
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ١ص                                                                    ١٣٨٨  دلو                                          سال اول          – پنجمشماره 

   

د سهار لس نيمي بجي دي او د کابل ار د تايمني لورالري کي راغون شوي     
ي هغوي هر شخص. کارران ول د کار موندني په تمه په بي صبري سره  انتظار باسي

ر چي کله تم شي ورمني او يا هر يو الروي چي نسبتاًموي جامي اغوستي وي ه ک 
ورباندي راول شي خو ول بيرته ناهيلي په خپلو ايونو کي ودريي او بيا په ير سره 

  .د خپل شاوخوا ارنه کوي چي واکي چانس يي ونه سويي
     ر له مخکي سيينا مو کي د يو ي راکوز شو او په همدي ترخه يو چاغ س

خپله وتيا رندوله ورته هر کارر  . نااپه د کاررانو په ه وه کي ورک شو
 کسانو پنوساو د خپلو مهارتونو صفتونه يي کول خو نوموي چاغ سي د شاوخوا 

لمنه يواي شپ کارران غوره کل او د پاتي نورو کاررانو په صيب صيب ويلو 
  . زاريو کي په خپله مخه الواو عذر او

 کلن رحمت اهللا د سرپل واليت اوسيدونکي قابو يوه مياشت کيي دوه لویت    
 کي يواي پنه وري  چا کار یچي د کار لپاره کابل ته راغلي دي خو په دي مود

 زامن ، زه مور او دوه خويندي دوهلوني، لور رحمت اهللا يوه ميرمن،. ته بيولي دي
هغه د خپل کور يو اروي پلورلي او د هغه په پيسو د خپلو کليوالو سره کابل ته . لري

  .د مزدوري په نيت راغلي دي
هر چا ويل چي کابل کي مزدوري يره په اساني سره پيدا : رحمت اهللا وايي    

  .کيي او سي وزاره نه پاتي کيي

. انسان فات، شهر دیدنی و پند آموز براي هر و کثالجنکابل پایتخت افغانستان، شهر    
کابل پنج ملیون انسان را در خود جاي داده . این شهر به هجده ناحیۀ شهري تقسیم است

انسان هاي با تفاوت هاي اجتماعی و تضادهاي طبقاتی؛ آري، باشندگان این شهر . است
  :در دو صف متضاد اجتماعی ایستاده اند

ایه داران نوکیسه، اشراف کهن سال بورژوا شده، در یک صف این شهر، سرم    
قاچاقچیان مواد مخدر، باندهاي  مسلح آدم ربا، مافیاي زمین، ناقضان حقوق بشر، مالکان 
بانک ها و تجارت خانه ها، وزرا، جنراالن ارتش و پولیس، تکه داران قومی و خارجی 

 . ایستاده اند"فاتح"هاي 

  ۴  صبقیھ

  ٢بقیھ ص 

  ٢ص  بقیھ

نندگان کارگر، پس از سالم و شادباش به کارکنان این نشریه،  یکی از خواصبور    
  :پرسیده است 

  در کدام مرحلۀ تاریخی قرار دارد؟افغانستان از لحاظ شیوة تولید 
آرزو داریم پیوند شما با نشریۀ کارگر .  خوانندة عزیز، سالم هاي گرم ما را هم بپذیرید

  :ا اینک پاسخ به پرسش  شم. هرچه بیشتر فشرده گردد
 اگر هر جستجوگري در مورد همچو مسئلۀ اساسی، افغانستان را نه در مریخ و نه مجرد 
در محدودة خودش، بلکه در متن تولید و بازار جهانی مطالعه نماید ـ که قطعاً ضرور است 
ـ بسادگی درك مینماید که در این کشور از نیمۀ اول قرن بیست بدینسو، در اثر رشد 

