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و  و مالکان ول د زیارکان و بنسون نهادونو  ا

و . دمنان دي په دې وطن کې د زیارکان

و ربه یریيلپا و ا د . ره هره ور کا

و  زیارکانو ماشومان په بیرحم وژل کیي ا

  .کورن یې په ویر کینول کیي

  و خه د مالت په افغانستان کې له ماشومان

نیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې 

ه  ۲۰۱۶کالي دي چې  و لپار د ماشومان کال 

وژونکی کال و ه . تر ولو  ه دغه کال کې پ پ

ه ماشومان وژل  ۱۰۰۰جه کې نژدې  تن

د  وسط ول  ه ور کې په ا شوي دي چې پ

وژلو کارندوي کوي د . دری تنه ماشومانو د 

دې تر ن دا سرکاری سازمان وايي چې 

ه  و دوه سو و میلیون ا دم په افغانستان کې ی

ه  ونو سر و او زیان زره ماشومان د جدي واون

  . مخامخ دي

  

و  یره موده کیي چې د زیارکان دا وطن 

ه دی و بد . وطن ن ن تر ول ه زیارکا دلت

واد کې ه هر هغه هی و پ چې  ژوند لري ا

د  زیارکان بد ژوند ولري، هغه هیواد 

دا وطن هغه . زیارکانو وطن کیدای نشي

ی  وخت د زیارکانو وطن کیي چې وا

و  و په الس کې وي، دولت ا د زیارکان یې 

واک د زیارکانو په الس کې وي، 

زیارکان په برابره او هوسا ولنه  کې 

و  ژوند  وکي، ماشومان یې آرام، اد ا

ولري، درس ووايي، خوشاله ژ وند 

ووني ته ال شي، روغتیا ولري او خپل 

 .برخلیک جو کای شي

خو، اوس چې زمون په  هیواد کې 

کیالکي او ارتجاعي جه روانه ده، دا 

وطن د زیارکانو لپاره د مر، وژلو، 

رباد، بیوزل، اسارت،  ویجایدنې، ب

و  فقر، کوال، سوالر، ناروغ ا

ه  دربدر وطن دی؛ خو د شتمنو سرمای

دارانو، تجارانو او فیواالنو لپاره چې 

و یا  ر دولت جووي ا له دولت خه به

  د دولت او کیالکي قوتونو په مالت

ولوي، وطن دی  شتمن .  

بهرني کیالکران، کورني واکمنان، 

جهادیان، طالبان او داعشیان او د دوې  

و د سرکاری  تر ن اینجو لرونکي ا

هلمند، یکی از والیات افغانستان است که 

ن  پس از اشغال کشور ما بوسیله اشغالگرا

اتویی بیشترین مصیبت و درد  –امریکایی  ن

ا . را کشیده است مریکایی ه انگلیس ها و ا

د،  این والیت را بی وقفه بمباران کرده ان

فاشیست هاي طالب از هیچ ستم و جنایت 

متنفذین  د و  کرده ان در حق مردم خودداري ن

ر  شریر و قوماندان هاي جهادي دار و ندا

  .مردم را چور و چپاول کرده اند

ر، جنگ ارتجاعی با قساوت بی در حال حاض

نظیر در این والیت جریان دارد که زندگی 

ن  زحمتکشان این والیت بخصوص دهقانا

ه  فقیر و تهیدست هلمندي را دوزخی ساخت

جنگ در این والیت ضمن کشتار بی . است

وقفه مردم ستمدیده این والیت، سبب 

ت که اکثریت  آوارگی خانواده ها نیز شده اس

ان را دهقانان تهیدست مطلق این آوارگ

  .تشکیل می دهد

د  آمار رئیس مهاجرین والیت هلمن بر اساس 

مناطق  11در این والیت  هزار خانواده از 

لی هاي نسبتاً امن  شان آواره شده و به ولسوا

پناه برده اند تا از کشتار امریکایی ها و 

این آوارگی سبب . طالبان نجات پیدا کنند

حمتکش، شده است که این تهیدستان ز

و ندار خود را از  تهیدست تر شوند و دار 

دست بدهند و منتظر کمک دولت سرمایه 

داران و خانانان و فیودال ها باقی بمانند، 

( دولت اي که حمایت گران خارجی آن

اتویی  ها  ا را ) امریکایی ها و ن همین توده ه

ر  بمبار می کنند و می کشند، چنانچه د

ر آخرین رویداد، به  اثر بمبا ري امریکایی ها د

 22ولسوالی سنگین والیت هلمند بیش از 

  .تن از توده ها ستمدیده کشته شدند

چپاولگران حاکم، از آوارگی و درد و رنج 

آوارگان . مردم نیز سوداگري می کنند

ند که کمک هاي  هلمندي به رسانه ها گفته ا

ر  که به اینها صورت می گیرد به اینها بطو

  از طرف مکمل داده نمی شود و

 

