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    چهارم بیست و شماره      1395  دلو

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

سال است  16این جنگ که بیش از . مافیا است

دوام دارد، زحمتکشان را با فقر، آوارگی، کشتار، 

روبرو ... بی خانمانی، بیکاري، اعتیاد، بیماري و

ساخته است و سود اصلی آن به جیب چپاولگران 

جهادي، تکنوکرات هاي مزدور  –تنظیمی 

برگشته از غرب که هیچ نوع تعهد روشنفکران (

به منافع زحمتکشان ندارند و در خدمت سرمایه 

استعمارگران . می ریزد) داران جهانی قرار دارند

براي تداوم استعمار شان نیاز به طبقات دارند، آنها 

خوب می دانند که طبقات زحمتکش در خدمت 

لکه از آنها نفرت  شان نه تنها قرار نمی گیرند، ب

د، همین است که استعمارگران بر طبقات هم دارن

سرمایه داران و مالکان حساب می کنند و آنان 

نیز با خوشخدمتی در خدمت اربابان شان قرار می 

  . گیرند

جنگ ارتجاعی کنونی که هیچ ربطی به 

اتویی به  زحمتکشان ندارد و پروژه استعماري ن

. میرود، زحمتکشان ما را قربانی می گیردشمار 

این جنگ، جنگ میان غارتگران و زحمتکشان 

نیست؛ جنگی است میان استعمارگران و 

نوکران آرایش شده استعمارگران؛ ولی کسانی 

که بهاي و قیمت این جنگ را می پردازند، 

دهقانان، کارگران، معلمان، . زحمتکشان هستند

مثل موچی ها،  مامورین، داکتران، اهل کسبه

قربانیان این ... آهنگران، نجاران، مستریان و

جنگ هستند، یا میمیرند، یا اسیر می شوند، یا 

زخمی و معلول می شوند و یا هم خانه هاي 

جنگ استعماري . شان تخریب و آواره می شوند

کنونی در حال حاضر بیش از یک میلیون تن را 

آغاز در داخل کشور آواره کرده است، تنها از 

هزار خانواده آواره شده  160امسال بیش از 

است که اکثریت مطلق این آواره ها زحمتکشان 

به اساس آمار وزارت . تهیدست کشور ما هستند

امور مهاجرین و اداره رسیدگی به حوادث 

هزار  210اضطراري در سرتاسر افغانستان 

خانواده تهیدست نیازمند کمک هاي زمستانی 

زحمتکشان در بدترین شرایط  این تعداد. هستند

با درنظرداشت وضعیت بد اقلیمی زندگی می کنند 

که نه سرپناه دارند و نه هم لباس و مواد سوخت 

الزم براي گرم شدن و نه هم زمینه کار کردن تا 

جنگ  .بتوانند مواد غذایی روزانه را خریداري کنند

غارتگرانه بدترین دشمن زحمتکشان است و به 

ن، تاجران، سرمایه داران و فیوداالن و سود چپاولگرا

زحمتکشان کشور ما قربانیان اصلی جنگ هاي 

بار اصلی جنگ را . غارتگرانه هستند

نجاران، (زحمتکشان کارگران، دهقانان، معلمان، 

می کشند، در حالی که سود ...) داکتران، آهنگران و

رمایه و منفعت جنگ نصیب طبقات غارتگر مثل س

جنگ هاي غارتگرانه و  .می گردد داران و فیوداالن

بخصوص جنگ کنونی که از طرف چپاولگران 

و  –امریکایی  ناتویی، نوکران داخلی، طالبان 

داعشیان راه اندازي شده، ضمن اینکه سبب فجایع 

ن فراوان شده است، سطح بیماري روانی را در میا

  .زحمتکشان نیز افزایش داده است

مطلبی تحت  مجله نیوزویک در شماره اخیر خود

ده ها سال جنگ، بمباري و گرسنگی، ده «عنوان 

» میلیون افغان را به تکالیف روانی دچار ساخته است

نشر کرده که در آن تذکر رفته است که در حدود 

یک بر سه نفوس افغانستان با مشکالت روانی 

همین گونه، مسؤلین وزارت صحت . روبرو هستند

ت روانی عامه دولت کنونی در روز جهانی صح