الت سیاسی، هجوم کشورهاي خارجی، کودتا هاي متعدد، رفرم ها و مناسبات داخلی، تحو
    نیروهاي +مناسبات بین کارگر و سرمایه (جنگ طوالنی اخیر، شیوة تولید سرمایه داري  

افغانستان با آنکه در نه سال گذشته وعده هاي چرب و نرم و پولهایی زیادي را از     
کشورهاي مهاجم اراده یی براي بهروزي سوي کشورهاي خارجی دریافت کرد اما چون 

مردم افغانستان بویژه کارگران نداشتند، بخش بیشتر این کمک ها را یا دوباره خودشان 
چاپیدند و یاهم غرق گرداب بی انتهاي فساد اداري حاکم در سیستم بیمار دولتی 

رست از آنجا که دولت توانایی و ظرفیت باالي جذب کمک ها و راه د. فغانستان شدا
سازمانهاي ( درصد کمک هاي داده شده بواسطه انجوها٨٠اجراي آنرا نداشت، 

به مصرف رسید، در حالیکه این انجوها جز حیف و میل میلیون ها دالر نیتی ) غیردولتی
  .براي بهبود زندگی مردم نداشتند
زندگی  ملیارد دالر به افغانستان کمک شده است اما در ۴٠    در نه سال گذشته بیشتر از 

  .اقتصادي مردم تحول بزرگ و مهمی نیامده است
  ۴   صبقیھ



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢ص                                                                     ١٣٨٨  دلو                                        سال اول          –   پنجمشماره   

  ...وضعیت شهر کابل 
ن مود روز، لمیده در این ها همه، سوار با موترهاي آخری

منازل فیشنی، سر فرو برده به سفره هاي رنگینی تراویده 
از خون و عرق ستمکشان؛ اینها همه، چون برادران تنی 
تالش دارند که باهر وسیلۀ ممکنی،  قدرت سیاسی را حفظ 
و سرمایه ها یشان را توسعه دهند؛ لذا، این ها همه با هم 

شیدن گاه گاهی شان به جان و جگر اند؛ غر و مو و پیخ ک
روي هم، جنگیست زرگري و پاشیدن خاکیست بر چشم 

در پنج ملیون نفوس شهر کابل، این صف . مظلومان
 یک اقلیت کوچک است؛ شاید هم در حد صد "ممتاز"

  .هزار
     در صف دیگر این شهر، کارگران، معلمان، کراچی 
کشان، مستري ها، نرس ها، جوالی ها، دریوران، روفته 
گران، مالزمان مکاتب، جوانان حیران و بهت زده، زنان 
اسیر در چنگال مردان، کودکان خیابانی مصروف در اشغاله 
ها، بی کاران و بی خانه ها، کودکان اسپندي، دستفروشان 
روي جاده، مأموران پائین رتبه، گدایان و انسانان زمینگیر 

ج ایستاده اند؛ یعنی اکثریت عظیم؛ شاید هم در حد پن
ملیون؛ آري چنین است منظرة جامعۀ مدنی یعنی مناسبات 

  .اقتصادي ـ اجتماعی، در باتالقی بنام کابل
     دقیقاً، باشندگان کابل بنابر موقعیت گروهی و طبقاتی 
شان در تولید، مالکیت بر وسایل تولید، تجارت، خدمات، 
خانه، زمین، مواد خوراکی، پوشاکی و قدرت سیاسی در دو 

پول، قدرت سیاسی، خانه، . اد قرار گرفته اندصف متض
زمین، چوکی، موتر، غذاي لوکس، هوتلها، اپارتمان ها، بلند 
منزل ها، دکان ها، سرایها، تفنگ، قانون، قدرت بزن، 
بکش، چورکو، قاچاقکو، خارج برو، داخل بیا، رشوه بخو، 
اختالس، آزادي و معافیت از جرم؛ در اختیار یک اقلیت 

