
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ١ص                                                                    ١٣٨٨ جدی                                        سال اول          – چھارمشماره 

   

انسان دزدي، چوکی فروشی، قوم بازي و خانواده بازي، چنان مست و الست بودند؛ که 
تعفن این همه جنایت و فساد که از مسامات جمهوري اسالمی به بیرون تیرك میزد، نه 

ها مردم افغانستان را گنس و مسموم ساخت که بوي این گنداب باالخره وضع اوباما و تن
اما آنچه در این داستان شرم آور جمهوري . شرکاي اروپایی اش را نیز خراب ساخت

  :اسالمی رخ داده و از همه بیشتر شکنجه دهنده است؛ دو نکته اند

در . کوه ها و تپه ها موقعیت دارددر دل   معدن تاقچه خانه ولسوالی نمک آب تخار   
کارگر که اکثرآ ریشه در زندگی روستایی دارند، از بام تا شام  ٢۵٠ بیش از این معدن 

این کارگران بیک کمپنی تهیۀ نمک . مصروف کندن خشت هاي نمک از بدنۀ کوه اند
هر بار کارگر در مقابل . درین جاه مسئلۀ ساعت کار و مقدار مزد مطرح نیست. کار میکنند

  . د، مزد میگیرخر نمک
 عضو انجمن "بهنام" معدن را براي  این    یک کارگر سال خورده وضعیت کار در

من و دو پسرم که هر .  همۀ همکارانم مثل من مصروف کار اند":کارگران چنین بیان کرد
یم روي کنیدو پانزده ساله نشده اند، روزانه دو یا سه بارخر نمک را با کلند و جبل از کوه م

  .خر خود بار نموده به ذخیرة کمپنی میبریم
 

مین ارگ جمهوري اسالمی، آقاي کرزي و اعضاي کابینه اش در    پنج سال قبل در ه
حضور خلق اهللا به روي کتاب اهللا قسم یاد کردند، که دولت شان مردمی، دور از فساد 

در همین ارگ، آقاي کرزي و کابینه . اداري، انسان دزدي، قاچاق و قوم بازي خواهد بود
حقق بخشیده علیه فقر، بیکاري، بی اش مراسم تحلیف بجا آوردند، که قانون اساسی را ت

سوادي، بی سرپناهی، کم بودن معاش، بی قانونی و نا امنی مبارزه کرده، جنایتگاران 
ولی در مدت پنج سال . جنگی، متجاوزین به حقوق انسان را به محاکمه خواهند کشید

از پارلمان، قضأ، گروه هاي مسلح غیر قانونی و برخی دولتداري آقاي کرزي، حکومت، 
بنیادهاي خارجی فعال در افغانستان، در رشوه خواري، چپاول دارایی هاي دولتی، اختالس 

 دولتی، هاي  دالرهاي وارد شده، پروژه فروشی، قاچاق چرس و تریاك، غصب زمین در

  ٣  صبقیھ

  ٢بقیھ ص 

  ٣  صبقیھ

 تعداد زیادي از عالقمندان جنبش هاي "کارگر"  پس از نشر، نشریه:پوزش
دموکراتیک کارگري با احساس خوشبینی نسبت به مطرح شدن درد ها، خواستها 
و حقوق صنفی این طبقه  در یک رسانه خاص کارگري، به این نشریه مطالب، 

 از احساس پاك "کارگر"مدیر مسوول وسایر همکاران . عکس و گزارش فرستادند
رجمند، سپاس گزاري نموده و خواهان رابطۀ منظم هرچه بیشتر این این دوستان ا

ولی اینکه بسیاري از این مطالب در نشریۀ  کارگر به چاپ . عالقمندان میباشند
  .نرسیدند، پوزش میخواهیم

ي مختلفي او دي  مفھوم  عام یو  فقر ھم ھ کھ   خھ  فقر  د دلتھ خو لري  ب
ي موخھ   محرومیت  خھ توکو مادي لومړنیو ھل ژوند د او فقر اقتصادي  یوا

ت د ژوند خپل د انسانان .دي ي تل  لپاره  پای  پھ  کار د و تر  کوي ھ
یزه  دغھ پھ  وسیلھ  تیریدو  پیړیو پیړیو د سره خو ومومي بري ستونزه  بنس
ندو ینو  د  ولنھ انساني  توپیرونو او بربریت  د ھم ال خاطر پھ  الملونو ر

 انساني د او عادالنھ یوه چي توانیدلي دي نھ دي پھ او دي الھو کي  پو پھ
 کي وټ یو پھ نړي د لږه تر لږ ھم یا او کچھ پھ نړي د ولنھ وړ کرامت