درصد زنان و  74اعالن کردند که ) نوزدهم میزان(

درصد مردان افغانستان با مشکالت روانی و  59

  .افسردگی روبرو هستند

آمار فوق نشاندهنده وضعیت اسفناك و فاجعه بار 

از آنجائیکه جنگ . زحمتکشان افغانستان است

استعمارگرانه با قتل عام، شکنجه، تهدید، توهین، 

و تحقیر، اسا فقر، ناداري، گدایی، اعتیاد، فحشا  رت، 

جرم هاي جنائی همراه می باشد و قربانیان این 

بعاً این  فجایع و بالها نیز زحمتکشان می باشند، ط

فجایع بر روح و روان زحمتکشان اثرات منفی می 

  . گذارد و آنان را به بیماران روانی تبدیل می کنند

ه غارتگران براي کسب منفعت و سود شان ن ه تنها ک

دارند، بلکه مبتال شدن  پرواي زحمتکشان را ن

زحمتکشان به بیماري هاي روانی را به سود شان می 

زیرا وقتی زحمتکشان به بیماري روانی و روحی . دانند

مبتال می شوند به انسان هاي خسته، معتقد به 

ه  باورهاي کاذب، نگران، دلخور، بی حوصله، بی عالق

ن تبدیل می شوند که چنین به امور زندگی و ناتوا

انسان هایی به سود غارتگران و به ضرر جنبش هاي 

زحمتکشان هستند، زیرا چنین انسان ها نه تنها که 

به فکر رهایی شان نمی افتند، بلکه دیگران را نیز به 

  .یاس و ناامیدي تشویق می کنند

  

جنگ هاي غارتگرانه ضد زحمتکشان سبب افزایش بیماري 

  روانی در زحمتکشان

د افغانستان کارران او نور زیارکان دا وخت د 

له امریکايی او . بیالبیلو دمنانو لخوا پل کیي

ناویی کیالکرو خه نیولی تر اوسنی واکمنو 

لومارو سرمایه دارانو او فیواالنو او طالبان او 

نو  ررا داعشیان پورې ول د زیارکانو او کا

دا جنایتکارې لې د زیارکانو او . دمنان دي

کاررانو سره انی دمني لري، که چې دا 

ول د لومارو طبقاتو د و او منافعو ساتونکي 

دي او د زیارکانو پیوستون، مبارزه او خالصون 

  .د خپلې طبقاتي و په تاوان ي

 خه هغه فاشیسته لو له ده چې  داعش د پورتنیو

ربه او جنایت یې بی ساری نه ل کیي، مخکې 

له دې هم د تاریخ په اودو کې تروریستو پانوالو 

یتونه تر سره کي دي، خو د دې  لو ورته جنا

یتونه د امریکايی  ي  –فاشیستي لې جنا ناوی

مون کیالکرو او طالب جنایتکارانو تر ن ز

زیارکان هره ور وژني، لوي او ورباندې 

ه کوي   .بیالبیل ستمونه او ظلمون

د دې ظلمونو په ل کې تیره ور فاشیستو 

داعشیانو تیره ور د بغالن والیت د تاله او برفک 

سیمې د زغال سن د کان دیارلس بیوزله کارران  

هغه وخت تیرباران کل چې له کار خه ستي 

د . بیوزلو جونو ته راستانه وو ستومانه خپلو

دیارلس وژلو شویو کاررانو تر ن دری نور 

کارانه پیه کې  کارران هم په دې خون او جنایت

  .پیان شوي دي

ل  که ه هم فاشیستو او جنایتکارو داعشیانو دا قت

او جنایت د مذهب په نامه تر سره کی دی، خو د 

یتونه په ننرهار  او کن او دې خون لې جنا

فاریاب والیتونو کې په رنده ول کاره کوي 

چې دا له د نیوال کیالک هغه نوکره او غالمه 

له ده چې دنده یې د زیارکانو وژل، پل، 

اسیرول او لول دي و د خپلو بادارانو 

داعشیان هغه . ستراتیژیکې ي خوندي کي

وحشي فاشیستان دي چې د طالبانو،جهادیانو او 

یوالو کیالکرو په یر یوازې هغه وخت ارضا ن

ه  کیي چې د بیوزله او زیارکو ولسونو وینه تویی

  .کي
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 زیارکان غذايي مصونیت نلري خو لوماران ال بایه کیي