برعکس، فقر، بیکاري، بی خانگی، . کاخهاستلمیده در 
اسارت، گرسنگی، بی دوایی، امراض روحی، اندوه، 
سرگردانی در ادارات، بی سوادي، کارشاقه، توهین و تحقیر، 
کار اجباري کودکان، گدایی و تن الغر و رنگ زرد، در 

  .تقسیم، حق این کتله هاي بزرگ چند ملیونی است
ابجایی وسایل کار و معیشت،     آري، این تقسیم کار و ج

یت در این مناسبات یک اقل. یک مناسبات غیر انسانی است
 پوست یک جمعیت ، مقابلکوچک روز تا روز فربه شده؛ در

لذا، در .  استهدیخوان هایشان چسبتبزرگ انسانی بر اس
مه  وجود ندارد؛ این هاین شهر هرگز صلح و صفاي

قوق مساوي، نون و ححرفهاي برادري و دموکراسی، قا
  .حرفهاي مسخرة تاریخ اند

     ولی این صف آرایی، محصول ستم خود ستمگران 
و غنی، صف آرایی  است؛ یعنی صف آرایی بین فقیر

تبعیض آمیز بین زن و مرد؛ صف آرایی ایکه  فاصله اش 
  .هر روز عمیق تر و پهن تر میشود

     بدون تردید، در طبقات اجتماعی شهر کابل بنابر 
  ه ها  در حال ـه دارد، کوســزیه ادامــدهاي درونی تجتضا

  

 ساعت، از هر در و  کوچه اي ٢۴   در این شهر، در هر 
هزاران متر مکعب آشغال و فضله بیرون میآید، که فقط 
کارگران شاروالی محکوم به صفا کردن این همه کثافات 

، بیمۀ صحی ندارند؛ خود و کارگرانی که خانه ندارند. اند
خانواده هایشان از آموزش و پرورش محروم اند؛ مزد شان 

 ۶ ـ ۵کودکان شان از . ناچیز است، آنهم به وقت نمیرسد
سالگی محکوم به کار شاقه اند، خانم هایشان در فقر، در 

. گاهی، بی حقوقی و محرومیت فرهنگی بسر میبرندآعدم 
ا یکجا به موترهاي کثیف کارگران شاروالی با اَشغاله ه

انداخته میشوند، توهین و تحقیر این کارگران همان توهین 
و تحقیر کرامت انسان است؛ ولی کابلی که هرگز روي 
شاروال صادق و بامسوولیتی را ندیده است، به وضعیت این 

   .کارگران توجهی صورت نمی گیرد

  

  ...یک پرسش، یک پاسخ  
، روز بروز رشد نموده، شیوة تولید قرون )مولده

رابطه بین ارباب ـ رعیت، بین شاگرد ـ (وسطایی 
ضعیف و یا متروك شده؛ )  گاو آهن -  دهقان+ استاد

  .دان تاریخ می افتدپرزه پرزه به زباله 
 و باز، براي درك مسئلۀ فوق، یادآوري این نکته    

دیدگاه هاي تعداد قابل مالحظه : بسیار مهم است که
اي از به اصطالح تحلیل گران جامعۀ ما که بشدت 

ـ خرده متأثر از تحلیل ها و ادبیات اگثراً روستایی 
د، در جاي خود نششهري اواسط قرن بیست میبا

گروه ها از فرط عقب   لذا، این افراد وسنگک شده؛
 و شرمک از برداشت هاي گذشته  فرهنگیافتادگی

شان، نمیخواهند تحوالت اخیر در افغانستان و جهان 
اینان اگر . را با شجاعت به مطالعه گیرند و نقد نمایند

چیزي را نقد هم نمایند قادر نیستند از همان 
 پس در .سرپیچکی حاکم، افکارشان را نجات دهند

همان تاریکی مصروف مانده هرگاه پاي تحلیل جامعۀ 
نیمه  "افغانستان به میان آید، همان کلیشۀ قدیمی 