ت، امکاناتو او  زیرمو   د البتھ .کړي ایجاد  استفاده، ناوړه  خھ  زیرمو  د  کم
ونھ،  نفوس، وضعیت، اقلیمي او  جغرافیایي ي طبیعي جن  نور داسي  او  پی

 خو لري نقش مھم کي پاتیوالي وروستھ او پرمخت پھ  ولني  یوي  د  عوامل
  نابرابري، کي ولنھ  پھ  ھم بیا سره  شتون نھ  پھ عواملو منفي ولو ددي کلھ

  ۴  صبقیھ
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   ...کارگران افغانستان در دوزخ
، براي تمام سردسته "فساد و بدنام" این دولت آلوده به  )١

هاي مسلح دوران جهاد، براي تمام آنانیکه قومی را در گرو 
دارند، براي تمام آنانیکه دستۀ از دزدان مسلح را در اختیار 

 تمام آنانیکه ناف شان به ناف این و یا آن دارند، براي
کشور  بنحوي گره خورده، در حکم  چراگاهی بوده با جوي 
هایی از شیر و کندوهایی از عسل، براي فربه شدن و 
سرمایه دارشدن؛ سرمایه هاییکه در شکل شهرك ها، بلند 
منزل ها، هوتل ها، بانک ها، دستگاه هاي تولید هیروین، 

رفتن باندهاي مسلح قاچاق، تبارز شرکت ها و شکل گ
ولی در برابر این همه تراکم سرمایه و مالکان اکثراً . یافتند

  : رار داشته اند؛ نظیرــات و اقشار دیگري قــفاسد آن؛ طبق

 میانآري، چنین است مناسبات حاکم، . نیروي کار میخرند
افغانستان که از عدم ) کارگر و سرمایه دار( طبقات اساسی 

استبداد درآمده  به شکل انرشی و ،تطبیق قانون و نبود کار
  .است

در مدت پنج سال گذشته، :  تر از همه اینکهمسخره) ٢
کارگران، معلمان و سایر مزد بگیران، از طریق رسانه ها، 
اعتصاب و مراجعه به دفاتر دولتی، از رشوه خواري، فساد 
اداري، دزدي، قاچاق، قوم بازي، خویش خوري مقامات 

ده، فقر، بیکاري و دولتی و تفنگ ساالران، داد و فریاد کر
بی سر پناهی خود را به مقامات دولتی رساندند؛ ولی 
مقامات دولتی هرگز گوش شنوایی نداشته، چاپلوسان از 
پاکی دولت ترازو بر زمین میزدند؛ تا اینکه اروپایی ها و 
امریکایی ها براي برگ انجیر گذاشتن بر شرمگاه 

 آقاي دموکراسی شان، وارد میدان شده با یک صدا دولت
باري، پس از پایان پنج .  خواندند"فاسد و بد نام"کرزي را 

غیر ، به نسبت بیچارگی مردم "فاسد و بدنام"سال دولت 
 و بیچارگی امریکایی ها و سیاسی و غیر متشکل افغانستان

اروپایی ها که نتوانستند چهرة جدیدي را به نمایش 
دت بگذارند، بار دیگر آقاي کرزي یعنی همین شخصیکه م

 را مدیریت کرده "فاسد و بدنام"هشت سال یک دولت 
اما این بار آقاي  . است، بر چوکی ریاست جمهوري تکیه زد

کرزي براي مردم افغانسان و امریکا و اروپا همان شخص 
از همین رو، اروپا، امریکا و . ناشناخته و تجربه نشده نیست

سازمان ملل مدت شش ماه را براي آقاي کرزي ضرب 
ل تعیین کرده اند که اگر با فساد اداري مبارزه ننماید، االج

از افغانستان خارج خواهند شد و افغانستان را بار دیگر 
  .بدوستان متحجر قدیمی شان خواهند سپرد

   ولی در رابطه با این ضرب االجل، دو پرسش میتواند 
آیا امریکایی ها و اروپایی ها واقعاً ) ١: مطرح شوند

قدرت سیاسی بزیر  اران و قاچاقبران را ازمیخواهند تفنگد
آیا کرزي قادر است و یا میخواهد با فساد ) ٢بکشند؟ 

  مبارزه کند؟
در افغانستان سرمایه داري بشکل :  پاسخ به پرسش اول  

طبیعیش در یک جریان آرام اقتصادي رشد ننموده، بلکه تا 
حد زیادي در وجود قاچاق مواد مخدر، در وجود گروپهاي 

