
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ١ص                                                                   ١٣٨٩ سرطان                                               دوم سال  – هشتم شماره

   

یکی از نیرنگ هاي سرمایه داران این است که سعی میکنند کارگران را     
دایماً غیر آگاه و پراکنده نگه دارند؛ تا بتوانند هر قدر خواسته باشند از جان این 

  .مکند و به سرمایۀ خود بیافزایندطبقه شیره ب
   کارگران شرکت افغان بیسیم مدت هاست که بخاطر کم بودن معاش، 
نبودن رخصتی ها ـ برخی کارگران حتا روز جمعه هم رخصت نیستند ـ و 

اما به نسبت نبودن . نپرداختن اضافه کاري ها، از این شرکت ناراضی بوده اند
ز کار، کارگران نتوانسته تا نارضایتی خود را اتحاد بین کارگران و ترس اخراج ا

  .بصورت اعتراض، اعتصاب و یا تظاهرات تبارز دهند
 جوزاء جان کارگران بخش ترانسپورت این شرکت به لب ٩  باالخره به تاریخ 

رسیده دست به اعتراض زدند؛ وقتی این اطالع به رامین رییس این شرکت 
عتراض دارند؛ دستور اخراج کارگران میرسد، به فکر این که یکی دو کارگر ا

اما همینکه میداند نه با یکی دو کارگر بلکه با . اعتراضی را از کار صادر میکند
موجی از کارگران اعتراضی روبروست، روي آتش غضبش آب سرد ریخته به 

 افغانی اضافه ١٠٠٠جاي اخراج کارگران از کار به معاش هر یک در حد 
اي سایر کارگران بر این اعتراض سرپوش کرده در هراس از خواست ه

  .میگذارد
    بدون شک این اعتراض کوچک کارگران شجاع شرکت افغان بیسیم با 

 افغانی براي هر کارگر، در واقع مکتب بزرگی است براي ١٠٠٠امتیاز 
آموزش و اتحاد کارگران این شرکت و کارگران سایر شرکت ها، فابریکات و 

ر در انجمن ها و اتحادیه هاي کارگري متحد شوند، همه منابع کارگري که اگ
اربابان سرمایه قادر نخواهند بود که کارگران را مثل غنچه ها یکایک بشکنند، 

  .تهدید به اخراج از کار کرده از سایر حقوق انسانی محروم شان سازند
  

   گزارش رسیده                                                                          
  

 جمهوري دولت او د هغه د نیوالو يله یر وخت راهیسی د افغانستان د اسالم
سولې مالت کوونکو هیوادونو او د وسله والو مخالفینو ترمن د روغې جوې او 

د لندن دوهم کنفرانس هم په همدی موخی جو شو خو . خبرې اترې روانې دي
که ه هم په لومیو کې د لویی جری د . هی مثبتی پایلی الس ته رانه وی

. جویدو خبری کېدی خو بیا هغه د سولی مشورتی ملی جری باندی واول شوه
جویدو نیی هم و و د بهرنیانو د رندو السوهنو له کبله ددی جری  د 

لی شاته ولیدی او په دی تر کې امریکا ته د حامد کرزی سفر د جری 
  .    مشروعیت او خپلواکې نوره هم تر پوتنی الندی راوستله

له کلنه چې د حامد کرزي په مشری حکومت او د امریکا متحده ایالتونو او د      
د خپلو وسله والو مخالفینو په هغوی ملرو هیوادونو په تیرو نهو کالنو کې 

واندې د پوي واک د استعمالولو بیرحمانه ل کې پاتې راغلل او  ورسره 
 "غوې ژمنې"ورسره ونشی کای د افغانستان د کیدلی ولس په واندی خپلې 

انتخابي او "پلی کي، نو په دی توه ور په ور او کال په کال د ولس باور په 
 باندې مخ په لیدو او د ولس او دولت ترمن وان په  حکومت"موکرایک
 .یریدو شو

  ٢بقیه ص 

    ٢  صبقیه

 سپاهی گم نام، با وسایل کارم، چوك   کارگرم، نشسته در بازار نیروي کار، در   
کاالیی دارم براي فروش، شیرة جانم، براي سرمایه . فقط یک کلند، با کارگران دیگر

