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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان 
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  زحمتکشان افغانستان و بدترين وضعيت صحی،

  ! ننگ بر چپاولگران

. سر می برنده بنيز  ھای فراوان ديگر در بدترين وضعيت صحی زحمتکشان افغانستان در کنار مصايب و رنج

 زحمتکشان بم می ريزند، ۀچپاولگران خارجی و داخلی که بر شانه ھای خونين شان تفنگ دارند و از آسمان بر کاشان

حمتکش را اين دشمنان دار و ندار زحمتکشان را به يغما می برند و مردم ز. دشمنان واقعی زحمتکشان افغانستان ھستند

  .به زندگی دوزخی حواله می کنند

با وجودی که . در کنار فقر، کشتار و رنج و شکنجه، وضعيت بد صحی، زندگی زحمتکشان را فالکتبار ساخته است

 فيصدی صحت در کشور اسير ٧۵دولت کنونی که حمايت خارجی ھای تفنگدار و قاتل را با خود دارد، الف از پوشش 

 داکتر ٧١٠٠ھمين اکنون در تمام کشور .  دردناک مسخرگی اين الف را به خوبی نشان می دھدما می زند، اما حقايق

 سال، ۵ ھر صدھزار طفل زير سن ازدر ھمين حال، .  نفر فقط يک داکتر می رسد٣١٠٠موجود است که برای ھر 

سبب امراض غير درصد مرگ و مير به  ٣۵  مادر فوت می کند،١۶٠٠ ھر صدھزار والدت از طفل می ميرد، ١٩١

 سال ۵ درصد کودکان زير سن ١٨ ناقص رنج می برند، یو سال از نشو و نم۵ درصد اطفال زير سن ۶١ساری است،

  .درصد اطفال از کمبود ايودين رنج می برند ٧٢از الغری و 

اينھا مربوط به طبقات سرمايه دار و خان ھا و اربابان نيستند، . اين ھمه کودکان و مادران مربوط به چه طبقاتی ھستند

بلکه فرزندان و مادران خانواده ھای زحمتکشان، يعنی خانواده ھای کارگران، دھقانان و اھل کسبه ھستند که در فقر 

دست آورده اند در بھترين حالت صحی قرار دارند، اما ه ل پول و ثروت بآنانی که با چور و چپاو. سر می برنده مطلق ب

  .زحمتکشان کشور ما از لحاظ صحی در بدترين و دردناکترين حالت قرار دارند

اين زحمتکشان ھستند که کشته می شوند، . در کشور اسير ما در دوازده سال گذشته قربانی اصلی را زحمتکشان داده اند

مرند و با يک   شان ويران می شود و سر بريده می شوند و کودکان شان در انتحار و انفجار میۀشاناسير می شوند، کا

 دولتی، دزدان ۀثروتمندان، سرمايه داران، خان ھا، مقامات بلند رتب. تب دو ساعته دنيای درد و رنج را ترک می کنند
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 يک ۀوقتی  بچ. رسند ی میسرمايه ھای افسانه ئد می برند و به ی و غارتگران بيرحم، از اشغال و اسارت سواينجوئ

  :مرد، بايد با صدای بلند فريادی بزنيم مرد زحمتکش و دختر يک زن زحمتکش از تب عادی و اسھال می

  !ننگ تان باد ای چپاولگران بی شرم خارجی و داخلی

  ١٣٩٢ جدی ٢

 


