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  اعالميۀ انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  زحمتکشان افغانستان،

  !دارند می می اول مه را با تشديد مبارزات شان گرا
  

در اين روز كارگران شھر شيكاگوی  .المللی کارگران جھان می باشد اول ماه مه روز اتحاد و ھمبستگی بين

 به خاطر حقوق خود به مبارزه برخاستند و با خون خود زمينه ساز ھمبستگی کارگران  ١٨٨۶امريکا در سال

 .جھان گرديدند

ل به عمل می آيد که ميزان بيکاری در حال افزايش بوده، بحران مالی از روز اول مه در تمام جھان در حالی تجلي

 ن و مردم عادی و جنگ ھای غارتگرانه مھار میا داری با ازدياد ماليه بر مستھلکبسياری از کشورھای سرمايه

گردد و به ھمين ترتيب بحران ھای مختلف در بسياری از کشورھای عربی باعث سقوط بعضی از نظام ھای خود 

 .سر می برنده امه گرديده ولی با وجود آن کارگران در بدترين وضعيت بک

 اما در افغانستان وضعيت کارگران و زحمتکشان در اين روز از چه قرار است؟ 

سر ه درصد نفوس کشور در زير خط فقر ب ۶٠در کشور ما فقر و بيکاری کارد را به استخوان مردم رسانيده و  

ليون کارگر افغان يليون نفر واجد شرايط کار رنج بيکاری را می کشند؛ حدود سه ميم ممی برند و حدود چھار و ني

 .در پاکستان و ايران از بی سرنوشتی رنج کشيده و مصروف شاقه ترين کارھا در آنجا می باشند

ت نيروھای ايران حيثيت زندان افغانھا را به خود گرفته و کارگران افغان تحت بھانه ھای مختلف مورد آزار و اذي

ی ايران ھر ئ آخوندی و مالجانی امنيتی آن کشور قرار گرفته و از ھيچ گونه مصونيتی برخوردار نيستند؛ دولت

زمانی که اراده کند ھزاران کارگر افغان را در بدترين شرايط از کشور خود اخراج می نمايد؛ بسياری از 
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. گردند واد مخدر شده و به حالت اسفبار به کشور بر میکارگرانی که مدتی را در ايران سپری می کنند معتاد به م

 سفارت ايران صف بسته و با پرداخت ۀ پيش روی درواز، کارۀبا آنھم ھزاران افغان ديگر به خاطر دريافت ويز

 .رشوه به نگھبانان سفارت بعد از روزھا سرگردانی و رفت و آمد ويزه دريافت می کنند

فرزندان و خانواده ھای . رود ان و زحمتکشان روز تا روز بيشتر شده میدر کشور ما تفاوت ميان ثروتمند

 ديگر را کشيده و ھمه يبتزحمتکشان عذاب فقر، بيماری، جنگ و بمباران، سرمای شديد، بی سرپناھی و دھا مص

در سرمای شديد زمستان گذشته صرف در . ساله ھزاران تن در اثر ھمين مصايب جان خود را از دست می دھند

به ھمين ترتيب در بدخشان، تخار، .  کودک زحمتکشان در زير خيمه ھا جان باختند۴٠پايتخت کشور بيش از 

کنر، نورستان، غور، دايکندی، باميان و نقاط ديگر کشور به اثر برف کوچ ھا، سردی و گرسنگی صدھا تن 

 درصد مرگ مريضان ١٠٠درصد مرگ و مير مادران و کودکان خوردسال و ٩٩. زندگی خود را از دست دادند

 . مصاب به توبرکلوز را کارگران و دھقانان زحمتکش تشکيل می دھند

فرزندان زحمتکشان در سراسر کشور مصروف شاقه ترين کار ھا بوده، از دسترسی به آموزش، خدمات صحی، 

 .ير بيعدالتی ھای اجتماعی رنج می کشند غذای مناسب محروم می باشند و از سا وتفريح

اما در مقابل ثروتمندان از پولھای سرشاری که از درک فروش و قاچاق مواد مخدر، فساد حاکم در ادارات دولتی، 

ی ھای عامه، قاچاق آثار باستانی و سنگھای قيمتی، وابستگی و جاسوسی به ئغصب دارازدوبند در قراردادھا، 

دست ه  بۀ ديگری  بی کيفيت و دھا عمل رذيالنئاحتکار و فروش مواد غذاھای خارجی، کشورھای ھمسايه و قدرت

 . آورده اند؛ از ھمه امتيازات مادی در جامعه مستفيد می باشند

که در داخل کشور زندگی می کنند، می توانند در انی فرزندان اين طبقه اکثراً در خارج تحصيل نموده و آنان

توانند به ھر کجا  اين طبقه میمتعلقان . ھای خصوصی فيس بپردازند و درس بخوانندبھترين مکاتب و پوھنتون 

بسياری از ھمين سرمايه .  لوکس ترين شفاخانه ھا را انتخاب کنند،بخواھند به تفريح بروند و به خاطر تداوی

ر حيوانات داران به خاطر تفريح و خوشگذرانی خود چندين اسپ بزکشی، سگ ھای جنگی، کبک، بودنه و ديگ

برای پرورش ھر يکی از اين حيوانات و پرندگان افراد خاصی موظف . جنگی را نگھداری و پرورش می دھند

بوده برای خوراک آنھا تخم مرغ، مغز بادام و برای سگ ھا گوشت گوسفند و ساير تقويه کننده ھا را مصرف می 

تغذی نجات وءانواده را از گرسنگی و ستواند چندين خ خالصه مصرف ھر اسپ، سگ يا کبک جنگی می. کنند

 يک کبک نزد اين ثروتمندان ۀ چون افغانستان زندگی و مرگ يک انسان زحمتکش به اندازه ایاما در جامع. دھد

 . دست آمده و چه قسم افزايش يابد، برايشان فرق نمی کنده که اين پولھا از چه راھی ب ارزش ندارد و اين

 آن ده ھا کارگر، ده ھا دھقان و ده ھا زحمتکش کشته می ۀ دردناک که در ھر لحظبناًء با درنظرداشت اين وضع

شود، چور می شود و رنج و اذيت می بيند؛ برزحمتکشان است که در تشکالت صنفی شان گرد ھم بيايند و 

ريبی و متحدانه از حقوق خود دفاع کنند، در غير آن توقع مھربانی داشتن از چپاولگران داخلی و خارجی خود ف

 کسی باشد که او را چپاول می ۀخدمت به چپاولگران است و يک زحمتکش به ھيچ صورت نمی تواند خدمت کنند

لذا ما زحمتکشان بايد روز  اول مه را به روز ھمبستگی بيشتر و تشديد خواست ھای مبارزاتی خود تبديل . کند

 .را ھميشه گرامی بداريم کرده، آن
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