ي  ۲۰۰۱د  کال د اکتوبر په اومه نیه امریکاي

پر هیواد تیری وک  رو زمونکیالک . ه که

ورولو، وژلو، والو او  هم د زیارکانو د 

لولو ل له لسیزو راپدیخوا روانه ده، خو د 

امریکايي کیالک سره زمون بیوزله ولسونه د 

  .ژوند تر ولو زورونکي وري تیرويخپل 

ه په افغانس ی او کاپیتالیستي پ تان کې د امريکای

اصطالح دموکراس چې د بمبار او وژنې سره 

ه  مل ده، د پلی کیدو یې دا دی شپالس کال

ن  تیریي، په دې شپالسو کلونو کې د ناوری

یو له دې . کچه د هر کال په تیریدو زیاتیي

خه د زیارکانو او بیوزله انسانانو  ناورینونو 

  .کو ته نه السرسی دیفقر او خوراکي تو

 د کرهنې وزارت په دې ورستیو کې اعالن وک

ي  ۴۰چې نژدې  ستان خلک غذاي سلنه د افغان

غني چې د  حال دا چې اشرف. مصونیت نلري

شتمنو او لومارو اوسنی دولت رهبري کوي دا 

ه  ۶۰تر  ۴۹شمیره نه مني او باور لري چې  سلن

شپه د ی مصونیت نلري  او هر   افغانان غذاي

سلنه بی له و  ۱۵افغانستان د وو 

  .خوولو بیده کیي

امريکايی کیالک او یرغل یوازې د یو کمې 

سلنې لپاره ور تمام شوی، دا سلنه فیواالن، 

ي  اربابان، سرمایه داران، سوداران، د مدن

ولنې لوپوي شوکمارانو، جه ماران او 

ه لوماران دي، نور ولسونه چې د زیارکانو  پ

 و لو لپارهي ان د شپې خوله کې را

لبانو او  شیستو طا نلري او هره ور د فا

داعشیانو، بیرحمه ظالمه امریکاییانو او ناتویانوو 

کو  او ستمرو تنظیمي جه مارو او اینجو لرون

شوکمارو لخوا لویي، وژل کیي او په ویر او 

دا کاره کوي چې . ماتم کینول کیي

د هغه چوپیان او  مپریالیزم اوامریکایي ا

وایان د خپل ذات له مخې، د زیارکو 

رو بایو طبقاتو دوستان  طبقو دمنان او د لوما

  .او ملري دي

ې  لري او شپ هغه ولس چې خوراکي مصونیت ون

د تش نس سره بیده شي او ونشو کای یوه 

 وخوري، هغه به په هغه دموکراس و م

ه ه وکي چې یوازې  د زیارکانو د دوک

زیارکانو ته حقیقی . کولو لپاره پلی کیي

دموکراسي هغه دموکراسي ده چې وکای شي 

د  و ولري، کور ولري  او هوسایه ژون

م . وکي دا کار د یکالک او زبیاک تر ست

الندي ناممکن دی، زیارکان یوازې هغه وخت 

کوالی شي چې هوسا ژوند ولري چې په خپله 

سي او اقتصادي برخلیک واکي او د خپل سیا

  .ستم او ظلم هر ول ته د پای کی کیدي

  !امریکا است جنگکودکان و زنان تهیدستان، قربانیان اصلی  

و متحدین جهانی  امریکا جنگکنونی،  جنگ

در منطقه  شانبراي اهداف ستراتیژیک  امریکا

ربطی به مردم افغانستان  این جنگ هیچ. است

امریکا براي اینکه به اهداف ستراتیژیکش . ندارد

برسد، نیاز به دشمن فرضی دارد، که این دشمن 

فرضی طالبان و داعشی ها هستند؛ با وجودي که 

در این اواخر دیده می شود که لگام بخشی از 

طالبان بدست روس ها و ایرانی ها افتاده تا از 

افع ستراتیژیک شان در آنان براي تامین من

منطقه در مقابل امریکا و متحدانش استفاده 

اما چیزي که واضح است هر دو طرف . نمایند

بیشترین قربانی را کودکان و زنان می 

اما که در ربع سوم . دهند گزارش یون

نشر شده است، نشان می  2016سال 

دهد که تلفات کودکان نسبت به سال 

درصد  15گذشته در عین مدت زمانی 

به اساس این . افزایش یافته است

بیش از  2016سپتمبر  30گزارش تا 

زحمتکش در درگیري هاي  8397

وهاي حکومتی و ضد حکومتی، نیر

کشته و زخمی شده اند که از جمله 

تن زخمی  5835تن  کشته و  2562

اگر این آمار را باور کنیم، زیرا با درنظرداشت . شده اند

حمالت امریکایی ها کشتار زحمتکشان به مراتب بیشتر 

از این آمار است، خود نشاندهنده کشتار و مجروح 

است و ماهیت جنگ کنونی نمودن بیرحمانه زحمتکشان 

بر اساس آمار منتشره یوناما  .را به خوبی آشکار می سازد

به این طرف تلفات کودکان افزایش یافته  2013از سال 

 2461به تعداد  2016ماه اول سال  9است  که در 

 639قربانی کودك به ثبت رسیده  که از این میان 

همین . کودك زخمی شده اند 1822کودك کشته و 

زن فقیر و نادار در جنگ روان  877نه، به تعداد گو

 637تن آنان کشته و  240قربانی شده اند که از جمله 

 12زن دیگر زخمی شده اند که نشاندهنده افزایش 

  .درصد تلفات زنان زحمتکش و تهیدست است

  

