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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
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 Political سياسی

  
  ی کارگری تشکل ھاجادي کمک به ای برای ھماھنگتهي ،عضو کمیمھرداد صبور :مصاحبه کننده

  ٢٠١١ اپريل ١٨

  

   کارگر مھاجر افغانکي کوتاه با ئیگو و گفت

   نام امانهب
  

  قربانت ممنون:  آقا اماندي خسته نباشالمس

  

  د؟ي جواب بدھدي که در آن قرار داریتيال ما در مورد وضعؤ دارد به چند سامکان

  دئي بفرما :پاسخ

  د؟ي بار چند سال داشتني و اولدي آمده اراني سال است که به اچند

مدم و در آ راني ساله بودم که به ا٢٠  بارني و اولمآي ی مرانيسال است که به ا١٤ سال است و ٣٤ سن من  :پاسخ

  سال مشغول به کار بودم ٢ ]یشھردار[شاروالی

  د؟ي خانواده داده اليتشک

م عقد ي را برابرادرم کشته شد و زن ]ی افراطانيمذھب[طالبان به دست برادر بزرگم ساله بودم که ١٠ بله من  :پاسخ

تا دختر و ٣بچه است ٥واج د ازنيج کردم که حاصل ا ھم رسما ازدوایسالگ١٥تا بچه داشت، در سن ٢ که دکردن

  تا پسر ٢

   چه بود؟راني شما از آمدن به ای اصلليدل

خود . کردی زندگشهي کار کرد نه مشهي چون آنجا نه ممي نداشتی جانتي در افغانستان کار نبود و ما در آنجا امن :پاسخ

  .نده ا اشغال کرداتان ر ، افغانسئیکاي امریروھاي االن طالبان و نديناديشما ھم م

  ؟یني بی چطور مراني کار را در اتيوضع

 گونه چي ھی ما کارگران افغاناما ست،ي دارد حداقل جانم در خطر نی بھترتي نسبت به افغانستان وضعراني ا :پاسخ

   مي کارھارا انجام دھني مزد سخت ترني با کمترمي شوی مجبور می و حتمي نداری امهيب

   اما دستمزدتان را ندھند؟دي کار کنئی آمده که در جاشي دوستانتان پاي شما یا تا به حال براآي
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 کارفرما مانده شي تومان پونيليم٢ خانواده ام رفتم دني دبرای به افغانستان ی وقتشي سال پ١بله من خودم   :پاسخ

 چي تو ھگهي برگشتم کارفرما مرانيسال که به ا١ بعد از ی ولد از دوستانم برام بفرستیکي قيبود که قرار بود از طر

 زنگ سيلو بزنم به پی کرد که اگه حرفدي تھد را منن ھم مجبور شدم ساکت باشم چومن ،ی من ندارشي پیپول

  .دي ھستی قانونري شما کارگر مھاجر غگني کنند آخه به ما می مري دستگرا و مزنهيم

  رسد؟ ی متاني به مخارج زندگاي آدي ماه چقدر پس انداز داردر

 و کنم ی ھزار تومان در ماه کار م٤٠٠ کار نروم حداکثر داني کارفرما کار کنم و به ماي مانکاري اگر نزد پ :پاسخ

 و ئی غذامواد د،ي در خرئی پس انداز حاصل صرفه جوني البته ناگفته نماند که اکنم ی ھزار پس انداز م١٥٠در ماه 

  .شوم  ھم]بدھکار[قرضدار در ماه دي است وگرنه شایبھداشت

   محل سکونت شما کجاست و چگونه است؟ی کنی کار مراني مدت که در اني ادر

 ی می و در ھمان جا زندگمي را درست کرده اکري در و پی بی در محل کار اتاقی مثل اکثر کارگران ساختمان :پاسخ

  .مي بریا رنج م و در تابستان از گرممي لرزیدر زمستان از سرما م  مناسب ندارد،ئی که حمام و دسشوميکن

  ؟ی داری ات برنامه اندهي آیبرا

 ک مغازه کوچکينجا آم به افغانستان برگردم ھ خوای و می زندگني خسته شدم از ارگي دیئ بخواا راستش ر:پاسخ

  .راني ا آيمی می ندارم وقتام ري زن و بچهي گردنهي د طاقترگيد.  باز کنم یم بقالھ خوایدارم که م

  ی بگیتون ی ھست که گفته نشده می اگه مطلبدي من جواب دادیال ھاؤ به سنکهي از اممنون

 عوض کنند ھرچه باشد ما ھم ی نسبت به ما کارگران مھاجر افغانام نگاھشون رھ خوای مراني از مردم ا :پاسخ

 ساعت کنار زن و بچه ام را به صد سال کي وگرنه مي در کشورمان ھستتي نبود کار و امنی و قربانمي انسانکي

  .کنمي عوض نمنجاي کردن در ایزندگ

  

  


