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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

   د می لومړی نيټه٢١٠۴ د 

 

 

  د می لومړی ورځ 

  د زيارکښو کارګرانو د مبارزې او يووالي ورځ
د خالصون لپاره .  زيارکښو کارګرانو د مبارزې، يووالي او پيوستون ورځ دهد می لومړی ورځ د  نړۍ د ټولو

مبارزه، د پانګوالۍ له زبيښاک څخه د ژغورنې لپاره يووالی او د کارګرو او زيارکښانو د سياسي واکمنتيا لپاره ھڅه د 

  .دې ورځې د لمانځنې او تجليل منځپانګه او ماھيت جوړوي

 په داسې حال کې زمونږ په ھيواد کې لمانځل کيږي چې د کارګرانو او د نورو بيوزلو دا شکوھمنده او پرتمينه ورځ

زيارکښانو اصلي دښمنان يعنی د پانګوالۍ او سرمايه داری زبيښاکه نظام د خپلو لښکرو، ټانکونو، شوبلو او طيارو 

دا ورځ په داسې بدمرغه . سره ھره ګړۍ جنايت کوي او تر اوسه يې په زرګونه کارګران او زيارکښان وژلي دي

افغانستان کې لمانځل کيږي چې د خارجي ستمګرو سرتيري او د ھغوې کورني لوټماره دوستان ھره شيبه د کارګرانو 

او زيارکښانو پر کورونو بمونه اچوي، په زندانونو کې يې شکنجه کوي، پر اوالدونو يې جنسی تيری کوي او ميرمن 

  .يې ورته په سپو داړي

د ھغو پانګواالنو د .  ورځ د پانګواالنو د زبيښاک او استثمار په وړاندې د مبارزې د ګړنديتوب ورځ دهد می لومړی

 خو په .زبيښاک په وړاندې چې د ورګو په شان د بيوزلو وينه خوري او کارګران او زيارکښان په بيرحمی لوټي

افغانستان کې دا ورځ د پانګواالنو او لوټمارانو تر څنګ د بھرني استعمار او د ھغوې د مرييانو په وړاندې د کارګرانو 

او د نورو زيارکښانو د مبارزې او يووالي ورځ ګڼل کيږي، ځکه دا بھرنی استعمار دی چې دننه په افغانستان کې د 

  .تړ کوي او کارګران او زيارکښان په بيرحمۍ ځپيکارګرانو او زيارکښانو له دښمنانو مال

د می لومړی ورځ په داسې حال کې لمانځو چې يوه ورځ دمخه د سمنګان واليت د دره صوف ولسوالی د دھن تور د 

 بيوزله کارګران مړه شول او بيغرته او لوټمار پانګوال د ٢٠سيمې د سکرو په کان کې د يوې چاودنې له امله نژدې 

دا په دغه واليت کې په تيرو شپږو مياشتو کې دويمه پيښه ده چې د کارګرانو . رانو له غچه ځان پټ کړنورو کارګ

شپږ مياشتې وړاندې  د رويی و دو آب ولسوالۍ د آبخورک په سيمه کې د سکرو د يوه کان د ښوييدو له .  ژوند اخلي

  . نور ټپيان شول٣٠ کارګران مړه او ٢٧امله 
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د دې ډول . ګه په ښکيالک شوي افغانستان کې د کارګرانو تريخ او دردناکه ژوند ښکاره کوييادې بيلګې په ښه تو

دا . جنايتونو تر څنګ، څرنګه چې وويل شول بھرني ستمګران ھم ھره ورځ کارګران او زيارکښان وژني او ځوروي

  .  ژغورنې پر الره الړ نشيستمونه دوام موندلی شي که چيری کارګران او نور زيارکښان په يووالي او پيوستون د

د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن باور لري چې کارګران د يوې شرافت لرونکې طبقې په توګه يوازې او يوازې 

ھغه وخت له بيالبيلو ستمونو او جنايتونو خالصيدای شي چې له نورو زيارکښانو سره يوځای او په پيوستون د 

  .و په وړاندې په يوه مورچل کې مبارزه وکړيلوټمارو، ستمګرو او چپاولګران

  

  

  

 

 