امریکا و دار و دسته داخلی اش و (جنگ 

هیچ ربطی به ) طالبان و داعشی ها

زحمتکشان ندارند و در جبهه علیه زحمتکشان 

همین است که قربانیان اصلی این .قرار دارند

کشان هستند، نه امریکایی ها و جنگ زحمت

کودکان و زنان  .سایر دشمنان زحمتکشان

زحمتکشان، این تهیدستان فقیر و دربدر و 

. رنجور و ستمدیده قربانی جنگ کنونی هستند

به اساس آمار یوناما قتل و کشتار افراد ملکی 

با گذشت هر سال ) زحمتکشان تهیدست(

میان جنگ کنونی افزایش می یابد که در این 

 هارون

کاله کی نیواکرو سفارتونو د  ۱۶په دې 

و په اه داسې عوامفریبانه کارونه تر سره 

کل چې زمون تاریخ هیکله د داسې 

 عوامفریبانه او خاینانه 

دې سفارتونو ینې ې . کارونو شاهد نه و

» اتالنې«په نامه ونومولی، هغه » اتالنو«د 

ه چې د امریکا او ناو لخوا د و وژلو په ا 

نې پاتې شوی او کور دننه او بهر د دې 

ه وخت کې . لومارو جارچیانې شوی په ورت

لسونه اینجوانې د ود حقوقو په نامه 

جوی شوی، چې د بیوزله و په ژوند او 

ه  حقوقو سوداري کوي او ې ال هم پ

ې او ده چې د و د واقعي پوه

 ي، کولپاره کار وک اهآ

وکي ې په واقعي او نه پروژه ای 

بنسونه کې سره راولی کي او 

هغوې له ستم خه خالصون ته 

وهوي او باورمن یې کي چې نه 

اینجواني او نه هم سفارتونه او نه هم 

سرکاري ادارې هی یو هغوې  له 

ستمونو نشي خالصولی، یوازې او 

ر خپل واک باور وکي یوازې باید پ

او د خپل خالصون لپاره د نورو 

زیارکانو سره یوای هه او 

  .کو وکي

 

کاونو او بدبختیو کې ساتي و دوه هدفونه 

په دې پلمه  یو د نیواکرو هدف چې: پوره شي

خپل استعماري سیاست پلی کي او بل د 

اینجوانو مالکانو هدف چې د و د حقوقو په 

  .نامه د پیسو ل دي

پر و د نارینه وو ستم بیالبیل الملونه لري، 

. خو مهم الملونه یې ملی ستم او طبقاتي ستم دی

و  هر هغه وخت چې ملی ستم له منه وال شي ن

ی د و له اوو کمیي، د یو ستم بار او پی

که ورپسې طبقاتي ستم هم له منه وال شي نو 

دویم بار هم د زیارکو میرمنو له اوو کمیي 

او د دې دوو بارونو د کمیدو سره دریم ستم 

. چې د نارینه وو ستم دی، ورو ورو له منه ي

تر هغه چې دې مرحلې ته رسیو پر زیارکانو 

  ... د افغانستان زیارکه

  

  :صاحب امتیاز    

  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان     

 zayar.af@gmail.com     :ایمیل

  www.zayarafg.blogspot.com: وب الگ

 1001334032962: بانک ملی حساب بانکی
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 شیرزاد



 

 

 

یه داران جهانی قرار ندارند و در خدمت سرما

  استعمارگران براي . می ریزد) دارند

تداوم استعمار شان نیاز به طبقات دارند، آنها 

خوب می دانند که طبقات زحمتکش در 

لکه از  خدمت شان نه تنها قرار نمی گیرند، ب

آنها نفرت هم دارند، همین است که 

استعمارگران بر طبقات سرمایه داران و 

ند و آنان نیز با مالکان حساب می کن

می  خوشخدمتی در خدمت اربابان شان قرار 

د   . گیرن

چنانچه تذکر رفت جنگ کنونی سبب آوارگی 

اندازه آنان  در این زحمتکشان و فقر بی 

باشد، زحمتکشان روي خوشبختی را نخواهند 

زحمتکشان باید براي ختم این جنگ با . دید

هم متحد شوند و با همبستگی به جنگ 

استعماري نه بگویند و فاشیست هاي چون 

طالبان و داعشی ها و جهادي ها را نگذارند که 

ا . آنان بازي کنندبر سرنوشت  تنها و تنها ب

راندن استعمارگران و نابودي فاشیست هاي 

طالب، داعش و تنظیمی و حاکمیت 

زحمتکشان، زحمتکشان کشور ما می توانند 

روي خوشبختی را ببیند و در رفاه و بهروزي 

  )عبدالرحمن(          .زندگی کنند

 
 

جنگ غارتگرانه بدترین دشمن زحمتکشان 

است و به سود چپاولگران، تاجران، سرمایه 

این جنگ که . داران و فیوداالن و مافیا است

  16بیش از 

سال است دوام دارد، زحمتکشان را با فقر، 

بیکاري، اعتیاد،  آوارگی، کشتار، بی خانمانی، 

. بیماري و روبرو ساخته است و سود اصلی آن ..