تاجران که اصطالح ملی را به دم خود 

ا  بسته اند، غارتگران اي هستند که مردم م

را چور می کنند، اجناس بی کیفیت را 

به مردم می فروشند، کاالها و اجناس را 

بازار عرضه می به قیمت بسیار بلند به 

ه  ن کنند، احتکار می کنند تا سودهاي افسا

  .اي به جیب بزنند

و » ملی«تاجران  غارتگران بی احساس 

ر  کرخت اي هستند که وجدان شان را د

ده  معامالت تجاري غارتگرانه از دست دا

اند و با تورید کاالهاي بی کیفیت، نه تنها 

و  که پول مردم را می دزند، بلکه صحت 

مردم را نیز ضربه و لطمه می سالمتی 

ا . زننند ب تاجران فعلی که روابط تنگاتنگ 

قدرت حاکمه دارند، به شکلی از اشکال 

. با مافیایی تجاري نیز روابط عمیق دارند

ی  این انسان هاي غارتگر، بخصوص آنان

که در این شانزده سال توانسته اند میلیون 

ها دالر به جیب بزنند، در قدرت مهره 

با پول خود می خرند تا قراردادها  هایی را

  .و تورید مواد بی کیفیت آنانرا تائید نمایند

بب    تورید شماري از اجناس بی کیفیت س

شده است که مردم ما با رنج و فالکت و 

بیماري دست و پنجه نرم کنند و هر سال 

هزاران تن قربانی امراض مانند شکر، عدم 

ران، تاج. شوند... فعالیت گرده، سرطان و 

دوا، روغن و مواد  غذایی را در ارتباط 

تنگاتنگ با سرمایه گذاران کشورهاي 

همسایه و منطقه با کیفیت بسیار پایین و در 

حد هیچ تولید می کنند و وارد کشور می 

سازند و از اداره نورم و ستندرد تائیدي 

      ږږږ آنرا گرفته وارد بازارهاي افغانستان
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یرغلران او ارتجاعي واکونه د 

