
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
)نوشته سمير(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان   

٢٠١۴ جون ٣٠  

:ھلمند  

  کشتار، آوارگی و گرسنگی زحمتکشان
 جنگ موش و پشک، که ؛ نداردیاست که به آنھا ارتباطھلمند دردمند است، مردم زحمتکش اين واليت قربانی جنگی 

 ديگر رنگ شان»  ضد تروريزمۀمبارز «ۀامريکا و ناتو که اينک خين. سيزده سال است زحمتکشان را قربانی می گيرد

خصوص زحمتکشان تھيدست و فقير را می کشند و ه باخته است، سيزده است که با ھمياری طالبان مردم افغانستان و ب

  .رد می کنندبمبا

ھمين چند  روز . جنگ ادامه دارد، ھمين است که کشتار، آوارگی و گرسنگی نيز با گذشت ھر روز بيشتر می شود

 کودک در شش ماه سال روان ميالدی گزارش داد، اينک از کشتن و زخمی ٥٤٥از کشتار » سازمان ملل متحد«پيشتر 

بر اساس آمار رسمی  که به رسانه ھا . رسد  گوش میشدن زحمتکشان در واليت ھلمند گزارش ھای دردناک به

باشندگان ولسوالی سنگين به رسانه ھا گفته اند که زنان و . گزارش شده است، ھلمند با خون زحمتکشان خونين شده است

  . قربانيان ھستند و حتی بعضی از خانواده ھا دو تا سه نفر شان را از دست داده اندۀکودکان در جمل

 زحمتکش گزارش داده ٢٠٠ و زخمی شدن ٥٠خنگوی والی ھلمند به خبرگزاری بخدی از کشته شدن ، سځواکعمر 

بيش از )  سرطان٦( ايمرجنسی در شھر لشکرگاه واليت ھلمند می گويند که در روز جمعه ۀاما داکتران شفاخان. است

 .  تن آن جان باخته است٢١ زخمی به اين شفاخانه آورده شده است که ٣٣٨

صدھا خانواده . در کنار کشتار زحمتکشان، آوارگی درد ديگريست که به سراغ زحمتکشان ولسوالی سنگين رفته است

به خاطر نجات از عفريت جنگ چپاولگرانه به شھر لشکرگاه پناه برده است، جائی که گرسنگی بيداد می کند و قيمت 

کشان آواره و ستمديده توان خريداری مواد خوراکی را ھای مواد خوراکی بيش از حد افزايش يافته است که اين زحمت

  .نداشته و ناگزير با گرسنگی می سازند

 ناتو شدت يافته ۀوسيله ی ھا آغاز شده و بئ امريکاۀوسيله سيزده سال است که در افغانستان جنگ است، جنگی که ب

 نکرده است، در اين سيزده سال مشتی  از جنايت در اين جنگ دريغ و خارجیاست و طالبان و ساير تفنگداران داخلی

خائن، چپاولگر، دزد و قاتل به پول ھای فراوانی دست يافته، سرمايه گذاری کرده و صاحب ميليون ھا دالر شده، اما 

قربانی اين جنگ را از ھر طرف مردم . اکثريت مردم افغانستان که زحمتکش و فقير ھستند، قربانی اين جنگ بوده اند

  .  روشن آن استۀه سنگين نمونفقير می دھد ک
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 ديگری ندارد، چون کسانی که آن را آغاز ۀاين جنگ، جز کشتار، دربدی، آوارگی، فقر و گرسنگی زحمتکشان نتيج

 داشته نمی تواند، حال چه کرده اند با زحمتکشان کينه دارند و ريختاندن خون زحمتکشان برای شان ھيچ ارزش

صورت مستقيم دخيل ه ی اش و چه ھم نيروی طالبی، ھمه در کشتار مردم زحمتکش بی باشند و چه حاميان داخلئامريکا

  . ھستند

. 

. 

 

  


