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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  محمد امير تابش
  ٢٠١٢ دسمبر ٢٣

  تالش برای عدالت و برابری
   بھترين پاسخ به نابرابری زحمتکشان است

  

 ای که ثروتمند و فقير، سرمايه دار و کارگر،  خان و دھقان موجود باشد منطقاً نمی عدالت  و برابری در جامعه

 سرمايه داران و خانھا و فئوداالن از غارت و چپاول حقوق و مال ناچيز ئیچون ثروت و دارا. تواند موجود باشد

 دارای ثروتمند و یه ادست می آيد و از اين رو در جامعه خصوص زحمتکشان فقير و نادار به زحمتکشان و ب

 حاکم و محکوم موجود باشد، يعنی ۀکه در آن طبقای  طبقاتی می خوانند، يعنی جامعه ۀغريب که تعدادی آن را جامع

 که در آن خان و دھقان موجود باشد، بحث ه ای که در آن کارگر و سرمايه دارد موجود باشد، يعنی جامعه ایجامع

مردم دروغ و فريب و نيرنگی است که سرمايه داران  و پولداران و و صحبت از برابری و عدالت ميان ھمه 

  .را تبليغ می کنند زمينداران آن

 ی ھایريزند و با پا  زحمتكش افغانستان كه ازصبح تاشام لحظه ای آرام ندارند، کار می کنند و عرق مییتوده ھا

دگان قدرت و دولتمردان که چپاول و غارت می  پراز آبله برای ثروتمندان کار می کنند، و اما دارنیده ودستھايترك

می سازند، کنند، بانک ھا را بسته دزدی می کنند، ميليارد ھا دالر را چور می کنند و شھرک و کارخانه و شرکت 

مردم فقير را توھين و تحقير می کنند، شکنجه می کنند، چگونه می توانند با ھم در برابری زندگی کنند و چگونه می 

  د؟ نتوانند ھر دو از يک قانون فايده ببر

 و نابرابری زحمتکشان ما را در وضعيت بسيار بد ی عدالتی نيروھای بيگانه، بۀوسيله در کنار کشتار زحمتکشان ب

، یچوپانی، علف دروی،  دھقان(ن كارھا يقرار داده؛ برادران، خواھران، پدران و مادران و حتی اطفال ما شاقه تر

دست بياورند، آنان از صبح تا شام کار ه  نانی بۀرا انجام می دھند تا لقم....) گارگری، موتر پاکی، موچی گری و

ه به کلبه ھای گلی و تاريک شان بر می گردند و ھمين قسم می کنند و شب ھنگام با چھره ھای خسته و ذله و افسرد

که ثروتمندان نه کار می کنند، نه عرق می ريزند اما در قصرھای افسانه  زندگی خود را سپری می کنند، در حالی

  .ی زندگی می کنند، لذا ما نمی توانيم در چنين حالت از برابری و قانون برای ھمه صحبت کنيمئ
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پارچگی با تمام انواع بيدادگری، بی  واقعی وقتی به ميان می آيد که زحمتکشان با اتحاد و يکبرابری و عدالت 

عدالتی، ظلم و ستم مبارزه مشترک بکنند و خود را از زير کشتار و چپاول و غارت قاتالن بيگانه و سرمايه داران و 

  .زمينداران داخلی نجات بدھند

 

 