 یشان از خریطه ها دي شب پوست کچالو خورده ام، کودکانم آورده بود، در. دار
بیکار بوده ام، با گریه هاي پیاپی بر گورستان تمام این هفته . آشغاله هاي شهر

 جان "خورشید"؛ زمستان پار در یک شب بارانی "شهداي صالحین" در ،خورشید
 روزه اش، چون حیوانی با ٩ دختر پريسپرد، خورشید خانۀ ما غروب کرد، با مه

از بستر دریاي  قورمه چالو خورده بود، چوچه اش در یک دخمۀ تاریک و نمناك؛ او
در این دنیاي دون نابرابر چه دشمنانی دارم؟ ... کابل؛ افتاده از آشغاله هاي سرینا؛ آه

  ؛ اما ببین آفتاب "انسان آدمی خوار است "میگویند . جامعۀ طبقاتی و طبیعت خشن
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  ..."سولی مشورتی ملی جره"د 
  

 د جنایتکارانو او وپک ې فساد، په دولت کيادار
 او ي بیې، لويساالرانو رغنده شتون، فقر او بیکار

ه غ الملونه دي چې د حامد د یکاو نشتوالی هغ
 ین کله پهالندي حکومت هی کرزي تر مشر

ي رتیني هو سره د نوموو ننونو په مقابل ک
امونه پورته نه کل او د معاملو، جوجایو او په 
جنایتونو او وژنو تورنو یو شمیر لو او کسانو ته په 
امتیازونو ورکولو سره یی یواې هه کی چې خپل 
شخصي موقعیت پیاوی کي او همداراز د ولس 
اوسن او اودمهالی ې د خپلو شخصي او له 

  .ې قرباني کيایزو و تر سیوري الند
په افغانستان کې کارران په ولیز ول د ولنې     

لویه طبقه جووي خو د بده مرغه تل په ولو 
سیاسي، ولنیزو، اقتصادي او فرهني مهمو پریکو 
په بهیرونو کې له پامه لویي او د خپل د برخلیک 

که یواې  دتیرې . اکلو حق ورخه اخیستل کېي
 تحوالتو ته غلنده وورو نو لسیزې سیاسي لویو

وینو چې د بن جرې خه نیولې بیا د طالبانو د 
حکومت د نسکوریدو وروسته د موقتې ادارې 
جویدل، لویه اضطراري جره، د اساسي قانون لویه 
جره، د امن سیمه ایزه جره او باالخره اوسن د 
سولې مشورتي ملي جره کې د کاررانو استازي 

او په دی توه د هغوی حقونه، بلل شوي ندي 
لومیتوبونه، ستونزې او مشورې په بشپ ول تر 

   . پو الندې شویدي
کارران او د هغوی استازي لی هم باید له دی     

دولت او ددی دولت له بهرنیو دوستانو خه یی دا 
تمه ونلري چې ددوی حقونه ورته  په خو سره 

ې نور محرومه ال کي بلکې کارران او د ولن
اقشار باید سره یو شي او په آاهانه ول د خپلو 
حقونو د تر السه کولو لپاره ې هلې لې وکي 
او د یو مهم ولنیز واک په حیث په سیاسي 

  .چاپیریال کې مطرح شي
هر هغه جره او نوت چې په کې د خلکو او    

کاررانو رتینی استازی ون و نلری، نشی 
یز مشروعیت ولری او په دی توه کوالی ولن

نو د . انی بریالیتوبونه او مالت تر السه کی
  بهرنیانو لخوا د فرمایشی جرو اودولت او 

  ...زیر شعاع آفتاب 
  

اوتی نیزه ۀ طبیعت که با چه قسکورة گداختاین  را،
هایش را فرو می برد در مغزم، آب تنم را می کشد و 

راستی نمیدانم که عایشه و ! ژاله ژاله میچوشد، زمین
رحمت خریطه ها را صبحگاه با خود برده اند یا خیر؟ 
امروز قصد آنان آشغاله هاي ارگ و پارلمان بود، 

ورند و میگویند از آن آشغاله ها حشرات سیر می خ
کودکان شهر کابل نیز؛ به به چه نعماتی باریده از 

چشمان کارگر ! برکت دموکراسی و جمهوري اسالمی
میکنم در فکر لوي راستم به افق دور خیره مانده په

 است کهنان چاشت و شکم گرسنۀ گل چهره غم 
: او غم غم کنان میگوید. نان نان نان: فریاد میزد

