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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١١ اکتوبر ١٧

                                                                       

  وراستقالل کش

 يد  آدست میه  زحمتکشان بۀ با مبارز
  

 غازی امان هللا خان با عزم راسخ و با پشتبانی تمام زحمتکشان افغانستان در مقابل ،دو سال قبل از امروزو نود 

ی از ئاستقالل و رھادست آورد و پرچم ه ايستاد و استقالل مملکت را ب) انگليس(بزرگترين امپراتوری جھان 

غازی امان هللا اولين شاھی بود که سيستم برده داری را در . ای نيلگون کشور به اھتزار درآورداستعمار را در فض

افغانستان ملغا اعالن کرد و ھزاران غالم و کنيز به امر او آزاد شدند و سيستم برده داری را در کشور خاتمه داد و 

  . پايان گذاشتۀبه آن نقط

دست آمده بود، ديری دوام ه خصوص دھقانان به نای زحمتکشان کشور ما باما استقالل افغانستان که با بازوی توا

 را عليه دولت امان هللا خان تحريک ءنکرد و بعد از آن انگليس ھا دوباره حبيب هللا کلکانی مشھور به بچۀ سقا

شعارھای  نوکران روس ھا با ١٣۵٧در سال . نمودند و او دوباره کشور ما را به سوی تاريکی و جھالت سوق داد

نان، لباس و خانه به کشور ما ھجوم آوردند و نه تنھا به زحمتکشان نه نان دادند، نه لباس و نه ھم خانه، بلکه تا 

نشستند و آرام ناما زحمتکشان افغانستان اينبار نيز . ويران کردندھم توانستند نان شان را گرفتند و خانه ھای شان را 

اين دھقانان زحمتکش و کارگران کارخانه ھای مختلف کشور ما و کسبه کاران . دبه مقاومت استقالل طلبانه پرداختن

ا  آنان رۀ جنگ استقالل طلبانۀبودند که راھی سنگرھای استقالل شدند و خون دادند ولی اربابان و خان ھا ثمر

زحمتکشان ما مجروح شدند، خانه ھای شان ويران شدند، مھاجر شدند و کودکان شان يتيم ماندند و خانم . دزديدند

  . امروز پولدارن کشور ما ھستند،ھای شان بيوه شدند، ولی دزدان مقاومت آنان

 کشور در وطن ما ۴٩نبار باز اي: زيرا. اما اکنون باز زحمتکشان تجربه می کنند که استقالل شان از ميان رفته است

ی که چوکی ئاره است و از ھمين خاطر دولتی ھا کشور بيچ۴٩دولت فعلی بدون حمايت پولی اين . ھر کاره ھستند

باز خانه ھای .  کنندءدرازمدت امضا" دوستی"ھای بلند دارند تالش می کنند تا با اين کشورھا قراردادھای 

در زندان ھا زحمتکشان به سر . رجی ھا زحمتکشان کشته می شونددر بمباردمان خا. زحمتکشان ويران می شود

زحمتکشان کار ندارند، لباس ندارند و خانه ندارند، مادر شان کشته می شود، پدر شان کشته می شود، . می برند
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برادر شان کشته می شود، خانم شان کشته می شود، بچه و دختر شان کشته می شود و حتی بر گاو و بز شان نيز 

  .حم نمی شودر

 ۴٩اين زحمتکشان ھستند که ھمين اکنون بيشترين قربانی را می دھند، بيشترين چه که تمام قربانی بمباردمان ھای 

نام مردم افغانستان به ه با وجود ملياردھا دالری که به افغانستان آمده و ب. کشور جھان را ھمين زحمتکشان می دھند

ی که بمبارد می کنند،  خود ئدولتمردان و پولداران و خارجی ھامه را دولت حامی خارجی ھا داده شده است، ھ

 خريده اند، بلند منزل جور کرده اند و کارخانه رمصرف کرده اند، دفترھای شان را لوکس ساخته اند، لندکروز

ساخته اند، شھرک جور کرده اند، پس در چنين وضعيت سخت و دردناک زحمتکشان ھيچ راھی ديگری ندارند، 

  .بار ديگر توان بازوی شان را نشان بدھند و در استقالل زندگی کنند که مثل سابق يک گر اينم

  

  

   

   

 

  