یرغلران د . زیارکانو دمنان دي

ايي ارتجاعي او مستبدو واکونو په 

ملتیا او مرسته غواي چې بیوزله 

. هیوادونه ولوي او ولسونه یې وزبیي

دا وخت د افغانستان تر ن، د 

سوریې، عراق، لیبیا، یمن، جنوبي سودان، 

ولسونه لوي او نایجیریه او نورو هیوادونو 

په دې هیوادونو کې ارتجاعي واکونو . پي

د یرغلرانو سره الس یوای کی او 

  .زیارکان یې د ناورین سره مخامخ کي دي

د ملرو ملتونو د ماشومانو صندوق 

د ماشومانو په اه په وروستي ) یونسیف(

کې ویلي دي چې دا وخت په وله ن راپور 

ومان د سختې کې اوه نیم میلیونه ماش

د دې راپور . خوارواک سره مخامخ دي

میلیونه ماشومان په داسې  ۴۸پر بنس نژدې 

سیمو کې ژوند کوي چې په کې جه روانه 

د ساري په . ده او یا ککیچنې سیمې دي

ماشومانو کې  ۱۰۰۰توه په یمن کې په هر 

  .تنه یې د پنه کلن مخکې مري ۶۳

نو په شان د افغانستان هم د نورو هیوادو

لومارو کیالکرانو لخوا تر تیري الندې 

راغلی او ارتجاعي واکونه د امریکا او ناو 

په م دلته واک چلوي او زیارکان د 

په زیارکانو کې . نیست کندې ته غوروی

ماشومان او میرمنې تر ولو زیاته قرباني 

په افغانستان کې ماشومان هم د . ورکوي

امخ دي چې د اوسن خوارواک سره مخ

کیالکي او ارتجاعي جې یوه بدمرغه 

  .پایله ده

نیوال امپریالیزم چې ینې مدني غالمان او 

بولي، د زیارکانو » نیوالې ولنه«رسن یې 

دوی د خپلو و لپاره . اصلي دمنان دي

زیارکان زبیی او حتی غذايي او خوراکي 

د دوی  مواد نابودي و بیې یې رایې نشي او

سرمایه داره ولنه چې له . ي خوندي پاتې شي

ر  جې پرته نشي کوالی ثروت او شتمن ت

السه کي، تل هه کوي چې د جې اور بل 

. او روانه وساتي و هیوادونه لو کای شي

که چیرې سرمایه داران پر ن واکمن نه وي، 

نه به کیالک او تجاوز او تیری وي او نه به هم 

 او تاالن او چور و چپاول او نه هم بیوزلي، لو

یوه ناوه پدیده ده ر او خوارواکي نیستي، فق

چې رنه چې وویل شول د ستمرانو د ستم 

او چپاولر له امله رامنته کیي او تر هغه 

چې ستم او ستمري وي، د ماشومانو 

 خوارواکي به هم وي، که چې 

 

