو ستم او جن

ه وي،  تر هغه چې بهرني ستمر زمون پ

م  ه دوا هیواد کې استعماري جې ت

ر هغه چې فاشیست طالبان  ورکي، ت

ن  ارا و ویر کینوي او لوم خلک په غم ا

و  ه ولوي او دولت هم د زیارکان ولسون

ر  پلوي نه وي، تر هغه به د نورو ستمونو ت

ه هم  ن، د نري رن په شان ناروغ ب

ه په غ ر م کینويزمون ولسون ، که د ی

ناروغیو المل فقر، بیوزلي او رواني 

  .ستونزې دي
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