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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 )نوشته از اکمل (
  ٢٠١٣ جوالی ٠١

  زحمتکشان فقط با بازوی خود شان می توانند
   پيدا کنندئی از ھر نوع ستم رھا

  
.  که بتواند او را در اين راه ياری برساندستسيدن به خواست ھای طبقاتی خود، نيازمند تکيه گاھی اھر طبقه برای ر

خود، به ارتش، پوليس، استخبارات، خالصه به قوای سه گانه ۀ طبقۀ پولدار برای حفاظت از ثروت و قدرت موجود

نھا خود را از خشم نھفته در درون طبقات اين طبقه تالش دارد تا نه ت. روی می آورد) مقننه، قضائيه و اجرائيه(

زحمتکش و نادار با استفاده از قوای سه گانه محافظت نمايد، بلکه برای تاراج ھرچه بيشتر زحمتکشان، از اين وسايل 

  . نيز استفاده نمايد

و تمامی در مقابل طبقات زحمتکش که شامل کارگران، دھقانان، دستفروشان، اھل کسبه، پيشه وران، خرده مالکان 

کسانی که يا با استفاده از نيروی کار خود  شب و روز را می گذرانند و يا با حداقل وسايل دستداشته چرخ زندگی را به 

از قوانين وضع شده را بايد با » تخطی«د بلکه کوچکترين نچرخانند، نه تنھا قوای سه گانه را در اختيار ندار مشکل می

  . دنشديدترين مجازات ھا استقبال نماي

زندان ھا، نظارت خانه ھا و ساير ادارات جزائی دولت ھای طبقات حاکمه پر است از زحمتکشان که جرم شان دستيابی 

شکند،  ، اگر گاھی اتفاقاً افرادی از طبقۀ حاکمه سر از زندان ھا و نظارت خانه میستبه امکانات بھتر زندگی بوده ا

  . باالتر و قدرتمندتر ديد نه چيزی ديگربايد اين اتفاقات را در رقابت درونی افراد 

کشند، بسيار  وضعيت طبقات زحمتکش در کشور ھای مستعمره که عالوه بر ستم طبقاتی، ستم ملی را نيز بر شانه می

در ممالک مستعمره، طبقات زحمتکش نه تنھا بايد فشار مضاعف گرسنگی، فقر، . ستبدتر از کشور ھای مستقل ا

بدبختی و فاصلۀ طبقاتی را تحمل نمايند، بلکه بايد جنايت و ظلم عساکر اشغالگر را که ھر روز بر سر مراسم خوشی و 

  .  نيز به دوش بکشند،غم آنھا بمب ميريزيند

ستم طبقاتی و ستم ملی را با تمام وجود احساس می نمايند، البته زنان طبقات زحمتکش ما با تحمل رنج ھای بسيار، 

از ھمين خاطر زحمتکشان ھميشه در . طبقات زحمتکش عالوه بر اين ستم ھا، بايد ستم جنسيتی را نيز متحمل شوند

  . از استعمار و استبداد اندئیجوی پيدا نمودن تکيه گاه مطمئن برای رھا و جست

 ئیام کارگر و کارمند دولت از سوی قدرت حاکمه، برای آن است تا از خشم درونی زحمتکشان رھاايجاد اداراتی به ن

ی نمی توانند فشار ھای وارده بر زحمتکشان را کاھش دھند، چراکه چنين نھاد ئيابند، اما به ھيچ عنوان چنين نھاد ھا

  . عمل نمايندی تحت ادارۀ مستقيم طبقۀ حاکمه بوده و بايد مطابق قوانين نافذه ئھا
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 که رھبری ستيگانه تکيه گاه زحمتکشان در شرايط فعلی ايجاد اتحاديه ھا و انجمن ھا و تشکل ھای واقعی زحمتکشان ا

نيرو ھای مترقی، آزاديخواه و استقالل طلب که دست شان به . ی را خودشان بايد به عھده داشته باشندئچنين نھاد ھا

ی را ئانند در ھمکاری نزديک با زحمتکشان، چنين اتحاديه ھا و انجمن ھاتو خيانت و جنايت آغشته نباشند، می

سازماندھی نموده و اھداف کوتاه مدت زحمتکشان را که ھمانا شرايط آسان کار، کاھش ساعت کار، مزد مناسب، بيمۀ 

  . زندگی می باشند، آماده نمايندئیکار وغيره امکانات ابتدا

آگاھی نرسند و در اتحاديه ھا و انجمن ھا و تشکل ھای واقعی متشکل نگردند، که زحمتکشان کشور ما به  تا زمانی

ممکن ستم جنسيتی از  ئیرھارسيدن به زندگی عاری از ستم طبقاتی، ستم ملی و مخصوصاً برای زنان زحمتکش ما 

 نجمن ھای واقعی میراه رسيدن به تکيه گاه واقعی زحمتکشان، آگاھی است که با تشکل پذيری در اتحاديه ھا و ا. نيست

  . توانند به آن دست يابند

 