  . را به خورد خود و دیگران میدهند"فیودالی
بهر حال، در سرمایه داري حکم کردن شیوة تولید 

  :یک کشور، نکات آتی اساسی و رهنمون اند 
سایل و  وکارسایل وجدایی تولید کنندگان از ) ١

مثالً جدا شدن تعداد کثیري از دهقانان . معیشت شان
در روستا ها از زمین هاي کوچک شان، جدا شدن 
مولدین کوچک صناعتی در شهر ها و روستا ها از 
وسایل کارشان، ورشکسته شدن خرده فروشان، بیکار 
ماندن صدها هزار جوان کانکور زده و ملیون ها جوان 

  .و رجوع این همه به بازار نیروي کاربیکار فاقد تعلیم، 
شکل گرفتن یک طبقۀ احتماعی که مالکیت بر ) ٢

وسایل تولید، تجارت و نقدینۀ بانک داري را در 
  . یعنی تبارز طبقۀ سرمایه دار. انحصار دارد

تبدیل شدن آن همه نیروهاي کار که در فوق به ) ٣
تن یعنی نظم گرف: آن اشاره شد، در بازار کار  به کاال

طبقه ایکه جز فروش نیروي کارش وسایلی براي 
  .زندگی در مالکیت ندارد

توسعۀ شهرهاي بزرگ و تابعیت سیاسی ـ ) ۴
  .اقتصادي روستا از شهر 

غیر از شرط هاي فوق زیربنایی، فکتورهاي ذیل    
منحیث روبناي مناسبات شروط اشاره شده، شیوة 

ل شیوة تولید سرمایه داري در افغانستان را در مقاب
تولید قرون وسطایی، به کرسی قانون نشانده رسمیت 

  :بخشیده است؛ نظیر 

بلعیدن چوچھ ماھی ھاست؛ از اینرو، ھر روز 
افراد و کتلھ ھایی از وسایل کار و معیشت شان 

  .جدا شده، بر صف کارگران میریزند

کارگري که نخواست نامش در نشریۀ کارگر بیاید؛ در پاسخ 
شب : زندگی شما چگونه میگذرد؟ گفت: این سوال که

زندگی ما . روز آشغال پاك مینماییم. سرك جاروب میکنیم
زندگی انسانی نیست، ما دوزخ را در همین روي زمین دیده 

شما از دولت آقاي کرزي : و باز در مقابل این سوال که. مای
  :   چه میخواهید؟ پاسخ داد

  ٣   صبقیھ

! صحیکار، آموزش، بیمه  
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  ...یک پرسش، یک پاسخ
تصویب یک سلسله قوانین به نفع حاکمیت ) ١

قانون اساسی، قانون انتخابات، : مناسبات فوق؛ چون
قانون تجارت، قانون رسانه ها، قانون سرمایه گذاري، 
قانون نقدینه شدن مالیه، قانون بازار، قانون سازمان 

  . . .هاي اجتماعی و 
شکل گرفتن دولت واحد، مرزهاي گمرکی واحد )  ٢

  .و منافع طبقۀ واحد
   ساقط شدن نظام مطلقه و تقسیم دولت به سه) ٣

  .حکومت، قضأ و پارلمان:  قوا 
    حال، هر قضاوت کننده اي ـ به شرط اینکه 
دیدگاهش فقط نوك بینی اش را نبیند ـ قادر است 

د سرمایه داري با شیوة تولی: این قضاوت را بنماید که
مناسبات، قوانین و ساختار دولتش در افغانستان موجود 
بوده و هر روز رشد و توسعه مییابد؛ ولی در مقابل، 
شیوة تولید قرون وسطایی با مناسبات، شکل دولت و 
قوانینش سقوط نموده و یا در حال برچیدن بساط 