جهادي،  –به جیب چپاولگران تنظیمی 

روشنفکران برگشته از (تکنوکرات هاي مزدور 

ع زحمتکشان  نوع تعهد به مناف غرب که هیچ 

در کنار آوارگی و فقر، . زمستان سرد شده است

د سوخت بوسیله  افزایش قیمت هاي موا

مافیاي سرمایه که با حاکمیت فعلی رابطه 

رد، سبب شده است که زحمتکشان نزدیک  دا

بیش از پیش فقیرتر شوند و زندگی برزخی را 

در حالی که زحمتکشان بیش از . تجربه کنند

پیش فقیرتر شده میروند، در طرف دیگر 

حاکمان دولت کنونی که سرمایه داران و 

می رسند  ه اي  ه ثروت افسان فئوداالن هستند ب

یش و سیري نمی شناسند و هر روز بیش از پ

پیده میروند   .چا

ه  تا که جنگ استعماري کنونی ادامه داشت

دې . ورونې الندې دي  ... دا ولې لې سره د 

د  د انو منافعو  چې په خپل من کې 

خوندیتوب لپاره اختالفات او حتی نسبي 

ارکانو سره د دې  دمني لري، خو د زی

  .لو دمني مطلقه ده

د  رنه چې اشاره وشوه، زیارکان 

پیاوي او جنایتکاره دمنانو سره مخ دي، 

ه چې زی د د دې لپار ن وکای شي  ارکا

دې بیرحمو او جنایتکارو لو په واندې 

. سره ودریي، پیوستون یې الزمي دي

ن  ن باید هویار ووسي چې دمنا زیارکا

ه  غواي دوی سره د ژبې، سمت او مذهب پ

ه  ه دې پو نامه وویشي، خو زیارکان باید پ

شي چې زیارکان په مذهب او ژبی او سمت 

ویشل کیدای، دوې  و نشی  ول د بدمرغ ا

وازې د خپل  نیست ژوند تیروي او یوازې او ی

  . زیار او کار له الرې ژوند کوي

د  زه د افغانستان د زیارکانو د ولنیز انجمن 

و  ران ه د دې بیوزله کاري په تویو غ

ه  ه ل د ز دې طبقې نورو غو ته  کورن او د 

ر  ه وی و باور لرم چې پ م ا کومې تسلیت وای

ه نشي او غم زیار ن هی هم الس ت کا

و  راولی، مون یوازې او یوازې په پیوستون ا

ه  و د هر ول جنایت پ همبست کوالی شو

واندې ودریو او د هر کیالک او 

       .جنایت ما نه کو

  )د شیرزاد لیکنه(

 

و  ه کارران ا ي توان په ، زیارکان

له . دهقانان دم پیاوي دمنان لري

ويي کیالک  یوې خوا د امریکايي او نا

کمن  لخوا وژل کیي، له بلې خوا یې وا

 لوماره پانواالن، 

ه  سوداران او فیواالن یې لوي او پ

ورته وخت کې د فاشیستو طالبانو، 

ر داعشیانو او جهادیانو لخوا ه م ت

انرژي، امیدوار و معتقد به باورهاي نوین و 

د . حقیقی نیاز دارند انسان هاي فعال می توانن

راه نجات زحمتکشان را ترسیم و براي آن 

بر زحمتکشان است . عمالً کار و مبارزه کنند

ده از زحمتکشانی که به اثر که به کمک آن ع

به بیماري ها و مشکالت جنگ هاي غارتگرانه 

روانی مبتال شده اند، بشتابند و آنان را به نیروي 

فعال و امیدوار براي رهایی شان از ستم و غارت 

  )جمال(                       .تبدیل کنند

 