مایه دیگر به بازار ساعت یازده است اربابان سر"
 لحظۀ بعد پتک سنگ شکنی "نیروي کار نمی آیند

اش را روي شانه کرد و در میان دستفروشان چوك 
چشمانم هنوز در تعقیب آن کارگر است، . ناپدید گشت

  با ریش گرد، کاله و  شکلیکه آدم چاق چار خشتی
کار ! اي:  پرمو، صدا زدلباسی کاغذي و دستان گوشتی

  بلی، قبل از اینکه به موتر آن مرد چارفتمگ! میکنی؟
که انگار از قالبی برآمده است، باال شوم،  خشتی
 من که "!خاك هایت را بتکان! آدم شو!  اي":گفت

همه عمر به چنین موتري سوار نشده بودم، در جهان 
از سپاهی گم نام به . دیگر بودم؛ فقط براي نیم ساعت
  :  است ازدحامشهر نو میرویم، جادة پل خشتی 

کارگران، دست فروشان، گداها، کودکان پالستیک 
موتر مرد ... فروش، جیب برها، ولگردان، نان فروشان

چار خشتی  به مشکل راه مییابد هرکی مانع راه می 
  او":خشتی بوق میزند، دشنام میدهد شود مرد چار

 وقتی راحت "...او چوچۀ! او کثیف! او حیوان! خر
ویخته بر شیشۀ موترش میشود، دست به تسبیح آ

میگوید شبیه اندازد و زیر لبانش چیزي  میزند دانه می
کردم این مرد شیخیست تازه برآمده به ورد، ابتدا فکر 

از چله خانه اي که باید دم بدم توبه و استغفار کند، که 
جیفۀ دنیا ملوثش نسازد؛ اما بعد دانستم که سرمایه 

 و خسیس، بی داریست تازه به دوران رسیده، بی سواد
انداختن دانه هاي تسبیح و حرکت . اعتماد به همه

انگشتان نه حساب اعمال نیک و بد؛ بلکه شمار تعداد 
راهی ملک اصغر از چار. ران و مزد روزانۀ آنهاستکارگ

میگذریم، راه بسته است؛ در کنار موتر ما موتر جنرال 
چند ستاره اي ارتش توقف کرده، شکم جنرال چون 

  خانم اي از شیشه خود نمایی دارد، فکر میشودبوقچه 

کنفرانسونو جوول او په هغوی کې غیر نماینده او 
متهمو کسانو ته بلنه ورکول یوای او یوای د دی 

  .جرو د تیر په یر ناکامی په برخه کوی او بس
برسیره پر دی، د افغانستان حکومت او د هغوی     

وسله وال مخالفین پرته د خپلو نیوالو مرسته 
کوونکو د اجازې   او موافقې خه نشي کوالی 
چې په خپلواکه ول د سولې اجنا ترتیب او 

خو که چېری د خپلو ورکل شویو . پریکې وکي
صالحیتونو خه بهر ینې فیصلې هم تصویب کي 

یا هی ول اجرایوي ضمانت نلري او د کاغذ نو ب
دا یو رند حقیقت دی . پرمخ باندې به پاتې شي

چې د دا راز هلولو اصلي ابتکار او واې د 
نیکو "افغانستان د خلکو، حکومت او مخالفینو د 

خه بهر، د نیوالو او سیمه ایزو کېلو " ارادو
هیوادونو په قبضه کې دی تر و هغوی د خپلو 

اوو موخو او جنایتونو باند ادر واچوی او د ن
سیاسي، نظامي او اقتصادي ککېچونو او په لسونو 
کورنیو ناورینونو خه عامه ذهنیتونه منحرف کي 

  .او تره وخته خلک وغولوي
له کومو لو سره چې حکومت او بهرنیان     

لیادي سوله کوي، هغوی له کالونو راهیسې په دی 
ت کې د پام و ون لري او له دولت او حکوم

کابینی خه نیولې  د مشاورینو، والیانو، وکېالنو، 
قوماندانانو او داسې نورو مهمو وکیو کی دندی 

او هغوی ته د نورو ونو او امیتازونو . اجرا کوي
ورکول نشي کوالی د روانې جې په پو کې 
لوالی راولي که چې نوموي معامله ر مخالفین 