  . خویش است
در تحلیل ، که صبور اما به یاد داشته باشیم آقاي    

همچو مسایل تاریخی ـ اجتماعی پیچیده شناخت و 
قضاوت، مسئلۀ ساده نیست؛ قضاوت در این حکم 
همان سانی که در فوق اشاره شد، اساساً مربوط 
میشود به موضع و وسعت دید تحلیل کننده؛ اگر فرد و 
یا گروهی قضاوت کننده دیدگاه کوتا و نارسایی داشته 

زیرا، . از گندم جدا نمایدباشد ممکن  نیست کاه را 
درجا زدگی اذهان سنتی، بدترین مانع در برابر پذیرش 

  .ما رخ میدهندتحوالت جدید اند که خارج از اذهان 
  از جانبی هم، وقوع پدیده هایی چون پدیدة مورد 
بحث ما، باقید مضمون یکسان به اشکال مختلف 

ولی این وظیفۀ تحلیل گران است که . تظاهر مینمایند
واقعیات عینی را ببینند و به کنه قضیه متوجه باشند، 
تا خیره به یک شکل وقوع آن که ذهن شان را در 

  .اشغال دارد
  :توجه به دو نکته

این مناسبات سرمایه :  کسانی خواهند گفتالف ـ
داري، دموکراسی، آزادي بیان، حقوق بشر، قوانین، 

 همه که در افغانستان دیده میشوند،... ساختار دولت و
.  از شرایط افغانستان"جوشیده"و همه وارداتی اند؛ نه 

پس از جهانی : اما این دوستان باید درك کنند که
شدن سرمایه داري بدینسو، در کشورهاي نظیر 
افغانستان، رشد سرمایه داري دیگر طبق رشد سرمایه 

  داري در اروپاي قرون هجده و نزده  ممکن نیست؛ 
  

) بردگی( یعنی، امریکا قبل از اینکه به تمدن باستان 
ر نماید، به بزرگترین برسد و یا از مرحلۀ فیودلیزم عبو

چرا چنین شد؟ آیا . کشور سرمایه داري جهان سعود نمود
این سعود متضاد به اصل عام تکامل جوامع بشري بوده؟ 

  .هرگز
   حال اگر ما درس هایی از رخ دادهاي تاریخی جهان 
گرفته باشیم ـ که باید بگیریم ـ در افغانستان نیز، 

چه خارجی سیستم سرمایه داري، یک سیستم است؛ 
سرمایه داري بنابر خصلت ذاتی خود، . باشد چه داخلی

زمانی میتواند زنده بماند و رشد نماید که پیرامون خود را 
حال اگر . متحول سازد و مناسبات جدیدي برقرار نماید 

چشم خود را نبندیم، در شهرها و روستاهاي افغانستان 
  .این قضایا چون آفتاب روشن اند

: ینی، شاید این سوال را بیرون اندازد که   و باز، کوته ب
اگر خارجی ها از کشور بیرون روند، بار دیگر شیوة تولید 

اول ـ سرمایه . نه خیر. قرون وسطایی حاکم خواهد شد
داري یک جریان تاریخی است، به زمان ماقبل خود 

دوم ـ در جریان سی سال جنگ در این . برنمیگردد
 بدون تخریب باقی نماند، خاك تقریباً چیزي بنام  تمدن

ولی در طول هشت سال بمالحظه میرسد که جامعه 
هرگز به نیم قرن قبل برنگشته؛ بلکه به پیش تاخت؛ 
مطابق نیازها، و سایل و مناسبات تازة اي را عرضه نمود 
که مردم افغانستان در قبل هرگز به آنها آشنا نبودند ـ 

ارجی شخص شما ـ حال اگر خحتــی در همین زندگی 
ها هم خارج شوند، تاریخ به زمان متروك کردة خویش 
بار دیگر سجده نخواهد کرد؛  زیرا در افغانستان در حدود 

 ملیون انسان زنده وجود دارد، این کتله هاي بشري ٢٨
چه میان خود و چه با ملیاردها انسان دیگر جهان در 