. ژمی رارسیدلی او هوا ور تر بلې یخیي

که ه هم زیارکان په نورو فصلونو کې 

ه  هم د کاونو او رنونو ژوند تیروي، خو پ

ژمي کې د زیارکانو کاونه او رنونه 

واوره د  زیاتیي او حتی د ژمي یخه هوا او

د رسنیو د . زیارکانو د مینې المل کیي

راپور له مخې یوازې د جوزجان والیت په 

د  ۴۷زراب ولسوال کې  تنه د یخې هوا او 

ه چې کاره . واورو له کبله مه شوي دي

تنه ول هغه  ۴۷دي هغه دا دي چې دا 

بیوزله زيارکان وو چې د رموالي لپاره د 

ا هم د الرو د تلو له سون مواد یې نلرل او ی

د بم اچونکو بهرنیانو او د هغوې د کورنيو 

اشیستو طالبانو او مرییانو او همدا ول د ف

داعشیانو تر ن، یخه هوا هغه طبیعي 

ه  پيه ده چې زیارکان واي او پ

خو باید یادونه وشي . کاونو یې اخته کوي

چې د زیارکانو د کورونو نیدل، د 

هغوې رنیدل او د یخني له کبله مینه 

که له . یوازې یوه طبیعي پیه نشو لی

له بلې خوا په  یوې خوا دا طبیعي پیه ده،

دې پیه کې یو طبقاتي رک هم لیدل 

که داسې نه وي، نو پوتنه دا ده . کیي

چې ولې شتمن لوماران، چپاولره تاجران 

او تاالنماره فیواالن په یخنې کې نه وریی، 

کورونه یې نه نیي، د غذايي موادو له کمبود 

  . سره نه مخامخ کیي او د یخن له کبله نه مري

سمه ده چې د طبیعي پیو واقع کیدل د انسان په 

الس کې نه دي، خو د هغوې سره مقابله او تر یوې 

کچې پورې دا پيې مهارول او کنرول د انسان په 

که چیرې انسانان بیوزله ونه اوسي . الس کې دي

او ول برابر ژوند ولري، یعنې ول انسانان د 

واوره یې ژوندانه لپاره پیاوي کورونه ولري نو 

نشي کوالی چې ن یې کي، که چیرې ول 

انسانان د رمولو کافي او این وسایل ولري نو 

یخني نشي کوالی هغوې ووژني، که چیرې انسان 

په الس کې پرمختللی ابزار او وسایل ولري نه 

واوره نشي کوالی الرې ورته بندې کي او که 

د چیرې انسان کافي غذايي مواد ولري نو هیکله 

  .ولی له امله نه مه کیي

  .امله یې غذایی موادو ته السرسی نه درلود

که ه هم رسن یوازې په جوزجان والیت 

زیارکانو د  ۴۷کې د یخې هوا له کبله د 

مینې راپورونه ورکوي خو پیو ته د 

رسیدلو په چارو کې د دولت وزارت وايي 

تنه وژل  ۳۳والیتونو کې  ۱۷چې  په 

 ۳۳پیان شوي او  تنه نور ۲۴شوي او 

. کورونه د واورو له امله ن شوي دي

 ه چې مهم دي دا دي چې هر ژمی زمون

زیارکه ورونه او خویندې او د هغوې 

ماشومان په یرو کاونو او رنونو اخته 

  .کوي او ان خپل ژوند له السه ورکوي

می بینیم که چگونه سرمایه داران جهانی در 

همیاري با سرمایه داران داخلی، تاجران و 

فئوداالن علیه زحمتکشان در جبهه هاي 

. جنگندگوناگون از جمله جبهه فرهنگی می 

رسانه هاي افغانستان از طریق سفارت هاي 

تا منافع کشورهاي  خارجی تمویل می گردند 

متجاوز را تامین کنند، به نفاق میان 

زحمتکشان دامن می زنند، سیاست هاي 

  .استعماري و اشغالگرانه را تئوریزه می کنند

در  پارلمان کشور ما غارتگران، سرمایه  

یر و فئوداالن جا داران، تاجران، متنفذین شر

خوش کرده اند تا منافع خارجی ها را تامین 

قاچاق، کشت و کشتار، فساد و ارتشا 

است، فرهنگی که بر اقتصاد غارتگرانه 

سرمایه داري و از آن بدتر اقتصاد 

این .. غارتگران اشغالگر بنا شده است

فرهنگ، به شدت تخدیر کننده است و 

ظالمانه علیه زحمتکشان عمل می 

، فرهنگ فرهنگ زحمتکشان. کند

مترقی و پیشرونده است که بنیاد آنرا 

همبستگی، همدردي، برابري، رفاه، 

... عاطفه، صمیمت، احترام متقابل و

ما زحمتکشان فرهنگ . می سازد

مترقی و پیشرونده داریم، بر آن باید 

افتخار کنیم و بیش از پیش براي غنا 

 .آن بکوشیم

و علیه منافع زحمتکشان قانون گذاري 

نمایند و توده هاي مردم فرهنگ غارتگرانه 

ایشان را به خوبی می بییند که چگونه 

عقب مانده، ارتجاعی و ظالمانه عمل می 

فرهنگ پولیس ما به شدت ارتجاعی . کند

حمتکشان عمل می است، پولیس ها علیه ز

کنند، کارگران روزمزد را لت و کوب می 

کنند، کراچی وان ها را با لگد می زنند و 

قضا و نهادهاي عدلی در . دشنام می دهند

خدمت زرداران و زورداران است و با 

زحمتکشان تهیدست  و فقیر و تگندست 

فرهنگ . شدیداً حقیرانه برخورد می کند

ري، حاکم در کشور ما فرهنگ غارتگ

چپاولگري، ثروت اندوزي، رشوت، اختطاف، 

  

  :صاحب امتیاز    

  زحمتکشان افغانستانانجمن اجتماعی      

 zayar.af@gmail.com     :ایمیل

www.zayarafg.blogspot: وب الگ .com  

انکی بانک ملی  1001334032962: حساب ب
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 شیرزاد

... 

اولین  فرزندان شان به مکتب، برداشتن 

گام براي رهایی از ستم و بربریت 

زیرا سواد سبب می شود . چپاولگران است

زندان زحمتکشان بتوانند براي بلند که فر

ر  بردن آگاهی و شعور سیاسی شان کا

کند، راه ها نجات شان را جستجو نمایند 

ا  و سایر زحمتکشان را آگاه بسازند و ب

. جنایت و ستم و سیادت موثر واقع شود

مکتب رفتن، اولین گام براي آگاهی 

زحمتکشان است، پس بر ما زحمتکشان 

است که فرزندان خود را به مکتب 

با سواد شوند و بتوانند راه  بفرستیم تا

ز غارتگران پیدا  هاي نجات شان را ا

  .کرده، آزاده و سرفراز زندگی کنند

  

  

