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  )نوشته از سير(انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١۶ مارچ٠۵

  

   باميان، قربانی فقر و قدرتمندان پوشالیۀدھقانان ستمديد
زحمتکشان کشور ما بار اصلی اين جنگ را . گ ارتجاعی قلدران جھانی استافغانستان، کشور مستعمره و قربانی جن

خصوص ه جنگ استعماری که لگام آن به دست سرمايه داران چپاولگر جھانی است؛ زحمتکشان، ب. دوش می کشنده ب

  .می کنندرا در  زندگی دوزخ آسا غرق  کارگران و دھقانان را به نيستی و نابودی کشانده و با گذشت ھر روز آنان

باميان از واليات مرکزی کشور ما است که در دوره ھای مختلف حاکميت دولت ھای ارتجاعی، پوشالی و ضد 

اين واليت . گذشتانده اند آن بدترين زندگی را ۀسر برده و دھقانان زحمتکش و ستمديده زحمتکشان در فقر و نيستی ب

 دھقانان زحمتکش و تھيدست تشکيل می دھد، در چنگال را  درصد آن٩٠فقير با نيم ميليون نفوس که بيشتر از 

  و زحمتکشان تھيدستقدرتمندان مرتجع، ضد مردم و زحمتکشان قرار گرفته و تا توانسته اند بر شانه ھای  دھقانان

  . قدرت رانده اند و دل نوکران و اربابان شان را شاد کرده اندباميانی

ھستند که حتی  باميان زير خط فقر زندگی می کند و خانواده ھای زيادی  از جمعيتیرسانه ھا گزارش می کنند که نصف

عايد شمار زيادی از خانواده ھای فقير و تھيدست در باميان در ھفته ای . ی روزانه ندارندئی ابتدائدسترسی به مواد غذا

اين .  افغانی است١٠ستان که قيمت يک نان در افغان برآورده شده است، در حالی)  افغانی۶٩چيزی در حدود (يک دالر 

مغان  باميانی به ارۀآمار نشان می دھد که حاکميت جنگ ساالران غربی چه  وضعيت وحشتناکی برای توده ھای ستمديد

 چپاولگران غربی و ۀآورده است، چنانچه عين وضعيت در تمام افغانستان حاکم است که نشاندھنده دشمنی بيرحمان

  . با زحمتکشان استانحاميان داخلی آن

جنگ . خصوص دھقانان و کارگران در تمام افغانستان قربانی فقر، جنگ، و تروريزم ھستنده زحمتکشان افغانستان، ب

 داعشی ھمه از افکار ضد زحمتکشان آب  می خورد که اين بازی وحشتناک از –استعماری کنونی و تروريزم طالبی 

 و حاميان داخلی ضد زحمتکشان، پياده کنندگان و تطبيق   می شوددگیپراتوری ھای چپاولگر غربی گرداننطرف ام

  .کنندگان اين بازی خونريز ھستند

 داعشی –تا جنگ استعماری ادامه داشته باشد، تا چپاولگران غربی و ناتوئی جنايت کنند، تا خونريزی و وحشت طالبی 

رانند، زحمتکشان قربانی می شوند، در فقر به است، تا طبقات ضد زحمتکشان به زور و قدرت ارباب شان حاکميت ب
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. سر می برند و روز تا روز تھيدست تر می شوند، حال چه در باميان باشند، چه در پکتيا و بدخشان و کنر و کندھار

  .سرنوشت زحمتکشان در حاکميت و جنايت قلدران سرمايه و حاميان خونريز آن، ھميشه ھمين بوده است

دائی و داد خواھی از ستمگران و ستم پيشگان نيست؛ چنانچه اکثر روشنفکران طرفدار راه حل چيست؟ راه حل گ

سرمايه و نيمه سرمايه، گاه گاه چنين راه حلی را پيشنھاد می کنند تا زحمتکشان و تھيدستان ھميشه و ھميشه د ر چنگال 

ن نمی توانند و حق ندارند که از زحمتکشا. دادخواھی از ستمگران، خدمت به ستمگران است. غارتگران باقی بمانند

ستمگران دادخواھی کنند، بلکه به جای آن  با اتحاد، ھمبستگی و يک پارچگی بايد  عليه ستم و جنايت بايستند، زيرا 

 .بدون اتحاد و ھمبستگی زحمتکشان عليه ستمگران، طبقات ستمکش و زحمتکش  به رفاه و برابری نمی رسند

 

 
 