ی، در وجود گروپهاي سیاسی ـ مذهبی ـ قومی، در جنگ
وجود غصب زمین هاي دولتی، در وجود روابط جاسوسی و 
بدست آوردن دالر بصورت معاش هاي دوامدار، رشد نموده 

لذا این کودك نیمه نا مشروع با صد رشتۀ نامشروع . است
امریکا، اروپا، شیخهاي خلیج و برخی ( با سرمایه هاي مادر

سرمایۀ مادر در . در رابطه است) دو کشور همسایه از منابع 
طول سی سال اخیر مخصوصاً در هنگام تجاوز روسها از 
این گروپ ها به نفع خود استفاده کرده، این ها را در صد 
میدان جنگی جنگانده، دها هدف خود را توسط  این ها 

زمینه هاي حضور : شکار کرده است؛ و از همه مهمتر اینکه
  .  افغانستان بوسیلۀ همین گروپ ها آماده ساختخود را در

  

  
افغانستان، ـــران و سـایر ستمکشان پس از دید کارگ

ه، در افغانستان با سرمایۀ غرب، عرب و کشورهاي همسای
آنچه . بچه هاي خود هیچ گاه برخورد قاطع نخواهد داشت

سرمایۀ غرب از سالها قبل : اوضاع نشان میدهد، اینکه
 پالن داشت که چگونه خود را به زیر ریش چین و روسیه 

برساند؛ بناء، اگر آقاي کرزي ) افغانستان و آسیاي میانه( 
دهد، اروپا و امریکا بخواستهاي سرمایۀ غرب جواب مثبت ن

بنا بر پالنی، آقاي کرزي را به قبول شکل گرفتن دولت 
حاشیه یی در کنار دولت فعلی مجبور خواهند ساخت، نه 

  .اینکه خود از افغانستان خارج شودند
در جریان انتخابات همه کارگران و :  پاسخ به پرسش دوم

مزدبگیران به چشم دیدند که آقاي کرزي در کنار رأي 
 از امیران جهادي، برخیادي از مردم، در اثر فعالیت تعد

تفنگ ساالران، مافیاي زمین، وزرأ، والیان و وکالي همین 
 را بدست آورد و در حضور  فیصد آرأ۵٩پارلمان معروف، 

پس  در این جاي . د یاد نمودنهمین ها بار دیگر سوگ
شکی نیست که این همه افراد و گروه ها که در کمپاین 

زي بیرق تکان دادند و به اطراف کشور سفر آقاي کر
کردند؛ خاص براي خدمت به مردم تالش نکرده اند؛ بلکه 
چیزي بنام قدرت سیاسی و معافیت از جرایم در پنج سال 
. آینده،  بین شان ـ شاید هم عادالنه ـ قابل تقسیم باشد

پس آقاي کرزي قادر نیست که در چنین موضعی استاده 
 از دولت  پنج سال گذشته اش " پاکتر"  بر سر نی اي، دولت

  .داشته باشد مگر ایکه با تمام موانع با قاطعیت بجنگد
دولت آقاي کرزي در پنج :  اما آنچه روشن است اینکه   

سال آینده با همین دموکراسی استبدادي، قومی و تنظیمی  
باقی مانده؛ چیزي که براي ما کارگران و سایر زحمتکشان 

ز فقر، بیکاري، بی سرپناهی، بی نانی، د؛ جیخواهد رس
برهنگی، مرض، بی دوایی، بی سوادي، ترك کشور، نا 

  . نخواهد بود چیزي دیگريامنی و باالخره مرگ تدریجی
آیا ما کارگران و مزد :     ولی سوال اساس این است که

بگیران، براي ابد برده و محکوم خلق شده ایم واین 
رت  این همه ثروت هاي ستمگران براي اربابی ما و غا

نه نه چنین نیست این همه دروغ و خاك ! ؟ روي زمین
ما کارگران و زحمتکشان بروي زمین . زدن به چشم ماست

چون حق حیات، حق نان، حق سرپناه، : نیز حقوقی داریم
حق صحت، حق آزادي، حق بیان، حق سواد، حق تحصیل، 
حق سیاست، حق اعتراض، حق تشکل، حق حکومت 

لیکن آنچه ما را به این بردگی و . و داشتن ثروتکردن 
ذلت کشانده است یکی هم بی اتفاقی و نا آکاهی ماست، 
         اگر ما در تشکل هاي صنفی خود، مثل عضویت در 

 متحد شویم، کامالً قادر " انجمن کارگران افغانستان"
خواهیم بود که از این دوزخ روي زمین نجات یافته به 

 و با زنان و کودکان مجبور یافتهد دست حقوق صنفی خو
  . به کاراجباري نیز همکار باشیم

  

  