استبداد، ستمگري و جنایت غارتگران  

است که بیشتر از نیم نفوس  سبب شده 

ر از برکت سواد  این والیت فقیر و نادا

  .محروم بمانند

زحمتکشان باید بدانند که فرستادن 

همبستگی  براي رهایی از ستمگري کار 

زحمتکشان باید بدانند . و تالش نمایند

ربریت و ستم  که براي نجات از ب

. نهایی کافی نیستغارتگران، سواد به ت

در کنار سود، آگاهی و تعهد براي نجات 

از هر نوع ظلم و ستم می تواند در 

راستاي رهایی زحمتکشان از هر نوع 

...
 ون دارو طبقاتو په مرسته کوالی شي زم

ولري نو د دې  هیواد په خپل اسارت کې 

لپاره کو کوي چې د لومارو طبقو 

و لپاره د ال شتمن کیدو زمی نې چمتو ا

ارکان د  برابرې کي، په مقابل کې زی

ه  هرې ورې په تیریدو پي او بیوزلې ت

و . یې کاي همدا بیوزلي د نورو ناورینون

ه  تر ن المل کیي چې زیارکان پ

ه  و کاون ه ا ر رنون طبیعي پيو کې ی

و ان مه شي هر کله چې . والی ا

ولنه   ای شي په یوه برابرهان وکزیارک

ه وي ک ې ژوند وکي، نو هغه وخت ب

چې نور به طبیعي پیې کورونه نک 

ارکان به له ولې سره مخامخ  نکي، زی

. نشي او د یخن له امله به مه نشي

زیارکان باید د برابری ولنې د جوولو 

و کي  .لپاره کار او فعالیت 

کیالک تر ن اجتماعي دا و خت د 

نابرابري یا هغه ه چې ورته ینې طبقاتي 

که چې بم . توپیر وايي، واکمن دی

ه  اچونکي کیالکران د شتمو او سرمای

و واونو په ون د بیالب و ا انون و زی یل

و ناورین  .دی  سره مخام ه بدمرغ ا پورت

ه توه مون دې پایلې  ه کار او جنایت پ

ته رسوي چې اوسنی وطن د زیارکانو 

ه هغه وطن کې . لپاره وطن کیدای نشي پ

ه چې  دیرش کاله کیي چې بیالبیل دولتون

او حکومتونه واکمن شوي او ه یې چې 

ه  کي د زیارکانو بدمرغه کول او بیوزل

کول دي، رنه د زیارکانو لپاره وطن 

ه وویل دا  کیدای شی؟ رنه چې مو پورت

ارکانو لپاره وطن  وطن هغه وخت د زی

ولنې   ان چې دکیدای شي چې زیارک

جووي، قدرت په خپل الس اکثریته برخه 

ه  کې ولري او د ناخوالی او رنونو پرت

--------.سمسور هیواد جو کي

دا ماشومان چې یری یې په سکونو او  

ورکشاپونو کې کار کوي، د تیري جنسې 

. .. 

شي او بیوزلي هغه وخت له منه ي چې برابري 

رامن ته شي؛ برابري د زیارکانو په هاند، هه 

او مبارزې رامنته کیدای شي، نو زیارکان 

 هغه وخت خپل برخلیک بدلوی شي چې د

خپلو حقوقو لپاره مبارزه وکي او ستمران او 

 .سره وري جنایتکاران په کرکې

 

له منه ي چې بیوزلي له منه اله  

  ...، غارتگرانی»ملی«تاجران 
ن با فیصدي باال سرب است و د ر عین زما

  . تورید روغن هاي بی کیفیت

وزارت صحت دولت سرمایه داران و تاجران 

و فیوداالن که حمایت امریکایی ها و ناتویی 

ها را با خود دارد، اعالن کرده است که هر 

هزار تن در اثر بیماري سرطان جان  15سال 

به اساس آمار وزارت صحت عامه، .می دهند

مبتال می تن به سرطان  20000هر سال 

آمار در حال افزایش است   .شوند که این 

وزارت صحت عامه رژیم غذایی غیر مناسب، 

و تنباکو، فقر و هواي  د مخدر  اعتیاد به موا

آلوده را از عوامل مبتال شدن به سرطان در میان 

مواد غذایی و روغن . مردم افغانستان می داند

هاي بی کیفیت بوسیله تاجران صورت می گیرد، 

ا  تورید مواد نفتی بی کیفیت که سبب آلودگی هو

می شود بوسیله تاجران صورت می گیرد، 

سرمایه گذاران با فابریکه هاي شان محیط را 

آلوده  می سازند، فقر مردم هم ریشه در چپاول 

و غارت سرمایه داران و تاجران و فئودال ها دارد 

و در کنار این بم و بمبارد امریکایی ها نیز سبب 

هوا می شود که بدون شک در افزایش آلودگی 

 .بیماري سرطان نقش عمده دارد

تا چپاولگران، سرمایه داران و اشغالگران 

حاکم هستند، در کنار قتل و قتل و اسارت و 

و ادویه بی  د غذایی و نفتی  شکنجه، تورید موا

کیفیت، به حیث یک سونامی خاموش جان 

نجات از . هزاران هموطن عزیز ما را می گیرد

هر نوع ستم و زجر و بدبختی، بدست خود 

اتحاد، همبستگی و . زحمتکشان میسر است

مبارزه و کار براي رهایی از ستم و جنایت 

یگانه راهی است که باید زحمتکشان بر آن 

و رفاه و بهروزي به پیش روند تا  ه آسودگی  ب

ن.                           برسند  هارو

 

