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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١٢ اگست ٠٩

  زحمتکشان نيمروز،

   در کنار دريای خروشان ھلمند، تشنه ھستند
 سرمايه داران و چپاولگران، خان ھا و ۀباشد و فقط حمايت کنندما بارھا گفته ايم که ھر وقتی دولت، دولت مردمی ن

وقتی دولت به پول خارجی . اربابان و ملکان و تاجران باشد، به درد و غم مردم رسيده نمی تواند و نمی خواھد برسد

 داده نمی ھا وابسته باشد و چای پولی خود را از دولت ھای ضد مردم بگيرد، اين دولت برای مردم ھيچ چيزی انجام

  .تواند

 متر مکعب آب آن به ايران می مروز می گذرد و ساالنه ميلياردھاکه دريای خروشان ھلمند از قلب ني در حالی

خصوص شھر زرنج به آب آشاميدنی دسترسی ندارند و برای آب ه ريزد، مردم زحمتکش و فقير واليت نيمروز و ب

را مردم فقير، زحمتکش و وطندوست تشکيل  ، که اکثريت آنمردم زرنج. آشاميدنی به ساعت ھا انتظار می کشند

می دھد، ماھيت اين دولت را از ھمه بھتر می فھمند، زيرا با چشمان خود می بينند که دريای خروشان کشور شان 

  . آب فقط برای دو ساعت آب می دھدۀبه طرف ايران می ريزد، ولی ايران برای آنان  از طريق دو لول

ھمکاران انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان از نيمروز گزارش می دھند که زنان، ريش سفيدان و حتی کودکان 

 شب تا صبح برای گرفتن آب در نوبت ايستاد می شوند تا به آب ۀزحمتکش شھر زرنج از ساعت ھای دو بج

ردم بوده نمی لی، ذره ای در فکر ماين وضعيت به خوبی نشان می دھد که دولت فع. آشاميدنی دسترسی پيدا کنند

 دولت، سرمايه داران، تاجران و پولداران و حاميان خارجی آنان ھمه از آب ۀولين بلند پايؤتواند، زيرا خود مس

  . آب معدنی در کشور  فعال شده استۀ کارخان٢٠معدنی استفاده می کنند و برای ھمين کار تا اکنون بيشتر از 

ا از ايران بگيرد، چگونه می تواند  به فکر مردمی باشد که دولت ارتجاعی و آخوندی دولتی که چای پولی خود ر

موج ھای . ايران ھر روز به آنان توھين و تحقير روا داشته و از ھيچ نوع ظلم و ستم در حق آنان خودداری نمی کند

 اين موج ھا به موج خشم خروشان دريای ھلمند و تشنگی مردمان زحمتکشان نيمروز، ديری نخواھد پائيد و روزی

زرنجيان تبديل خواھد شد و ديگر ھيچ زحمتکش زرنج تشنگی را نخواھد شناخت، به شرطی که از ھمين امروز 

  .زحمتکشان آن دست در دست ھم بدھند و عليه نابرابری و ستم به اعتراض بپردازند

 


