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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١٣ مارچ ١٣

  !خودکشی  حل مشکل نيست، بايد حق خود را بگيريم
ود که مقابل دفتر والی ھرات گرد ھم آمده بودند و از اين صدای ده ھا کارگری ب»اگر کار پيدا نکنيم، خودکشی می کنيم«

اين ده ھا کارگر، خسته و . بيکاری شکايت می کردند و اگر بھتر گفته باشيم، عليه بيکاری و دولت اعتراض می کردند

بيکار اين کارگران . مانده، با چھره ھای قھر آلود فرياد می زدند که چھار ماه است که بيکار ھستند و عايدی ندارند

اين . را ندارنداولی اعتراض داشتند که قيمت ھا روز به روز زياد می شود و ديگر توان خريد حتی مواد خوراکی 

  .کارگران صدا می زدند که حاضر ھستند، کار کنند ولی کار پيداکرده نمی توانند

راھی ھا و چوک ھا می آيند و  به چھار۵کارگرانی که ھر صبح ساعت . اين صدای ميليون ھا کارگر در افغانستان است

ساعت ھا منتظر می مانند تا بتوانند کاری پيدا کنند، ولی اکثر آنھا پس از ساعت ھا انتظار با نااميدی دوباره به خانه 

دن در اختيار کارگران، به جز از نيرو و توان خود ھيچ چيز ديگر برای يک لقمه نان پيدا کر. ھای شان بر می گردند

ی که زحمتکش ھستند و تنبلی را نمی ئ ھستند، انسان ھایکارگران کشور ما انسان ھای با شھامت و با غرور. ندارند

که دولت فعلی دولت سرمايه داران و تاجران، دولت خان ھا و اربابان و فيوداالن است، منطقاً  شناسند، ولی از آنجائی

  .وده نمی توانددر فکر کارگران و ساير زحمتکشان ب

وضعيت بد اقتصادی، قيمتی، بی سرپناھی، مريضی، بيکاری و توھين و تحقير پوليس سبب شده است که باالخره 

.  اين زندگی که ھر لحظه اش مرگ تدريجی است، خودکشی را ترجيج بدھندنسبت بهو  کارگران به غضب و قھر بيايند

خودکشی . ی توانند مشکالت خود و خانواده و اوالدھای شان را حل کننداما کارگران عزيز بايد بدانند که با خودکشی نم

تسليم شدن به انسان . راه نجات شان از بدبختی نيست، بلکه به معنی تسليم شدن به بدبختی، رنج، توھين و تحقير است

کار می توانند از که از نامش پيدا است با  کارگران، ھمانطوری. ھای ستمگر و چپاولگر و دوستان خارجی آنان است

اين ھمه بدبختی و رنج  نجات پيدا کنند، با کار برای نجات خود، نجات از ھمه ستم ھا و غارتگری ھا و اين نجات فقط 

  .با ھمبستگی و اتحاد ميان تمام کارگران و ساير زحمتکشان ممکن است

 


