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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١١سوم دسمبر 

 
 يۀاعالم

  افغانستان زحمتکشانی اجتماع انجمن

  

 اند کشور در حاکم فساد وی ائيماف اقتصادی اصل انيقربان زحمتکشان؛

 شکل به کرده، دايپ رواج ما کشور در ٢٠٠١ سال از بعد که بازار اقتصاد نظامی ھا استيس از استفاده با ھا پولدار

 افته يماۀ چاريب و ريفق مردم چپاول و غارتی برا رای خوبۀ نيزم و درآمده جوالن بهی مانندی ب و ختهيگس لجام

 و روين چيھ و بردی م باال ھا متيق و نموده نييتع را ھا نرخ خود ليم به و نموده استفاده تيوضع نيا از آنھا. است

  . رسدی م زينی دولت بندی ھای چوک به آنھاۀ شير و نفوذ که چرا ست،ين آنھا با مقابله توان رای دولت قدرت

 با للمجی ھا خانه در و نرمی ھا بستر بر که ديتول ليوسا صاحبان ا يھا پولداری اقتصاد وی اسيس قدرت و زور

ی تمام دری دولت دستگاه بر دارند، گذار و گشت مودل نيآخری ھا موتر در و کنندی می زندگ امکانات نيتر شرفتهيپ

 به فرصت نيکوچکتر با و برده سود شهيھم نظام ضعف وی تيکفای ب از طبقه نيا شود؛ی م دهيد ساحات و ھا بخش

 والنؤمس که یھنگام. ابند يدست ھنگفتی ھا سود به ات زندی م دست انحصار و احتکار به ،یاقتصادۀ آمد دست

ی می ظاھر وی سطحی ھا خورد بر ھا کننده انحصار و ھا کننده احتکار بای شيفرما وی شينما شکل بهی دولت

ی م راه به ھا رسانه در را ھا صدا و سر و اھويھ چنانی خصوص سکتور انيحام و بازار اقتصاد مدافعان ند،ينما

  .شودی می نينش عقب به وادار ومتحک که اندازند

 نيساکن نيسنگ برف و داده قرار ديتھد مورد را ما کشور اتيوال تياکثر وقت از قبل زمستان کهی طيشرا در

 بلند ما زحمتکشانی برای سالجار مصائب و ھای ديتراژ از گريدی ک يساخته، ريغافلگ رای مرکز و شمال مناطق

  . باشدی م عيما گاز متيق آور سام سر رفتن

 از شتريب به ساحاتی بعض در وی افغان ١٢٠ بهی افغان ۵٠ از عيما گاز لويک ھر متيق که است ماه ک يبه کينزد

 عيما گاز زين ھا متيق نيھم با و شده دهيد عيما گاز قلت کابل شھر ساحات ازی بعض دری حت است، افته يشيافزا آن

  . شودی نم دايپ
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 به و نموده کنترول و نظارت بازار بر که کرد اعالم ع،يما گاز متيقيۀ روی ب شيافزا ازی ريجلوگی برا حکومت

 بر گرانفروشان با و برساند فروش به شتريبی افغان ۵۵ از را عيما گاز لويک ک يکه دھد ینم" اجازه "کس چيھ

  !! نمود خواھدی قانون خورد

 مسخره و فيضع اريبس گرانفروشان، و ھا کننده احتکار با افغانستان حکومت والنؤمس العمل عکس و برخورد نيا

 وزارتی گذار متيق نيا با زين دارند، نظام بری ئباال دست که انحصارگران و ھا کننده احتکاری حت باشد،ی م

  . دھد یم ادامه خودی گرانفروش به کماکان و دهيد زيآم تمسخرۀ ديد به تجارت

 تنھا نه و نداشته شانی زندگ بری مثبت ريثأت چيھی مقطع و قتموی ھای گذار نرخ که دارند کامل باور زحمتکشان

ی م ھا متيق رفتن بلند و مواد قلت باعث ھا متيق کاھشی جا بهی شينما اقدامات نيا بلکه ديآی نم نيپائ ھا متيق

  . گردد

 ،یروزگار یب فقر، ،یکاريب درد تواندی نم کابلی ونيمل پنج شھر در عيما گاز فروش محل چند جاديا با حکومت

 نييتع با را مردمی ھای ازمندين که دارد ادعا حکومت والنؤمس آنکه با. دينما دوا را زحمتکشان پناه سر نبود و فساد

 نه اقدام نيا اما کرده،ی دگيرس مردم مشکل به و نموده رفع آن عيتوز محالت جاديا وی افغان ۵۵ به عيما گاز نرخ

ی ا عده شتريب فسادی برا را نهيزم ع،يما گاز قلت بر عالوه بلکه اوردهين ھا متيق تيوضع دری رييتغ چيھ تنھا

  . است ساخته فراھمی خصوص سکتور و ھای حکومت ازی گريد

 روز ھر کطرف ياز شود،ی م دهيد وضوح به کشور در فرسا طاقت و سرد زمستان ازی ھا نشانه کهی طيدرشرا 

 فقر سمت ک يدر گريد جانب از شود،ی نم دهيد ھا متيق کاھش زای ا نشانه چيھ و افته يشيافزا سوخت مواد متيق

ی حکومت ادارات در حاکم فساد از استفاده بای اقتصادی ايماف گريد سمت در و دهيگرد شتريب زحمتکشانی کاريب و

  .دبرس زودتری ه ئافسانی ھا هيسرما به و نمودهی کمائ را شتريب سود تا دارد تالش و داده  ادامه خود غارت به

 کند یم درک ھمه از شتريب را زحمتکشان درد و مشکالت کهی نھاد ثيح به افغانستان زحمتکشانی اجتماع انجمن

 نيمورأم معلمان، ھا، وانی کراچ کسبه، اھل دھقانان، کارگران، خشم و اعتراضی صدا تا داندی م مکلف را خود

 برابر چند رفتن باال به دررابطه خصوص به موجود عتيوض از را کشور زحمتکشان ريسا وی دولتۀ رتب نيپائ

 نيب پشک و موشی باز که دارد باور و نموده بلند باشد،ی م جامعه تياکثر ديخر توان از خارج که عيما گاز متيق

    .دھد بيفر را آنان تواندی نم ھا پولدار و حکومت

  

  ١٣٩٠ قوس

 