کارگران، معلمان، نرسها، مأموران پایین رتبه، پینه دوزان،  
کراچی کشان، مزدبگیران هوتل ها، دریوران، مالزمان 

، کودکان محکوم به کار اجباري، قشر زنان، مکاتب
روفتگران ادارات و جاده ها، جوانان بیکار، هنرمندان افتاده 

یی و دهقانان بی زمین و کم به کساد، مزدبگیران روستا
 و  دقیقاً، این نیروها که اساسی ترین نیروي مولد.زمین

 اند؛ مخصوصاً در طی سه دهۀ اخیر، در یک خدمات
انۀ اقتصادي یعنی مناسبات بین کار و مناسبات ستمگر

قرار گرفتند که همه وسایل معیشت ) جامعۀ مدنی( سرمایه 
و خرده مالکیت خود را از دست داده، بیشتر از پیش به فقر، 
گدایی، تن فروشی، ترك کشور، بیماري هاي روحی و 

در این مناسبات ضد . دانتدریجی دچار باالخره به مرگ 
قیر و غنی از هر زمان دیگر بیشتر انسانی، فاصله بین ف

شده و این فاصله حاال آشکارا به وسیلۀ خون و انرژي 
  .ترسیم میگردد

میداند هم اکنون هر کارگر بی سواد و کم سواد افغانستانی 
که رابطۀ وي با همان قاچاقچی، باهمان دزد زمین و دزد 
آدم، با همان اختالسگر، با همان رشوه خوار و دفتر ساالر و 
با همان قلدري که بنام قوم توده هاي بی سواد و مظلومی 
را در گرو گرفته و در جلد سرمایه دار در آمده است، در چه 
وضع غیر انسانی اي قرار دارد؛ یعنی در مناسبات فروشنده 

بدون تردید، امروز هر صبح، کارگران، معلمان و . و خریدار
 و بازار همه زحمتکشان از هر در و کوچه اي به محل کار

فروش نیروي کار ریخته براي دریافت مزد، نیروي کار 
  !کارگران دست شما قابل بوسیدن است   انــراکم سرمایه شــکان سرمایه براي تــمیفروشند و مال
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  ...پوزش و یادآوري 
مقاالت رسیده اکثراً فاقد کیفیت نبوده اند؛ ولی : یادآوري 

در رابطه به حقوق و وضعیت کارگران افغانستان یا کامالً 
نشریۀ کارگر . بی ربط بوده و یا رابطۀ ضعیف داشته اند

نمیخواهد در تاریکی مشت بزند و چیزهاي تکراري که 
ه بدون ربط به موضوع سالها گفته شده و یا مطالبی ک

کارگران در چند صد رسانۀ چاپی و برقی افغانستان منتشر 
نشریۀ کارگر . میشوند، دوباره در این نشریه  به چاپ برسند

 نشراتی معینی میباشد که در برنامۀ "استراتیژي"داراي 
 زیر فصل دوم روشن "انجمن کارگران افغانستان"کاري 

د بردن شعور سیاسی و آن چیزي نیست جز بلن. شده است
ـ اجتماعی کارگران در راه بدست آوردن حقوق صنفی 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، مدنی و فرهنگی این طبقه 
که در مناسبات فروش نیروي کار این طبقه و خرید این 
نیرو از بازار فروش نیروي کار بوسیلۀ سکتور خصوصی، 

 ساده به عبارت. دولت و سایر مالکان سرمایه، پنهان است
پاشنۀ آشیل برنامۀ نشراتی نشریۀ کارگر، توضیح و تشریح 

است که دارد ) مناسبات اقتصادي کنونی( جامعۀ مدنی 
را در ) بین دهقان و فیودال(جاي مناسبات قرون وسطایی 

 میخواهد این مناسبات را دقیقاً "کارگر ". افغانستان میگیرد
منحیث به بحث گیرد و زوایاي تاریک این مناسبات را 

ضرورت اجتماعی ملیونها کارگر به زبان سادة کارگري 
روشن سازد؛ تا ساده ترین کارگران شهري و روستایی به 
موقعیت اجتماعی شان در ساحۀ تولید، تجارت، زراعت، 
ساختمان، خدمات و سهم و بی سهمی شان در کاالهاي 
تولید شده، بطور یک سیستم پی برده به حقوق انسانی و 

خویش که انعکاس مناسبات فوق بوده و در شهروندي 
قوانین ملی و بین المللی ثبت اند، نه تنها در ساحۀ سیاسی؛ 