زحمتکشان براي رهایی شان از ستم و غارت، 

به انسان هاي فعال، عالقمند به مبارزه، با 

  ... جنگ هاي غارتگرانه 

. خود نشاندهنده ماهیت جنگ امریکاست  ...تهیدست کودکان و زنان

ع ستراتیژیک  امریکایی ها براي اینکه به مناف

شان در منطقه دست بیابند، ذره اي در فکر 

ه هم نمی توانند،  زحمتکشان نیستند و بود

این غارتگران جهانی با کشتار زحمتکشان 

نشان و بخصوص کودکان و زنان نشان می 

ر دارند،  دهند که در جبهه ضد زحمتکشان قرا

اما براي فریب مردم چند تا گدي کک را در 

اینجوهاي وابسته به خود قاب زده  تا اکت و 

اداي حمایت از حقوق زنان و کودکان 

را با اکت  دربیاورند و دستان خونین امریکا

د   هاي عوامفریبانه بشوین

این آمار که از طرف یک اداره ظاهراً 

مریکا نشر شده است،  مستقل، اما وابسته به ا

  ...دموکراسی سرمایه داران
در  52دموکراسی امریکایی که با بی 

افغانستان تطبیق شده، به سود این 

کثریت مطلق  غارتگران بوده است، اما ا

زحمتکشان ما را قربانی نموده و بهاي این 

  .دموکراسی را با خون و فقر داده اند

دموکراسی از لحاظ تامین منافع فرق می 

در صورتیکه اشغالگران و سرمایه . کند

داران و نوکران داخلی آن از دموکراسی 

حرف می زنند، مطلقاً تامین منافع خودشان 

 مطرح است و قربانی زحمتکشان؛ اما اگر 

زحمتکشان از دموکراسی صحبت کنند رفاه 

از  اکثریت مطلق جامعه، برابري آنان و دفاع

ان   منافع اکثریت فقرا و تهیدستان براي ش

دموکراسی زحمتکشان باراندن . مطرح است

غارتگران و چپاولگران و فروریزي حاکمیت 

ا . ارتجاعی فاشیست ها معنی می یابد ب

دموکراسی سرمایه داران نه بهروزي بدست 

ه مصونیت و نه ثبات و نه هم  می آید و ن

ا  رفاه، تا دموکراسی سرمایه داران آنهم ب

، فقر، دربدري،  ه باشد توپ و تانک همرا

آوارگی و کشتار زحمتکشان ادامه دارد و 

کشور ما براي زحمتکشان خطرناك خواهد 

بود؛ زحمتکشان با دموکراسی اي که بتوانند 

ا تامین  منافع اکثریت توده هاي ستمدیده ر

کنند، می توانند کشور را عاري از خطر و 

کوتاه این . بسر ببرند تهدید بسازند و در رفاه

کردن استعمارگران نشان » دموکراتیزه«که 

داده است که کشورها از هر لحاظ به 

خطرناکترین کشورها براي زحمتکشان تبدیل 

می شود و دموکراتیزه کردن بوسیله 

زحمتکشان کشورها را براي زحمتکشان به 

سرزمین هاي امن، مصون، مرفه و شاد تبدیل 

  می کنند

 

ا را به خطرناکترین  اشغال امریکا، کشور م

توده هاي زحمتکش تبدیل کشور براي 

نموده است، این کشور براي سرمایه داران 

 16و غارتگران خطرناك نیست، زیرا در 

سال گذشته دیده شد که اکثریت غارتگران 

و چپاولگران به پول و سرمایه و تجارت 

دست یافته و اکنون به قلدران سرمایه 

ند و براي حفظ  منافع  منطقه تبدیل شده ا

. ی و ناتویی تالش می کننداربابان امریکای
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  ...زمستان سرد و بدبختی

نور زیارکان ال هم کوالی ته ا ویستل،   ...د کیالکرانو

ورپسی فاشیسته طالبان د اسالمي امارت پر 

مهال د یو شمیر زیاتو کوالو المل شول او 

اوس د افغانستان د اسالمي جمهوریت د 

ه دولت پر مهال د ملرو ملتونو د راپور ل

مخې یوازې په لورو کلونو کې یو میلیونه 

دوه سوه زره زیارکان کوال ته ا شوي 

دي؛ دا  کاره کوي چې هر ول کیالک 

که د شوروي وو که اوس د امریکې دی  او 

هر ول غیر ملي دولت د زیارکانو لپاره نه 

یوازې چې هوساینه نشي ورکوالی، بلکې 

چلندونه تر عمالْ د زیارکانو ضد کنې او 

  .سره کوي

تر هغه چې کیالکي جه روانه وي، تر هغه 

چې طالبان او داعشیان جنایت او بربریت کوي، 

تر هغه چې تنظیمي جه ماران د خلکو ژوند 

و  په دوزخ بدلوي، تر هغه چې یو ملي ا

 انو په  مدموکراتیک دولت چې د زیارک

ه  رامن ته شوی وي او  وای یې د زیارکانو پ

الس کې وي، واکمن نشي؛ د نورو جنایتونو  تر 

  .ن به د زیارکانو کوالي هم دوام ولري

 