 وسله وال مخالف غورن استازیتوب نه د ول
نشی کوالی او د هغوی د موخو او د مخالفت 

  .   شرایط تر دوی یر توپیر لري
د سولې او امنیت ینول پرته د ولنیزو او      

که . اقتصادي کشالو هوارولو خه امکان نه لري
چې لوه او فقر او ولنیزې نابرابری حتی په طبیعي 

نان د مبارزی او تاوتریخوالي لوري حالت کې انسا
په میکانیکي ول د یکاو لپاره جه پر . ته کاي

مخ بیول او په پوي ر کې د خپلو مخالفینو پل 
نشي کوالی تلپاتې سوله او پرمخت تضمین کي 

  .او ولنه د راتلونکو ککېچونو خه وژغوري

  ٣بقیه ص 
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   ...ع آفتابزیر شعا
  

مرد . باردار دوگانیست که دریور به زایشگاه می بردش
چارخشتی از موتر به جنرال تعظیم و سر جنبانی دارد، 
اما جنرال بی اعتنا کاهی بر شکم و گاهی بر موهاي 
رنگ خورده اش دست میکشد؛ مرد چار خشتی آهسته 

نمی دانم قرار داد ها را بکسی داده باشد :  گفت لبزیر
 ؟ لحظه به لحظه شخصیت پولکی مرد چار خشتییانه

از الي لباس شیکش بیرون میآید، آخر چاپلوسی هم 
در منزل نیمه کاره اي باال میرویم، !  حد و مرزي دارد

خیلی بلند است دلم هوایی شده، به منزل اخیري 
 این خوازه ها را ": گفت رسیدیم؛ مرد چار خشتی

 ٦٠میآیم برایت میکنی، تا غروب کار تمام شود، شام 
 وقتی "افغانی میدهم نیمی روز است خدا را شکر کن

شروع به کار کردم دیدم پاره هاي خشت و چوب 
آقا این جا همه خونین : آلوده به خون است؛ پرسیدم

 این جا یک ":مرد چار خشتی چرخید و گفت. است
 کارگر کار میکرد احمق را گفتم احتیاط کن احتیاط

 کوکه در فرقش فرو رفت، کارم رد، تخته خطا خوردنک
لنگ شد، گفتم اخراج هستی، منشی از دروازه بیرونش 
راند؛ روز را شام نکرد مزدش حرام شد و این همان 

  "کاریست که تو ادامه میدهی
باید احتیاط کرد تا شام هنگام ارزش :     با خود گفتم

 ٦ افغانی، قیمت ٦٠ افغانیست فقط ٦٠پولی من 
اگر اشتباه .  شب  سه براي صبحقرص نان، سه براي

کنم سرنوشتم ـ سرنوشت همین کارگر است، ریختن 
وب و پارچه هاي خشت،  روي تخته هاي چخون ما

  .آري همین است ارزش حیات کارگران! اخراج از کار
شهر کابل را می بینم، .    غروب نشده، کارم تمام شد

شهري با خانه هاي رنگین و شیشه اي، با کاخ هاي 
کشیده به آسمان و خانه هاي کوچک کلوخی؛ سر 

، آیا این راست است؟ " شهر ما خانۀ ماست": میگویند
نه نه، هرگز چنین نیست، این پوچ است و انسان 
فریب، من که در این شهر خانه و جایی ندارم، دستار 
خوانم اشغاله ها و جاي خوابم ویرانه هاست، من که 

قصرها و بلند منزل در این شهر کار و نانی ندارم، به 
شهر ما "ها مرا راهی نیست؛ این یاوه و خرافات است 

پار سال مه و خورشید جان سپردند .  نیست"خانۀ ما
عایشه و . در دخمه اي، از نبود دوا و غذا، از سردي هوا

رحمت به گدایی رفتند، با توبره هاي چرکین و پینه 
در این شهر از قرن ها بدین سو عدالت و . خورده

ات شندگان این شهر به طبق بانسانیت مرده اند؛ا
 به کارگران وبه ستمگران و ستمکشان، : تقسیم اند

ن، به دزدان و مظلومان، به فقرا و چار اسرمایه دار
  .خشتی ها

  

الرحمن سمبول عقب ماندگی و جهالت  عبدامیر 
و باز، این نوع اقدام به وسیلۀ . لیزم، مواجه گردیدفیودا