و در این اوضاع، این مناسبات اکثراً . مناسبات اند
لذا  . نند چیزي باشند، جز مناسبات سرمایه دارانهنمیتوا

، اگر مردم افغانستان بخواهند صبورمطمین باشید آقاي 
زنده بمانند ـ که مسلماً میخواهند ـ پس افغان ها دیگر 
حاضر  نیستنتد که بار دیگر به زندگی با االغ و شیطان 
چراغ و بوي  پشگل و مخابرات انبار بر کوهان اشتر 

 ـ خالف صبورپس آنچه داریم آقاي . ردندبادي، برگ
خ را بشکنند ذهن کرخت برخیها که آرزو داریم این ی

 عبث است ـ نه جامعۀ چهار شانورنه همه تالش های
میخ شدة  قرون  وسطایی بدون تغییر؛ بلکه جامعه اي 
داریم پویا به سوي تمدن که تا هنوز افغانسان بخود 

 رو به رشد و رو به د شیوة تولی اکنونیعنی. ندیده است
حاکمیت در افغانستان، سرمایه داري است نه قرون 

 .وسطایی
 

رشد و  بلکه در چنبرة سرمایۀ جهانی و بازار جهانی 
زیرا سرمایه در سراسر جهان دیگر . توسعه مییابد

خصوصیت ملی خود را مدت هاست که از دست داده، 
زي ملی و از اینرو، رشد مستقل سرمایه، بورژوا

معنویات مربوطش نیز، جاي خود را به یک افسانه 
  .داده است

   سرمایه داري یک سیستم تاریخی ـ جهانی است، 
این سیستم مردمان وحشی و کشورهاي عقب افتاده 

پس برایش . را به تمدن آفریدة خویش میکشاند
ممکن است که از کشور و یا کشورهاي بومی، بنحوي 

 اشغال کرده و کشور مورد نظر را کشور و یا قاره اي را
قیم به حتی از یکی دو مرحلۀ تاریخی عبور داده، مست

در نیم قارة هند . مرحلۀ سرمایه داري برساند
هنگامیکه بریتانیاي کبیر جاي یک پوست گاو را 
یافت، در واقع هند به مرور از زوایاي وحشت بیرون 

ز ا. آمد و به قول معروف هند از خط آهن پوشیده شد
ۀ جهان ـ تدر همان زمان دانشمندان برجس اینرو،

بدون اینکه این تجاوز مورد تأیید شان باشد ـ در 
  . همین رابطه تحلیل هاي خود را ارایه داد ند

 اثر ضمن در و کشف، از پس امریکا تاریخ اگر ـ ب
 قرار مطالعه مورد "باستان جامعۀ" مورگان مشهور
 قاره این یکههنگام: میشود روشن بسادگی گیرند،
 ها اروپایی هجوم بعد و کشف کولمب کرستف بوسیلۀ

 و اجتماعی رشد لحاظ از قاره این رسید؛ قاره آن به
 در یعنی بربریت مرحلۀ در انسانی، جماعتهاي ساختار

 و گرگ هاي نام با اي قبیله و اي تیره ساختهاي
 جدید مناسبات از بومییانش و داشت، قرار خرس
. شناختند نمی چیزي دولت و طبقه ملت،: چون تمدنی
 دست بزرگترین الما شدن رام و جواري کچالو،

 در مشهور نیویورك همین در. بودند قاره آن آوردهاي
 برجستگی با ها فراتري و ها تیره رگهاي سنکا قبیلۀ

 اولین که همسري یکتا خانوادة از نشانی بوده، نمایان
 پس .خورد نمی چشم به میآید؛ بحساب تمدن سلول

 فازهاي به دوباره میکردند؟ چه واردان تازه این
 مناسبات نیازهایشان مطابق یا برمیگشتند؟ بربریت
 برقرار را خویش بومی کشورهاي مناسبات از جدیدتر

