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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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  انجمن اجتماعی صنف زحمتکشان افغانستان
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  اعالميه

 

  !پايان دادن به فقر زحمتکشان فقط با اتحاد شان ميسر است

 

، ئیر، تجاوز و زورگوي فقی، مرگ و مرض، غارت كشورھای، گرسنگیكاري ب جھان كه فقر،یط كنونيدر شرا

 فرا گرفته است، ی مردمیھا امي و قیكاري كند، برخی از كشورھا را بحران بید مي زحمتكشان جھان را تھدیزندگ

حمالت  بمباران، یدر كشور ما ھم كه زحمتكشان قربان.  باز ھم نصيب زحمتكشان اين کشورھاستین قربانيشتريب

گر دست به يبت دياد و با دھھا مصيت زورمندان، اعتي جنگساالران، حاكمئی، فقر، مرگ و مير، زورگویانتحار

 زندگی بی شعله و آه می ۀآسا نيافته و به اين خاطر در کور گريبان اند، به زودی راه نجاتی از اين زندگی دوزخ

  .ميرند و می ميرند

ون از زحمتکشان ما در ي مل٣كاری رنج می برند، حدود سه  یبز مشکل ون ھموطن زحمتکش ما اي مل٤بيش از 

ايران، پاکستان، کشورھای عربی، کشورھای غربی، ھند، ترکيه، روسيه، تاجکستان و استراليا با شاقه ترين کارھا 

 کشورھا دست و پنجه نرم کرده، با ھزاران توھين و تحقير رو به رو می باشند و از ھيچ امتياز قانونی در اين

داران ايران  برخوردار نبوده، به خصوص در ايران اين برخوردھا به شدت غير انسانی بوده، عالوه بر اين سرمايه
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نيروی مطيع افغانھا را به قيمت بسيار ارزان می خرند، آنان را از چھار منزله ھا به زير انداخته و با لگد اين سوی 

  .مرز می اندازند

را که زحمتکشان و نيروی جوان تشکيل می دھند، در اثر فقر، فشار ھای روحی، بيکاری، بيشتر معتادان کشور ما 

کار در مزارع ترياک، کار توزيع مواد مخدر و کار در ايران به اين اعتياد کشانده شده و روز تا روز بر اين تعداد 

  . افزوده می شود و کسی به آنان کوچکترين توجھی ندارد

ھای عامه و  ئیھا و ثروت ھای باد آورده، غارت دارا ای انگشت شمار با استفاده از پول                                                   كه عدهین حالتيدر چن

شان به ي ھای خود و نور چشمینات صحين معاي تریافته اند، به خاطر عادي دست یه ئ افسانھای هيگران به سرمايد

 کودک شان را از اثر امراض ٦٠٠ھای زحمتکشان روزانه   كنند، اما خانوادهیم پر مصرف جھان سفر یكشور ھا

 والدت می ميرد، ساالنه ھنگامھا   از دست می دھند؛ ھر نيم ساعت زنی از اين خانوادهئیھای غذا فصلی و ناتوانی

لوز می ميرند و بيش از  ھزار تن شان در اثر توبرک٩ ھزار تن شان به اثر مريضی جگر، جان می دھند، ساالنه ١٥

ھای زحمتکشان خانه   درصد آنان به امراض روحی مبتال اند، لذا در کشور ما مرگ و مرض فقط در خانواده٦٠

ھا مربوط شده است، چون نه توان معاينه و خريد دوا را دارند و نه خارج از  کرده و مرگ و مرض به اين خانواده

 .کشور رفته می توانند

 درصد افراد جامعۀ ما را می ٩٥که ...) ن رتبهئيمورين پاأان، دھقانان، اھل کسبه، معلمان، مکارگر(زحمتکشان 

 کشور ما بوده و اين اکثريت جامعه در صورتی که با ھم ۀسازند، نيروی اصلی توليد نعمت ھای مادی، رشد و توسع

 کنند و اکثريت جامعه را به بھروزی أای در تحوالت مھم در جامعۀ ما ايف ن کنندهييمتحد شوند، می توانند نقش تع

  .برسانند

کارگران جھان را به زحمتکشان سراسر دنيا ھمبستگی اتحاديۀ زحمتکشان افغانستان ضمن اينکه اول می روز 

گويد، خواھان اتحاد و ھمبستگی ھمۀ زحمتکشان دنيا به خاطر نابودی فقر و تيره روزی بوده و اميدوار  تبريک می

بيکاری از ھمۀ دنيا رخت بربندد و تمام زحمتکشان جھان زير لوای برابری و برادری زندگی است روزی فقر و 

  .کنند و روزی که ديگر استبدادی وجود نداشته باشد

 !زنده باد زحمتكشان افغانستان

 !مستحكم باد وحدت زحمتكشان افغانستان با زحمتكشان جھان

 صنف زحمتکشان افغانستاناجتماعی انجمن 

 ٢٠١١اول می 

  

  :يادداشت

ضمن ابراز خير مقدم وامتنان به خاطر فرستادن اين مطلب، خدمت آن عده از دوستانی که بانی انجمن به شمار می 

  :روند بايد صميمانه بيفزائيم

رھرگاه از  ، به روشنی ديده می شود که حرکت نمائيميک تحليل جامعه شناسانه در قبال قضايای افغانستان منظ

 اقتصادی می توان آن را درکل دارای ساختار –ست مستعمره که از لحاظ ساختار اجتماعی افغانستان کشوري

بناًء در چنين کشوری وقتی ما از دشمنان مردم صحبت می . مستعمره، نيمه مستعمره و نيمه فئودالی معرفی نمود

ان از موضع گيری عليه حالت نمائيم به ھيچ صورت حق نداريم، اشغالگران را از قلم انداخته و صرف با تذکر بمبار

  .کنونی کشور طفره برويم
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در گام نخست دوستان تا آرزوی ما از آن عده دوستانی که می خواھند کاری برای مردم خويش انجام دھند، آن است 

و دشمنان مردم را مشخص نموده و موضع گيری شان را در قبال دشمنان بادر نظرداشت نقش آنھا در مقطع کنونی 

  . يندعيار نما

  با کمال محبت 

 AA-AAادارۀ پورتال