می سازند که خریداران آن اکثراً 

  .زحمتکشان کشور ما هستند

تاجران مواد نفتی، یا بهتر است بگوییم 

مافیاي مواد نفتی با  وارد کردن تیل 

بی کیفیت که داراي فیصدي باالي 

سرب است، صحت و سالمتی اکثریت 

ا خطر روبرو ساخته  مردم افغانستان را ب

یکی از افزایش سطح بیماري . اند

سرطان در کشور ما تورید مواد نفتی 

هیچ اینجویی و . ن شده استسازا

اینجویی و ید می شود، هیچ ي، تاکبنیاد

در افغانستان نیست که چپاولگر،  بنیادي

خاین، کثیف، دزد و خاین به توده هاي 

در افغانستان تا حال دیده . مردم نباشد

نشده است که اینجوي مردمی وجود 

داشته باشد، اصالً اینجو مردمی شده 

  .تواند مردم اینجویی شدهنمی تواند و 

فرهنگ چپاولگران حاکم، چور و چپاول 

این چپاولگران وضع رقت بار مردم . است

را براي پروپوزل سازي و چپاول مورد 

اینها هزار بار شکر . استفاده قرار می دهند

می کشند که توده ها در فقر و آوارگی و 

ستم بسر ببرند، تا آنها بتواند ظاهراً به نام 

ز . کمک و حمایت از مردم ثروت بیاندوزند ا

تویی، نا –اینرو، ستمگران امریکایی 

فاشیست هاي طالب و داعش، تنظیم هاي 

جهادي، حاکمان فعلی و اینجو داران همه 

و همه دشمنان مردم ما هستند و سبب 

شده اند که توده ها در بدترین وضعیت 

       .زندگی شان را بگذرانند

چور می شوند و دوباره به چپاولگران 

پس از اشغال کشور . فروش می رسند

ما و رونق سکتور اینجویی و بنیاد 

سازي، فقر توده هاي مردم ما وسیله 

اي براي چپاول اینجو داران و بنیاد 

 

...  

ا . تر السه کي همدا هم دی چې همد

ه شتمن کسان  ی اوس ات په ن کې د نیماي

  .وو په اندازه شتمن لري

ه  مله رامنت ه ا وزلی ل خوارواکي د بی

زیارکان تر هغه چې بیوزله وي، . کیي

د  د نورو بالانو تر ن به یې ماشومان 

د . خوارواکه له امله هم رنیي

د  ن هغه وخت  زیارکانو ماشوما

و  و بالان ه ون د بیالبیل خوارواک پ

ات موندلی شي چې د هغه خه نج

لومارانو په ضد په یووالي او پیوستون 

ه  مبارزه وکي چې المل کیي دوی پ

نیست کې ژوند وکي، ماشومان یې 

ه  خوارواکي وواي او له هوساینه پرت

  .په کیدلی او رنمن ژوند ولري

 

و تیري کوونکي چې د لومارو  ستمران ا

و  طبقو ي خوندي کوي د ولسونو د لول

  او بیوزله کولو له الرې کوالی شي شتمن

…

 سید محسن

...
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او علیه فرهنگ سرمایه داران مبارزه می . بود