امیر امان اهللا به صفت نمایندة سیستم سرمایه داري 
ولی تکراراً به مخالفت . در افغانستان، صورت گرفت

شدید ارتجاع فیودالی مواجه شده با سقوط دموکراسی 
سردار داوود نیز در . امانی در نیمۀ راه توقف یافت

. حداث خط آهن را گنجانده بود سالۀ خود ا5پالن 
این بار چهارم است که در افغانستان ) ١٣٨٩(اکنون 

 ۴٣اقدام به احداث خط آهن میشود؛ اما حال که 
کشور سرمایه داري جهان براي توسعۀ سرمایه 
هایشان به این خاك لشکر آورده و مردم افغانستان 
هم تا حدي نیاز به خط آهن را احساس میکنند، این 

کل است که ارتجاع فیودالی قادر باشد مردم بار مش
نجیب افغانستان را با استفاده از عقب ماندگی شعور 
سیاسی ـ اجتماعی این کشور، به این وادار سازد که 
در انتخاب وسایل حمل و نقل، بین حیوانات و خط 
آهن به وسایل عهد بوق یعنی االغ و یابو راي داده 

  .رخیزندعلیه امتداد خط آهن به مخالفت ب
امتداد خط آهن از سرحدات کشورهاي همسایه به     

  هرچهشهرهاي بزرگ افغانستان، در راه روبیدن
بیشتري از میراث شوم قرون وسطا مخصوصاً در 

  گامۀ تجارت و توسعۀ روابط اجتماعی انسانها،ساح
خط آهن بیکاري   دقیقاً ایجاد. استتب مثعالی و

تعداد کارگران خواهد  به کارگران را کم خواهد ساخت،
 تعدادي از کارگران فصلی به کارگران دایمی افزود،

 و کارگران خواستهاي نوین را مطرح بدل خواهند شد
خواهند کرد، روستاییان به سادگی کاالهاي خود را به 
شهرها خواهند برد و کاالهاي شهري به آسانی به 
روستاها خواهد رسید، زمینۀ سفرهاي کتلوي و تبادل 

حفر ار براي مردم بیشتر از امروز مهیا خواهد شد، افک
ه و در آهن و زوب آن، به نیاز زمان بدل شد معدن

نتیجه، در کشور کم سواد ما، اثر توسعۀ خط آهن در 
ارتقاي شعور سیاسی ـ اجتماعی مردم بیشتر از اثر 

همان سانی که در . پخش هزارها جلد کتاب است
ت که کار احداث فوق اشاره شد، این نکته روشن اس

خط آهن، کار سرمایۀ جهانی است و نه کار  این
 ولی بهر حال، این کامالً به ما "!بورژوازي ملی"
ارگران، زحمتکشان و نیروهاي تحول طلب است ــک

 چگونه کاه را ) اوضاع افغانستان (    که در این توفان
از گندم جدا سازیم؛ چگونه از پیش زمینه هاي تحول 

استقبال کرده در ) فرهنگش  د صنایع ورش( و ترقی 
  ی کارگران، ارتقاي دانش سیاسی خودراه رشد کم

  

 میبینم کودکان قد و نیم قد روي آشغاله ها اونه اونه
را که توبره ها بردوش مصروف جمع کردن استخوان 

الو اند، براي غذاي پدران و مادران مفلوج و پوست کچ
و گرسنۀ خویش؛ بدون شک عایشه و رحمت هم آن 

میبینم قطاري از موترهاي شیک را، با آدم . طرف
هاي فربه چون گوسپندان الندي، درشهر نو در وزیر 
اکبرخان، مشغول خرید بسته هاي کباب و شراب اند، 

نی از قهقهه میزنند، مست و مدهوش از ساغر ارغوا
چنین ! آري رفیق پتک بردوش. خون من و عرق شما

است دنیاي نابرابر و خالی از انسانیت؛ همین است 
  .حاصل دموکراسی و حق برابر در قانون اساسی

  

سرمایه داري سیستم تاریخی ـ جهانی است؛ یکی از 
باید همه جا : سیستم است کهخصایل اساسی این 

رسوخ نماید، دایماً توسعه یابد و ملت هاي عقب مانده 
و بدوي را در گوشه و کنار دنیا از انزوا و کم خردي به 

