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 )د شيرزاد لکينه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١٧ دسمبر ٢٨
  

  د افغانستان کارګران په بيرحمانه ډول استثماريږي او وژل کيږي
د يوې ټولنې اکثره برخه زيارکښه طبقاتو پورې اړه لري او ډيره کمه برخه . څخه جوړه شوی دهټولنه د بيالبيلو طبقو 

، دھقانان او نورو کسبګر  شامليږي چې په خپل زيار او نپه زيارکښه طبقاتو کې کارګرا. جوړوي يې شتمن او بډايان

کارګره طبقه، د زيارکښو طبقو تر .  کويزحمت ژوند تيروي او د بل چا انرژي او توان په کارولو شتمنۍ نه تر السه

منځ ھغه طبقه ده چې اقتصادي څرخ يې په الس کې دی، د پرمختللو وسايلو سره سر او کار لري، د نورو زيارکښو 

لنډه دا چې د پانګوالې طبقې . طبقاتو په پرتله سياسي پوھه او شعور يې ھم اوچت دی او د ژر پيوستون استعداد لري

پانګوال د يو شمير کمو کسانو ګټه . ره طبقه ودريدلی چې دواړه سره متضادې ګټې او منافعې لريپه وړاندې کارګ

  .خوندي کوي خو کارګره طبقه د ټولنې د  اکثريتو زيارکښانو د ھوساينې لپاره مبارزه کوي

ډير بد وضعيت کې په افغانستان کې مونږ د دھقانانو او کوچنۍ بورژوازی تر څنګ، د کارګرانو طبقه ھم لرو چې په 

څرنګه چې په کليو کې زمونږ زيارکښه دھقانان د بھرنيو او داخلي نوکرانو لخوا وژل کيږي او ځورول . ژوند کوي

کيږي، ھمدا ډول په ښارونو او کانونو او نورو اقتصادي موسساتو کې کارګران د پانګوالو لخوا په بيرحمانه ډول 

  .کيږي او بھرني نيواکګرو ھم د ھغوې ژوند په دوزخ بدل کړی دیاستثماريږي او په انتحاري حملو کې وژل 

اھميت لري، کارګران په پانګواالن چې په انساني ارزښتونو ھيڅ ډول باور نلري او يوازې ګټه تر السه کول ورته 

ھغه سکتور چې ھلته کارګران په ډير بوږنونکي حالت کې پانګوالو او يا ھم . ډيرو بدو شرايطو کې کار ته ګماري

ځايي جھادي جنګساالرانو ته کار کوي، د کانونو سکتور دی، په تيره بيا د سکرو د ډبرو کانونه ھغه خطرناک ځايونه 

 په کې په وحشتناکه ډول استثماريږي، د بدو ايمني شرايطو له امله کارګران په دي چې د دې تر څنګ چې کارګران

  .کې  وژل کيږي

نن، د مرغومي په پنځمه، د سمنګان واليت د دره صوف باال د ډبرو د سکرو په يوه کان کې د ميتان غاز د انفجار له 

لوټمار پانګوال دا کانونه . ته نه دی راغلیامله پنځه تنه کارګران ووژل شول چې د يوه جسد ال تر اوسه پورې الس 

په غير فني توګه استخراجوي، ځکه چې د دې کانونو غير فني استخراج ځايي لوټمارانو ته چې د لوړپوړو چارواکو 

دا لوټماران په دې ھيڅ فکر نکوي چې داسې غير فني استخراج . مالتړ له ځان سره لري، ډيره ګته ورپه برخه کوي

ْنو ژوند له خطر سره مخامخ کولی شي، ځکه چې ھغوې ته کارګران اصال انسانان نه ښکاري او څنګه د کارګرا

  .يوازې د خپلې شتمنۍ زياتيدل او بډايتوب يې ھدف دی
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دا بيوزله کارګران د مرګ تر شيبې پورې په . ھر کال، په لسګونه کارګران د افغانستان په بيالبيلو کانونو کې مري

د دې کارګرانو ژوند نه دولت ته چې د کارګرانو او زيارکښانو دولت نه دی او نه . ستثماريږيخورا بيرحمانه ډول ا

ھيڅوک نشي کوالی چې . ھم پانګوالو ته چې دنده يې د کارګرانو او نور زيارکښانو لوټل دي، ھيڅ ډول ارزښت نلري

ارګره طبقه چې د نورو زيارکښو کارګران د دې بيرحمانه استثمار او وژنې څخه وژغوري، مګر يوازې په خپله ک

  .انسانانو سره يوځای د ھر ډول ستم او جنايت په وړاندې مبارزه وکړي

  

  