 پیشرفته این نیازها، و زمان تقاضاي به بنا میساختند؟
     مناسبات ترین پیشرفته با را خود کار مغزها ترین

 واقع در رو، همین از. کردند آغاز ) داري سرمایه( 
  کرد؛ کوچ نشین بربر قارة یک به اروپا از داري سرمایه

 نیز)  بردگان  ("داري سرمایه جوش" این هیزم حتی
  انتقال انگلیس ملکۀ هاي کشتی وسیلّۀ به افریقا از اکثراً
  .یافت

  



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

۴   ص                                                                  ١٣٨٨  دلو                         اول                        سال–   پنجمشماره   

  افغانستان کارگران اجتماعی انجمن : امتیاز صاحب

)  شریفی  (نعمت هللا  :مســؤل مدیر  
   0798544339 : تلفون شمــاره

kargar.af@gmail.com   آدرس ایمیل:  

   003801200037236 :نمبر اکونت بانک، عزیزی: بانکی آدرس

بھ کارگر مطلب بنویسید و کارگر را بھ دوستان خود برسانید،  کارگر را بخوانید،
  .کارگر نشریھ شما و پژواک زندگی شماست گزارش تھیھ نمایید،

باالخره رحمت اهللا وويل صيب زه يوه خبره کوم او هيله ده چي خپه نشي، فقط 
 ومره کار چي راباندي کوي مون ي هري راکو سل روپي او د غرمي

:  پورته واچولي او موسکي شو، وویلخو د مور تن بيا اوي. ورته چمتو يو
پل مور ته پورته شو چي کومي بلي لورالري کي ارزانه دی سره خنه او 

ي  رحمت اهللا چي ال پخوا لوي پسي اخيستي وه او د غرم .کارران پیدا کي
د وي پيسي هم ورسره نه وي نو نه يي غوتل چي دا غ چانس له السه 

 صیب بس يواي د غرمي په :ورکي، نو سمدالسه مور ته ندي شو او وويل
او په همدي پريکي دعا وشوه او له ! مه خيه وي راکي نور ه نه غواو

الس داي په اماني د خ دوه نورو کاررانو سره مور ته پورته شو او ما ته يي
  .ووراوه

   پورتني حال يواي د رحمت اهللا نه بلکي په هيواد کي د مليونونو کاررانو 
او زيارکانو ژوند رندوي چي د اوسني فاسده رژيم او د هغه ناورين 

 د تدريجي مر شپي سبا تر واکمنی الندیزيونکي بهرني مالت کوونکي 
  .کوي

  

  

  افغانی ٣قیمت 

  ...قر نه سال گذشت بیکاري و ف
گرچه در ظاهر شاید همه این تصور را داشته باشند که گویا افغانستان درین نه سال به 

هاي تازه و بی سابقه یی دست یافت اما در یک نگاه کوتاه به دوره نه ساله  دستاورد
وان گفت که این کشور هنوز یکی حکومتداري رژیم زیر فرمان ایاالت متحده امریکا، میت

 بیکاري و فقر که تاروپود جامعه را دررها در آسیاي جنوبی بوده و  فقیرترین کشواز
دولت کرزي نه تنها . مشاهده میشوده این سرزمین چنوردیده است در هر کوچه و پس کو

صورت نداده بلکه با افزایش ناامنی، بی براي فقر زدایی و کاهش بیکاري هیچ کوششی 
کارآفرینی را نیز از دست داده و خود ثباتی و بیکارگی، برخی فرصتهاي بدست آمده ي 

  .راه کاهش بیکاري و فقر در اردوگاه کار شده است سد
 شهروندان تن از هزارانچهل درصد است و ساالنه بیش از نرخ بیکاري در کشور    

افغانستان به دنبال پیداکردن کار و پیشبرد زندگی بخور و نمیر خانواده هایشان به 
حکومت . می کنند و این روند همه ساله افزایش می یابدکشورهاي همسایه مهاجرت 