بناء .  آفریدة خویش بکشاند"تمدن "سوي خرد و 
سیستم سرمایه داري نسبت به فیودالیسم مترقی بوده، 

 مانند در کشورهاي عقب افتاده .گامیست به جلو
افغانستان یکی از وسایل توسعۀ این سیستم احداث 
خط آهن است؛ از همین رو، سرمایه داري انگلیس در 

 میخواست افغانستان را به وسیلۀ خطوط ١٩قرن 
 الفباست البته این آهن به هند بریتانوي وصل نماید؛

که استعمار این عمل را به نفع خود انجام میداد؛ ولی 
    تمدن انسانی جاي وسایل طبیعیبهتر بود این پرزة

  اما به مخالفت شدید . را میگرفت) االغ و اشتر ( 
  ۴بقیه ص 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

۴   ص                                                              ١٣٨٩سرطان            دوم                                     سال –  هشتمشماره   

اجتماعی کارگران افغانستان انجمن : صاحب امتیاز   

) شریفی  ( نعمت اهللا :مدیر مســؤل   

   0798544339: شمــاره تلفون 

kargar.af@gmail.com  ایمیل آدرس :  

   W.S.A.A نام اکونتعزیزی بانک: آدرس بانکی ،   

  003801200037236 : اکونت نمبر دالری

003801100076415:  اکونت نمبر افغانی  

  کابل دهبوری 10072: پوست بکس 

کارگر را به دوستان خود برسانید، به کارگر مطلب بنویسید و  کارگر را بخوانید،
  .کارگر نشریه شما و پژواك زندگی شماست گزارش تهیه نمایید،

غیر آگاه بوده، از سوي دیگر از سالها قبل، در افغانستان نه تشکل سیاسی اي در 
پیوند به کارگران وجود داشته و نه به مبارزات  مستقل طبقۀ کارگر باوري داشته 

کارگر کامالً انکار بوده؛ شماري برخی از این تشکل ها و افراد از وجود طبقه . اند
این طبقه را در خدمت تجاوزکاران روسی کشانده؛ شماري از این طبقه خواسته 

سر گذاشته بجاي ) "! بورژوازي ملی"(م و استثمار سرمایه داران خودي که به ست
مبارزه علیه ظلم و ستبداد بیرحم این طبقه سعی نمایند که این طبقه بیشتر از 

 ما مفهوم و رسالت "!ادیبان سیاسی" توسعه یابد؛ شماري ازپیش فربه شده
تاریخی طبقۀ کارگر را در لفافۀ عام گویی ها از معادالت سیاسی حذف کرده و 

 باالخره درك نکردند که میان مفهوم "مطالعه" سال ۴٠تعدادي هم پس از 
  و مفهوم پرولتر تفاوتی وجود دارد یا خیر؟) کارگر(

 مواضع ضد کارگري و مفلسی آگاهی از هستی، رسالت و    در برابر این همه
مفهوم کارگر، علم رهایی طبقۀ کارگر بیانگر این است که جامعۀ افغانستان 
سرمایه داري بوده و کارگران براي دست رسی به حقوق خویش، باید داراي بیرق 
مستقل خود باشند؛ زیرا کارگران پیگیر ترین طبقۀ دموکراسی طلب و تسلیم 

پس جمع کردن رسالت تاریخی این طبقه با . ذیر ترین طبقۀ آزادي خواه استناپ
مواضع سایر طبقات که چپی هاي افغانستان نیم قرن مصروف این کار بوده اند، 
یک انحراف زشت و مدافعان این نوع نظریات در واقع از حقوق کارگران و علم 

  . رهایی بشریت چیزي نفهمیده اند
ان افغانستان به ارزش اتحاد مستقل خود که یک ضرورت     باري، اگر کارگر

انجمن اجتماعی "حیاتی است پی برند، در تشکل هاي مستقل کارگري چون 
 متحد شوند، بدون تردید، زندگی خود، خانواده و سایر "کارگران افغانستان

با اتحاد و مبارزات کارگران مزد این طبقه باال : ستمکشان را بهتر خواهند ساخت
ته، بیکاري کاهش یافته، صحت و ایام بیکاري بیمه شده، کارگران صاحب خانه رف