ه باندې دری لسیزې کیي چې افغان 

زیارکان د کوال ژوند تیروي، لومی د 

شوروی د کیالک پر مهال کوال پیل 

ورپسې تنظیمي بیرحمو او ظالمو  شوه، بیا

جه مارو د خپل اسالمي دولت پر مهال 



 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یکی از  خطرناکترین کشورهاي جهان تبدیل کرده دموکراسی سرمایه داران، افغانستان را به 

 

 د کیالکرانو د جې له امله، زیارکان د کوال ستونزمنې شپې او ورې تیروي
  )جبارخیل عبدالکریم(

                                4                                                                                                                           چهارمو  بیستشماره      

  د افغانستان زیارکه ې د دری ستمونو الندې ژوند کوي
ارکې ې هم بیوزله کوي   .همدا ول زی

ر ن پر و د پانوالو او شتمنو  د دې ت

شتمن او پانوال . ستم هم تر سره کیي

و هه کوي چ ې و ته کم مزد ورکي ا

و کې وماري چې د هغوې د  یا داسې کارون

ه  انساني شخصیت او کرامت سره ن

انوال او شتمن هه کوي و . جویي پ

ال کې اینې اسانتیاوې  ته د کار په چاپیری

تر هغه چې لیدل شوی، . برابرې نکي

و  پانوال او شتمن ې اکثراْ د اعالنون

په کلبونو کې د نا لپاره لپاره کاروي یا هم 

و د افغانستان زیارکه  و ستمون ي د دری

د کیالکرانو ستم، د  .الندې ژوند کوي

. پانوالو او شتمنو ستم او د نارینه ستم

کیالکي ستم رنه چې د زیارکه نارینه 

وو پر واندې جنایتونه کوي، همدا ول د 

و په واندې هم جنایت کوي، رنه 

و  و کې وژني ن ه بمباری چې نارینه زیارکان پ

وژني ورانوي ې هم  کلی  ، رنه چې یو 

نو د و کور هم ورانوي، رنه چې 

نارینه وژني نو ې ورسره هم کونه کوي 

و  او رنه چې نارینه زیارک بیوزله کوي ن

  .او یا هم ورباندې د سکس سوداري کوي

ه طبقاتي  ملي ستم، دویم ستم ت لومي ستم ته 

دریم ستم ته چې د نارینه لخوا پر  ستم او 

دری واه . و کیي، جنسیتي ستم وايي

ه اني توه بیوزله او  و پ ستمونه ي ا

و سره  و کاون و ا زیارکه ې د ربون

که ه هم دا وخت ملي . کي دي مخامخ

ستم تر نورو ستمونو پیاوی دی  او الره یې 

دوه نورو ستمونو ته پرانیستی ده، خو سره د 

دې هم شمیرې کاره کوي چې هر کال پر 

  .و باندې د نارینه وو ستم یریي

د و چار د وزارت له شمیرو سره سم 

قتلونه تر  ۱۶۰په روان کال کې د میرمنو 

وازې په وروستیو دوه سره  و ی شوي دي ا

ه تر سره شوی چې په  ۲۳میاشتو کې  قتل

کلنی انجل خه  ۲دې قتلونو کې له 

کلنی ې پورې شاملی  ۵۰نیولی تر 

د کې چې . دي و هیوا دا شمیرې په داسې ی

و د  ۱۶ و ا د حقوق کاله کیي د و 

و په نامه اشغال شوی،  بشري حقوق

  .وحشتناکه او شرمناکه دي

  

  

