
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

 ٢٠١٣ می ٠١

  

 

 

  د می لومړی ورځ، د کارګرانو د مبارزې او د پيوستون ورځ
  

پيوستون په وياړ نړيواله ورځ ټاکل شوی ده، په داسې حال کې د می لومړی ورځ چې د کارګرانو د مبارزې او د 

کارګران او نور زيارکښه او بيوزله انسانان يې لمانځي چې نړۍ د ھر وخت په مقايسه، د بربريت او وحشت 

دا وحشت او بربريت پانګواالنو او شتمنو په الره اچولی دی چې په کې تر ټولو زيات کارګران . لورې ته روانه ده

  .دې  استثماري او استعماري بربريت او جنايت قربانيان ديد 

سره له دې چې په افغانستان کې ال پياوړی او قوي کارګري غورځنګ او جنبش نشته او دا ورځ څنګه چې بايد 

ولمانځل شي، لمانځل کيدای نشي؛ خو د افغانستان کارګرانو او نور زيارکښو بيوزلو انسانانو تل ښودلی ده چې د 

مار او استثمار ضد ھغه قوي او پياوړی طاقت او ځواک دی چې ھيڅ ستمګر او جنايتکار يې مخه ډب کوالی استع

نشي، په دې شرط چې الزمې پوھيايی ته ورسيږي او په پيوستون او قاطع مبارزې سره د خالصون په الره 

  .ودرومي

رانو لخوا نيول شی او زمونږ په ھيواد کې د  ھيوادونو د شتمنو او سرمايه دا۴۵دا وخت چې افغانستان د څه باندې 

دولت په نامه يې ځينې سرمايه داران، شتمن، اربابان، فئوډاالن او خانان او د ھغوی سياسی نمايندګان يې په 

چوکيو کښينولي دي او ھره ورځ کارګران، دھقانان او نور زيارکښه انسانان په بيرحمۍ وژني، د ھر وخت په 

د کارګرانو پيوستون او د دھقانانو او نور بيوزلو زيارکښونو سره د ھغوې اتحاد اړتيا او ضرورت ګڼل مقايسه 

ځکه کارګران کوالی شي د دھقانانو او نورو زيارکښانو سره د ھر ډول ستم او ظلم نه يوازې مخه ونيسي، . کيږي

  .نه د ټولو زيارکښانو لپاره خالص کړيبلکې ستم او ظلم له منځه ويسي او د ھوساينې، برابرۍ او سوکالۍ ورو

خارجی ټوپکماران، اوسنی دولت او طالبان؛ ټولو په يو ډول د کارګرانو او د نورو زيارکښانو ژوند تريخ کړی 

دی، کارګران او دھقانان وژني، د ھغوې په کورنۍ بمونه اچوي او په انتحار او انفجار کې يې ژوند پای ته 

ان، خانان او فيوډاالن يې ځوروي، لوټي او په کارخانو او کروندو کې انرژی او رسوي؛ شتمن او سرمايه دار
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افغانستان، په واقعي مانا د کارګرانو لپاره ھغه اور ګرځيدلی چې ھره ورځ په کې لسګونه . طاقت ورته زبيښي

  .کارګران سيزل کيږي

 ته او په ځانګړي توګه د افغانستان د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن د می لومړی ورځ ټولو کارګرانو

کارګری طبقې او نورو زيارکښو انسانانو ته مبارکي وايي او په ترڅ کې ھيله کوي چې زمونږ کارګران د اوسني 

بد وضعيت په پام کې نيولو سره، ژر تر ژر سره راټول شي او دھقانانو ته السونه ورکړي او نور زيارکښان ھم 

  .سنی بدبختيو، جنايتانو او ظلمونو سلسلې ته د پای ټکی کيږديپر ځان راټول کړي او د او

  

  

  

 
 