کارگران با اتحاد خویش دیگر جبراً از کار اخراج . و حرمت اجتماعی خواهند بود
 ساعت کوتاه ٨نشده دولت و مالکان سرمایه به قانون کار سر مانده ساعت کار به 

تیک شده، آزادي هاي شهروندي شده؛ نهادهاي سیاسی ـ اجتماعی بیشتر دموکرا
چون آزادي فکر، آزادي بیان و تشکل هاي کارگري توسعه یافته، زمینۀ آموزش 

توام با این . سواد، فن و علوم براي کارگران و خانواده هاي کارگري مهیا میگردد
تحوالت، بت هاي قوم پرستی، محلی گرایی و زبان پرستی در هم شکسته، غریو 

لبات کودکان کارگر و بیداري سیاسی ـ مدنی زحمتکشان حق طلبی زنان، مطا
از . روستاها علیه ستم و استبداد قرون وسطایی سراسر کشور را تکان خواهد داد

 و رفاه بشریت، اتحاد و آگاهی کارگران  اجتماعی تحولرسیدن به ، برايین رو
 . استجديیک ضرورت 

  افغانی ٣قیمت 

ز قدرت دولتی، سرمایه داري کارگران طبقه ایست فاقد وسایل تولید، به کنار ا
کارگران را در جایی از جامعه قرار داده است که فقط با فروش نیروي کارشان 

در نظام سرمایه داري براي . میتوانند خود و خانواده هاي خود را از مرگ نجات دهند
کارگران ممکن نیست از طبقۀ خود خارج شده سرمایه دار شوند و یا به قدرت 

مایه داران سعی میکنند که کارگران را پراکنده، غیر سیاسی، پکر سر. سیاسی برسند
سرمایه داران براي . و محتاج نگه دارند؛ تا به سادگی شیرة جان این طبقه را بمکند

ند که کارگران با مصرف آن بتوانند دوباره سر کار هکارگران فقط این قدر مزد مید
 دنیا آرند؛ سرمایه داران درغم آیند و خانواده هایشان نسل جدید کارگران را به

. صحت،غذا، خانه، لباس و آموزش و پرورش کارگران و خانواده هاي کارگري نیستند
  .آنچه براي سرمایه دار ارزش دارد، نیروي کار کارگر براي توسعۀ سرمایه است

 و  دو قرن قبل به ماهیت استثماري سرمایه داري پی بردنداروپا و امریکا کارگران     
ها و انجمن هاي کارگري متحد شده  در اتحادیهاطر د ست رسی به حقوق شان بخ

آن   اتحادیه هاي کارگري در قوانینجنبشدر اثر  .مبارزه کردندهمآهنگ بصورت 
، ساعات کار از باال رفتمزد کارگران : کشورها به نفع طبقه کارگر تغییراتی رخ داد

 بیکاري کارگران بیمه گردید،  ساعت تقلیل یافت، صحت و هنگام٨ ساعت به ١٢
در .  دست یافتند سیاسی ـ مدنیکارگران صاحب خانه شده، به آزادي هاي معین

کارگران آن کشورها بیک قوت اجتماعی بدل شده در تعیین سرنوشت خود و تیجه ن
 اما سیستم سرمایه داري افغانستان که یک . ایفا کرده و میکنندجامعه نقش فعال
بسته به سرمایۀ جهانی است، رشد و بلوغش به شکل رشد و بلوغ نظام استثماري وا

دقیقاً نطفه هاي ابتدایی این سیستم سالها قبل در . سرمایه در اروپا و امریکا نبوده
 ولی در نیم  قرن اخیر این سیستم. اقتصاد فیودالی بسته شد و رشد نمود مناسبات

ربایی،  آدم ، غارت، قاچاق،ای، زد و بند جنگ هبیشتر در بطن لشکر کشی هاي خارج
غصب ملکیت هاي عامه، اختالس و رشوه جان گرفته از همین رو عمدتاً در بانک 

  . ها، شهرك ها، بلند منزل ها، تجارت و قاچاق فعال گردید تا در صنایع تولیدي
  لذا، کارگران افغانستان باقید احساس بردگی مزدي درعمل، از یکطرف پراکنده و     

  

را علیه عقب ماندگی قرون )   کارگران (تالش کرده پرچم حق طلبی و هویت خود 
  .ازیموسطایی و ستم سرمایه داري با انرژي بیشتر بر افر