 سعیدالرحمن

  ۲ص 

  ۳ص 

  )سمیر(

استعماري، اشغالی، کشتاري، اسارتی و 

تواند براي اکثریت  فقیرزا بوده و نمی

 ، ا زحمتکشان هستند جامعه که همان

ز اینرو . مصونیت و رفاه به بار بیاورد ا

شعارهاي فریبنده دموکراتیزه کردن 

ز  افغانستان، اکنون کشور ما را به یکی ا

خطرناکترین کشورهاي جهان تبدیل 

  .کرده است

ز دموکراسی  16اینک بیش از  سال ا

تان می نظامی سرمایه داري در افغانس

گذرد،  در این شانزده سال اشغالگران 

امریکایی و ناتویی میلیاردها دالر براي 

راه اندازي جامعه مدنی، اینجو ها و 

رسانه ها و احزاب سرکاري به مصرف  

پ  رسانده اند، هزاران محصل را سکالرشی

 
نشریه فارن پالیسی در یکی از مقاله هاي 

خود کشورهایی را دسته بندي کرده است 

خطرناکترین کشورهاي  2017که در سال 

اکثر این . جهان محسوب می شوند

کشورها، کشورهایی هستند که سرمایه 

داران غربی به آن هجوم برده و اشغال 

کرده اند و یا هم در پشت پرده از تروریزم 

  .و عمال مرتجع شان حمایت می کنند

کشور، خطرناکترین  10در این مقاله، 

ندي شده اند که کشورهاي جهان دسته ب

افغانستان در آن جایگاه هفتم را به خود 

است سوریه، عراق، ترکیه، . اختصاص داده 

یمن، منطقه صحراي بزرگ افریقا و حوزه 

رود چاد، جمهوري دموکراتیک کنگو، 

سودان جنوبی، برمه، اوکراین و مکزیک 

در کنار افغانستان از جمله خطرناکترین 

  .ر میروندبه شما 2017مناطق براي سال 

در این مقاله، آن چنانی که قبالً تذکر 

ز خطرناکترین  رفت، افغانستان نیز ا

. کشورهاي جهان درج شده است

تا حاال در اشغال  2001افغانستان از سال 

این . امریکا و متحدین ناتویی اش است

اشغال با شعارهاي فریبنده دموکراسی، 

حقوق زن، حقوق بشر، دموکراتیزه کردن 

. آغار شد و تا اکنون ادامه دارد... و 

امریکا و متحدین ناتویی اش، دموکراسی 

و ارزش هاي سرمایه داري را از بهترین 

نوع دموکراسی و ارزش ها در جهان می 

دانند، اما تاریخ نشان داده است که 

دموکراسی و ارزش هاي سرمایه داري، 

داده، به مولوي ها و شوراي علما، رهبران 

تنظیم هاي جهادي و حتی طالبی پول و 

امکانات داده تا به نحوي از انحا براي 

استعماري  دموکراسی غربی و ارزش هاي 

در کنار این، . امریکایی تبلیغ  و کار کنند

امریکا می کشد، می  شانزده سال است که 

ر اجساد مرده ها می شاشد، به  درد، ب

اسارت می گیرد، بمبارد می کند تا به گفته 

ز  شماري از مزدوران فرهنگی امریکا ا

ز . مدرنیزم در مقابل سنت دفاع کند اما ا

آنجائیکه ماهیت دموکراسی سرمایه داري، 

ر  خون ریزي و وحشت و چپاول و فق

ا این  است، بدون شک افغانستان ر

دموکراسی به یکی از خطرناکترین 

است   .کشورهاي جهان تبدیل کرده 

  

الیت کې همدا ول یوازې په هلمند و

د وروستې جې له امله د دې والیت 

زره کورن له  ۵د بیالبیلو سیمو خه 

خپلو سیمو خه وتي او کوال شوي 

  .دي

د کوال ژوند زیارکانو لپاره یر 

که له یوې خوا . ستونزمن ژوند دی

زیارکان خپله غریبانه سرپناه له السه 

ورکوي، په ورته وخت کې د کار 

له السه ورکوي او  موندنی زمینه هم

ماشومان یې له درس او سبق وروسته 

 انو لپاره بدمرغکیالک د زیارک

یو له دې بدمرغیو خه کوالي . زیوي

کوالي او مهاجرت د . او مهاجرت دی

زیارکانو لپاره چې هی ه په الس کې 

نلري او ور تر بلې نیست خوا ته 

درومول کیي، د ستونزو او کاونو 

 –امریکايي . کې شیبې ل کیي

ناویی کیالکران او کورني ملري، 

فاشیسته داعشیان او طالبان او بیرحمه 

تنظیمي جه ماران د زیارکانو د نورو 

ستونزو او کاونو تر ن د هغوې د 

  .کوال المل هم دي

په دې وروستیو کې ملرو ملتونو د 

افغانستان د کوال په اه یوی نوی 

ه مخې یې په  زارش خپور کی چې ل

و کې د کیالکي او  تیرو لورو کلون

ارتجاعي جې له امله یو اعشاریه دوه 

میلیونه افغانانو خپلې سیمې پریودي او 

د دې . نورو سیمو ته که شوي دي

جملې خه یوازې د روان کال په 

 ۲۳۰لومیو شپو میاشتو کې نژدې 

. زره افغانان کوال ته ا شوي دي

د دې ترن د کوال .پاتی کیي

ژوند اکثراْ په خیمو او کوچنی جونو 

او په خیرن او چل چاپیریال کې تر سره 

کیي چې دا په خپله د ناروغیو المل 

ا ول د کورن غي یې د . کیي همد

فقر له کبله ا کیي چې سوالري 

و یر داسې شواهد هم شته چې وکي ا

د زیارکو کوالو  لورانې او ې د 

کوال په چاپیریال کې د تاوتریخوالي 

  .سره مخامخ کیي

  
  ۳ص 


