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  لرستم از کاب –نشريۀ زيار 

  ٢٠١٩ اپريل ١٣
  

  تکشور قربانی گرفمعادن ذغال سنگ بازھم از زحمتکشان 
ِدست آوردن يک لقمه نان بخور و نمير برای خانواده ھای خود ه خاطر ب در وضعيتی که توده ھای زحمتکش ما به

در آرزوی  ًو شاق ترين کار ھا می باشند، بعضا اين لقمۀ نان به قيمت جان ھای شان تمام شده و حاضر به سخت ترين

  .دست آوردن آن زندگی شيرين خود را نيز از دست می دھنده ب

 ٢١ی در حين استخراج ذغال سنگ در يکی از معادن درۀ صوف به تاريخ ارزگانخبر جانباختن شش تن از کارگران 

جانباختن کارگران که گفته می   .بازھم گليم غم را در ميان وابستگان و عزيزان اين خانواده ھا پھن کرد ،١٣٩٨حمل 

 انگيز و غم  مرگ ھایۀدليل انفجار و آتش گرفتن گاز متان در يکی از اين معادن صورت گرفته، سلسل شود به

   .ھا داده می شوند دردآروی است که بار ھا از زبان سخنگويان دولت بی کفايت به خورد رسانه

جيب ھای خود و حاميان اصلی شان در رده ھای باالی حکومت ھستند،  ُوالن محلی که صرف به فکر پر کردنؤمس

رويداد ھای  کارگران نداشته و بار ھمۀ اينوليتی در قبال مرگ اين ؤکه گويا آنھا ھيچ گونه مس طوری وانمود می کنند

علی حسنی،  چنانچه احمد . می کنند تلخ را به دوش خود کارگران و نحوۀ استخراج غير معياری و خود سر عنوان

در اين منطقه بيشتر از ھزار صوف شخصی به «: سی می گويد بی    صوف باال در مصاحبه ای به راديو بیۀولسوال در

  ».پردازند افغانی به دولت می ١۵٠٠ کنند، که در بدل ھر تن ذغال سنگی که استخراج می ری حفر شده غيرمعياۀگون

است چرا اين دولت ناکارا و حاکمان محلی فاسد شان اجازۀ چنين  ال اينجاست، اگر استخراج اين معادن غيرمعياریؤس 

 ثروت اندوزی خود را در بدبختی توده ھایی که خوشبختی و ئاما جواب معلوم است، آنھا . را می دھندیاستخراج

پراکندگی و عدم آگاھی ھزاران  زحمتکش می بينند، نه تنھا از مرگ اين عزيزان خم به ابرو نمی آورند، بلکه از

بی توجھی و غفلت حکام در ھمچو حاالت کوچک ترين عکس  کارگری که نه از حقوق خود چيزی می دانند و نه ھم به

 صوف نه اولين ۀکارگران در معدن در حادثۀ مرگ شش تن از .خيلی ھم خوشحال ھستند  می دھند،العملی از خود نشان

کارگران کشور به صورت متحدانه از حقوق شان دفاع نکنند، اين  که زحمتکشان و خواھد بود و نه آخرين، تا زمانی

  .داشته و ھر روز شاھد فاجعۀ ديگری خواھيم بود سلسلۀ غم انگيز ادامه

  

  

  


