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 )نوشتۀ سيد قاسم(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١۴ دسمبر ١٣
  

  رود وضعيت زندگی زحمتکشان افغانستان  بدتر شده می
  

 و ساير زحمتکشان مثل کسبه کاران، معلمان، داکتران، انجنيران و ديگر زحمتکشان که منظور طبقات کارگر، دھقان

تھيدستان تحت ستم ھای گوناگون می باشد، در جامعه ای که طبقاتی است و در آن تجاوزگران خارجی حکم می راند، 

  .زندگی دوزخ آسا را می گذراند و قربانيان اصلی ھر نوع ستم و تجاوز می  باشند

ات چپاولگر نوکر و مزدور ستمگران خارجی باشند، زحمتکشان ما تحت دو ستم خشن قرار دارند، در کشوری که طبق

طور ه يکی ستم ھمين طبقات چپاولگر است که روز تا روز خوشبختی زحمتکشان را می گيرد و زحمتکشان را ب

شند و خانه ھای شان را بيرحمانه چپاول می کنند و ديگری ستم نيروھای نظامی خارجی است که زحمتکشان را می ک

  . می کننددبمبار

عمالً مزدوران خارجی ) طالب و دولتمدار(در حال حاضر سرمايه داران، فئوداالن و تاجران چپاولگر در دو جناح 

ھای ستمگر ھستند که ھر دو جناح در کنار نيروھای خارجی به نام ھای گوناگون بر زحمتکشان تھيدست ما ستم روا 

  .ستم است که با گذشت ھر روز زندگی زحمتکشان کشور ما را تيره وتار و فالکت بار ساخته استمی دارند و ھمين 

 ميالدی ٢٠١۴اش گزارش کرده است که وضعيت زندگی افغان ھا در سال نھاد بين المللی گلوب در تازه ترين سروی 

بر اساس اين سروی از ھر ده نفر افغان زحمتکش زندگی شش آن با . نسبت به سال گذشته ميالدی ناگوارتر شده است

درصد  ۴٩ درصد روستانشينان و ۶٨سروی نھاد بين المللی گلوب نشان می دھد که . دشواری بيشتر ھمراه شده است

  .شھرنشينان با فقر اقتصادی زندگی می کنند

که آمار اين سروی فقر اقتصادی زحمتکشان را بسيار کمتر از رقم  اگر ھمين سروی را اساس قرار بدھيم، در حالی

حقيقی آن نشان می دھد، به خوبی می توانيم درک کنيم که زندگی طبقات زحمتکش کشور ما زير اشغال و تجاوز و 

اينک که بيشتر . افع زحمتکشان نباشد، با گذشت ھر روز با رنج و دشواری و فالکت بيشتر ھمراه شده استدولتی که مد

 نيروھای متجاوز غربی اشغال شده است و طالبان جنايت و کشتار می کنند، ۀوسيله از سيزده سال است که کشور ما ب

مبارزه «و » مبارزه برای دموکراسی« از اين مردم ما به جز طمع تلخ کشتار، اسارت و فقر بيشتر اقتصادی چيزی

نديده است و ديده ھم نمی توانند، زيرا ھر دو » جنگ عليه اشغالگران کافر«و » برای حقوق بشر و مردم افغانستان

  . طرف عليه زحمتکشان ھستند و به جز از کشتار زحمتکشان وظيفه ديگری نمی شناسند

طور ستم ھای گوناگون تکه تکه می شوند، فقط و فقط با ھمبستگی و اتحاد طبقات زحمتکش افغانستان که اينک زير سا

و با فکر نوی که افغانستان  را کشور آزاد و دموکراتيک و بدون استثمار و استعمار بخواھد، می توانند به رفاه و آسايش 

  .برسند و روز تا روز فاصله ھای فقر را کمتر نموده، خود حاکم خود باشند