زیرسایه حضور نیروهاي خارجی و به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی براي از میان 
برداشتن بیکاري و یا کاهش آن، برنامه درست، عملی و سودمندي روي دست نگرفته 

  .است
  رانی ــکارگ روز افزون يکاری بقرار دارد،افغانستان  که فراراه یاسـاسمشکالت  از یــکی 

  

    ه خارج از کشور به بی بدست آوردن لقمه نانياله هزاران تن آنان براـه ســاست که هم
 کشورها نی شان با رد مرز شدن ازتی و اکثرکنندی مفرت و پاکستان مسارانیخصوص ا

 و رانیدر ا  اقامتنیح آنان  ازياری و بسشوندی سوق داده می سرنوشت نامعلوميبه سو
بلکه بار دوش آنان کرده  کمک نشانی شده نه تنها به خانواده هاادیپاکستان دچار اعت

 حالیست که ساالنه صدها بلند منزل و ساختمانهاي مجلل و پر مصرف در این در .شوندیم
کابل و سایر شهرهاي افغانستان ساخته میشود و میلیون ها دالر حاصل سود نیروي کار 
کارگران این کشور به کام جهنمی سرمایه داران و سرمایه گذاران فرو میرود و فاصله 

 ي اقتصادزرگ معضله بنیاگر به ابنابرین  .طبقاتی میان فقیر و غنی روبه گسترش است
 و ی با مشکالت بزرگ و گسترده اجتماعکشور ما رد،ی صورت نگ درستی توجه)بیکاري(

دولت وابسته و  از توان ی معضله اساسنی چنکی به یدگیرسو  دچار خواهد شد ياقتصاد
  .بیکاره کرزي برنخواهد آمد

مبارزه رییشه یی صورت گیرد  مردم يکاری و ب فقرهی تا علدنخواهیمکارگران افغانستان    
 با نکهینه او براي ایجاد فرصت هاي کاري براي کارگران تالش جدي و مداوم شود 

 يبرانیروي کار کارگرانی را که  ، دادهبیمردم را فردروغین و عوام فریبانه  يوعده ها
 با مزد اندکی دست یابی به لقمه نانی درین گوشه و آن گوشه شهر سرگردان می گردند

  .اما اینکار بدون بوجود آمدن دولت فعال، کارا، مردمی و دلسوز امکان پذیر نیست. بچاپند
 

  ...د یو وخت وی په واندی 
خو زه په دي يوي مياشتي کي هر لور الري کي د سهار نه تر ماامه ودريدم 

 هغه هم خو چا کار ته بو نه تلم، کومي پيسي چي مي له انه سره راوي وي
يوه اوني کيي چي تمامي شوي دي او کله کله مي کليوال راته د وچي وي 

. پنه وري کيي چي وي يم او د شپي نهر ويده کيم. پيسي پور راکوي
رحـمت اهللا ال خپلي خبري ما سره خالصي کي نه وي  چي نااپه يي 

ان يي پکار ستري په يو سور رني کروال مور ونتي  چي دري کسه مزدور
وه، هغه ورمنه که او د مور تن ته ندي شو او وويل صيب زه هر رنه 

د مور تن !کار کوالي شم او هر ومره سخت کار که وي فرق نه کوي
 نو تاسي د وري و روپي غواي؟ ينو .د تشنابونو لپاره ا باسم: وويل

و بيا يو نيم سل روپيو ته کاررانو ويل دوه نيم سوه، ينو دوه سوه او يني ن
خو د مور تن په قهر سره وویل چی دا خو یری دی، داسی . را کوز شول

 تقريبا شل دقيقي د مور واال او! کاری چی ستاسو زه کار نه غوای
   .  بيي په سر جه او چنه وهنه روانه وهکاررانو تر من د وري د کار د

!کار، کور او مناسبه مزد  