. و از منافع زحمتکشان دفاع می کرد کرد

گورکی در مورد فرهنگ سرمایه داران با 

اینجا قسمتی از نوشته . صراحت می نوشت

مارکسیم گورکی در مورد فرهنگ سرمایه داران 

  .نقل می شود

فرهنگ آنان شامل یک : گورکی می نویسد

رشته موسساتی است که کامالً آزادانه عمل می 

توجیه قدرت مطلق و کنند، با هدف دفاع و 

نامحدود اقلیتی انگلی بر روي اکثریت 

زحمتکش، یعنی کارگران و دهقانان و خرده 

بورژواها، که با انجام کارهاي کوچک و حقیر 

فرهنگ . براي بورژوازي بزرگ زندگی می کند

آنان مرکب است از مکاتبی که در آن دروغ می 

در دو ... نویسندگان، هنرمندان، شاعران و 

ستمگران هستند جبهه قرار دارند یا در جبهه 

آنانی که در جبهه . و یا در جبهه زحمتکشان

ستمگران قرار دارند براي منافع ستمگران کار 

می کنند و آنانی که در جبهه زحمتکشان قرار 

دارند، هنر، نوشته، شعر و ادبیات شان در 

  .خدمت منافع زحمتکشان می باشد

ماکسیم گورکی، یکی از نویسندگان برجسته، 

او . ار جبهه زحمتکشان بودمشهور و نامد

براي منافع زحمتکشان بوسیله قلم و کلمات 

جنگید و تا آخر عمر در جبهه زحمتکشان 

باقی ماند و داستان و نمایشنامه و هنر خود را 

  .در اختیار طبقات زحمتکش قرار داد

ماکسیم گورکی مدافع سرسخت زحمتکشان 

گویند، کلیساهائی که در آن دروغ می گویند، 

لمانی که در آن دروغ می گویند و بهتان می پار

فرهنگ شان پولیس است که اجازه دارد با . زنند

کارگران به خشونت رفتار کند و آنها را به قتل 

فرهنگ شان به مرتبه اي واال رسیده . برساند

به جنگی  دائمی و روزانه علیه کارگرانی  –است 

که نمی خواهن چاپیده شوند، نمی خواهند گدائی 

نند، و نمی خواهند که زنان شان در سی سالگی ک

پیرزنانی علیل شوند، فرزندان شان از گرسنگی 

بمیرند، دختران شان براي لقمه اي نان به فحشا 

معلول  –روي آورند و نمی خواهند که جنایت 

در بین مردم شریف زحمتکش رخنه  –بیکاري 

  .کند

در واقع ، زندگی فرهنگی دولت هاي بورژوا، 

محدود می شود به جنگ خیابانی بین  عمدتاً

پولیس و کارگران، ازدیاد میزان خودکشی در اثر 

گرسنگی، گسترش آفتابه دزدي ناشی از 

: اغراق در بین نیست. بیکاري، وو رشد فحشاء

همه روزنامه هاي سرمایه » پرونده پولیسی«

جهان . داري پر است از وقایعی از این دست

ر حالت جنگی سرمایه داران د» با فرهنگ«

مداوم با طبقه کارگر است، و این جنگ روز 

اقلیتی براي حقوق . بروز خونین تر می شود

خود در دزدیدن اکثریت می جنگد و هیچ گاه 

بطور مختصر این است  –مجازات نمی بیند 

  .کل زندگی فرهنگی امروزه دنیا

ماکسیم گورکی در سطرهاي فوق به گونه 

بسیار خوب فرهنگ سرمایه داران را توضیح 

می دهد، فرهنگ اي که امروز ما در کشور 

اشغال شده خود می بینیم  که چگونه ضد 

زحمتکشان عمل می کند و در خدمت سرمایه 

 . داران و چپاولگران قرار دارد

 

  ۲ص 

  )شیرزاد(

بیالبیلو جنایتونو له امله یې خپلې سیمې 

ه راغلي دي چې  پریودي او هرات ار ت

  .په یر بد وضعیت کې ژوند کوي

ینې مافیايي لې چې د واکمنو شتمنو 

و فیواالن سره نژدې  و ا پانوالو، تاجران

 ایکې لري او د همد یو لخوا یې مالت

ه واک کې  ه خلک یې پ کیي، دا بیوزل

ه  ه هغوې دايي کوي، یو و پ اخیستي ا

و  انو ته ورکوي ا نایزه برخه دای

. غوینه برخه  په خپلو جیبونو کې وهي

، حتی  و جنایتکاره له دا بیرحمه ا

ه آزاده توه  ه پریدي چې پ ماشومان هم ن

د خلکو خه پیسې وغواي، دوی 

و   ماشومان هم په خپل اختیار کې لري ا

په یره ناوه توه هغوې د نامشروع 

  .عاید لپاره کاروي

ولنې کې د ل هر ومره چې په یوې 

ه  شمیر خلکو شتمن یریي، بلې خوا ت

و یر شمیر  ورسره بیوزلي زیاتیي ا

وزله کیي ه . خلک بی یوه مشهوره مقول

ده چې وايي ثروت نه ایجادیي، بلکه د 

دا مقوله په . یو نه بل ته لیدول کیي

رند دول کاره کوي چې د و تنو 

ه لو خه امکان  ه ل شتمن کیدل پرت

و زیارکو . ينلر ه ا دا لو د بیوزل

و  و زیارکان انسانانو خه کیي، د بیوزل

انرژي لویي، کور یې لویي، مکه 

و که یو ه عاید هم ولري  یې لویي ا

هغه هم شتمن او سودار د بیالبیلو الرو 

وي   .خه ورخه ل

د پانوالو او نورو بایو ال شتمن کیدل 

 یدو تردایی د  نورو ناخوالو زی ،ن

د امریکا او ناو بمبار، د . هم زیوي

و د  ه ا و جنایتون و داعشیان و ا جنایتکارو طالبان

و تیری، وژنه او مافیايي  جهادی تنیظیمون

ستمونه د دې المل شوي دي چې زمون یو 

شمیر خلک دايی او سوالر ته مخه 

دا هیوادوال، اکثرا له خپلو سیمو . کي که 

 ه ا شوي او ناچاره دي چې د خه کوال ت

و پیدا کولو لپاره سوالري او دايي 

  .وکي

د کار د نشتون له امله، اوس سوالري او 

رسن راپور . دايي په یو شغل بدله شوی ده

سلنه  ۷۰ورکوي چې په هرات کې 

و شغل بدل  ه ی ، سوالري پ و ته سوالران

دی چې سهار وختي پیلیي او تر ماام  شوی 

و ه موميناوخته پ د سوالرانو . رې ادام

اکثریت برخه هغه کوال جووي، چې د 

انو کې انجونې هم شاملی دي د . په دای

کوچنیو انجونو تر ن، پیغلې انجونې 

و پورې  ۱۸هم چې عمرونه یې تر  کلون

و  ویو ارون و ل رسیي، په هرات او نور

دا انجونې د ینو . کې دايي کوي

لخوا وریي او ینې وخت خو خلکو 

ه  ینې بیرحمه انسانان هه کوي ل

دا . هغوې خه ناوه استفاده وکي

انجونې چې د پیغلتوب په کلونو کې 

مله نشي  دي، د بیوزل او فقر له ا

و درس  ه الی شي ا و ت کوالي وونی

  .ووايي

ه  بیوزلي د سوالر المل دی، تر هغ

کې بیوزلي وي، تر ه ه چې په هیواد  غه ب

د نورو ناخوالو تر ن سوالري هم 

وازې هغه مهال. وي   سوالري ی

قدرت و دولت حاکم هر دوره رابطه 

مستحکمی داشته اند، مورد بهره کشی 

  . قرار بگیرند

در عین زمان سروي فوق الذکر نشان می 

ین د 58.2دهد که  رصد نفوس جوان ا

ه اند و در واقعیت  والیت هیچ کار نکرد

جوانان نیمروز که بخش . بیکار هستند

اعظم آنان در ولسوالی هاي این والیت 

می کنند، زمینه هاي کاري ندارند و  زندگی 

بیکاري سبب می شود . اکثراً بیکار هستند

و  که این کتله عظیم جوانان در فقر 

والیت نیمروز یکی از والیات دوردست 

افغانستان است که اکثریت مطلق مردم 

و تهیدست  که  هستندآن مردم زحمتکش 

از لحاظ اقتصادي و اجتماعی در وضعیت 

د مردمان زحمتکش  .نامطلوب بسر می برن

این والیت در طول تاریخ بوسیله طبقات 

. غارتگر، مورد بهره برداري قرار گرفته اند

خان ها، ارباب ها و فئوداالن این والیت 

ه  ین والیت اجازه نداد به مردم تهیدست ا

ا  اند که مکتب بخوانند تا با سواد شوند و ب

باسواد شدن بتوانند آگاهی خود را باال 

هاي نجات خود را از این  ببرند و راه

  .غارتگران انگلی و طفیلی پیدا کنند

بر اساس سروي اداره احصائیه مرکزي که 

و  در بخش هاي اقتصادي، اجتماعی 

ز انجام داده شده  دموگرافی والیت نیمرو

ه  57است، بیشتر از  درصد مردم نیمروز ب

و اگر رفته هم باشند، حتی  ه اند  مکتب نرفت

ل را تمام نک اند که بدینصورت صنف او رده 

د  نیم بیشتر مردم این والیت مطلق بی سوا

بی سوادي مردم سبب شده است . هستند

که این تهیدستان از طرف زمینداران که با 

بان منطقه از تنگدستی بسر برده و اربا

ا  آنان به حیث نیروي بیگار کار بگیرند و ی

به ایران رفته و رژیم جنایتکار آخوندي 

ایران آنان را مورد بهره کشی مضاعف 

  . قرار دهند

در نیمروز، مثل اکثر والیات کشور ما،  

آنانی حکم رانده اند که در مخالفت با 

ه اند و در خدمت  زحمتکشان قرار داشت

ران خارجی و داخلی و سلطنت و غارتگ

ه هاي تهیدست  ه که تود همین بود

  ۳ص   . نیمروزي را غارت و استثمار کرده اند

  ۲ص 