 لی ـز آگاه شده، در راه عمــاحۀ اجتماعی نیـــه در ســبلک
 

  ...وضعیت کارگران معدن نمک 
 ١٠هر بار خر . ذخیره از ما دو کلو متر مصافه دارد

 افغانی در ٣٧سیر وزن دارد، در مقابل هر بار خر ما 
 ١١٠ نفر از آفتاب برآمد تا شام هما س. یافت مکنیم

ان خشک و این براي خانوادة ما ن. فغانی کار میکنیما
رگران روزگار دیگر کا.  نمی شود همجو و کاه مرکب

 پاي لچ کار بسیاري کارگران. هم همین قسم است
 "ست هاي ما آبله میشون، چاره چیست د. میکنن

 ٨حـق : کارگران این معدن از حقوق کارگري مثل
  ق ــحار، ــار، حـق صحت، حـق دریافت کــساعت ک

     
 

    کارگران این معدن همه از شیوة کار، برخوردهاي 
کمپنی و دولت ناراضی اند، یک کارگر که با مسوولین 

 ابل این ـود؛ در مقـــ نبرـ نامش حاضدنـمشخص ش

زیرا دست یابی . کردن این حقوق، متحد و همآهنگ شوند
به این حقوق، وظیفۀ خود کارگران است که این مناسات را 

وشت و پوست لمس میکنند، نه از عواملی در بیرون از با گ
  . این طبقه

 مربوط "برنامۀ نشراتی"و اما مسایلی که مستقیماً به این 
 بی حساب مقاله "کارگر"اند و در پیرامونش میتوان براي 

آگاهی چیست؟ کدام : نوشت، گزارش و عکس تهیه کرد
عیت فعالیت انسان کار نامیده میشود؟ کارگر کیست؟ موق

اجتماعی کارگران، چند نوع کارگر وجود دارد؟ چرا کارگران 
 به شهرها  هایاز کشور خارج میشوند؟ چرا اینقدر روستای

ریخته اند؟ علل بیکاري چیست؟ کارفرما کیست؟ مزد 
چیست؟ نیروي کار یعنی چه؟ کاال چه مفهومی را 
میرساند؟ سرمایه چیست؟ چند نوع سرمایه وجود دارد؟ 

؟ ارزش نیروي کار یعنی چه؟ حق بیمۀ ارزش چیست
صحی کارگران، حق بیمۀ بیکاري کارگران، حق آموزش و 

ان، حق گرحق صحت و سالمت کار پرورش کارگران،
حیات، حق غذا، حق مسکن و حق کار کارگران، حق 

  ران،ــتفریح، حق باز نشستگی و حق سیاسی ـ مدنی کارگ
 کارگري ،  و انتشار اطالعات، حق تشکلهايدسترسی حق 

حق اعتصاب، حق تظاهرات، مسوولیت هاي دولت در قبال 
حقوق کارگران، وضعیت زنان و کودکان در خانوده هاي 
کارگري، وضع کارگران افغانستانی در خارج از کشور، 
خواستها و رنجهاي کارگران در فالن کارخانه، فالن 
ساختمان، فالن معدن، فالن روستا، فالن اداره، شفاخانه و 

الن شرکت، تاریخ مبارزاتی کارگران در افغانستان، ف
فرقه بین کارگران، توان اهمیت وحدت کارگران، علت ت

ران، وضعیت بازار و قیمت ها، وضعیت کارگران خرید کارگ
افغانستانی در مقایسه با کارگران خارجی، پیوند کارگران 
افغانستانی با کارگران جهان، روزهاي تاریخی، مفاهیم 

شهر و روستا، تفاوت بین کارگران تولیدي و غیر تاریخی 
تولیدي، اثرات تقسیم طبیعی و اجتماعی کار بر زندگی 

مرد، زن، : بشر، معرفی منابع کارگري با ترکیب و ارقام
کودك و نوعیت کار، وضعیت زیست زنان در خانواده هاي 
غیر کارگري، وضعیت کودکان، صنوف حرف، معلمان، 

ندان، دهقانان بی زمین، داستان هاي کمپیوتر کاران، هنرم
کوتاه کارگري و اشعار، نقد پالن ها و سیاست هاي دولت 
در رابطه با حقوق و زیست اجتماعی کارگران، دفاع از رفرم 
هاي مثبت در ساحۀ کار دولت و سکتور خصوصی به نفع 

رشوه، اختالس، قاچاق و جاسوسان : کارگران، افشاي منابع
یلی در رابطه با مرگ قرون وسطا و بیگانه، مقاالت تحل

رشد سرمایه داري، دموکراسی سیاسی، دموکراسی 
اجتماعی، و صد ها مسایل دیگري که استوار به حقایق 

به آرزوي . مربوط به طبقۀ کارگر و تکامل جامعه میباشند
 .کامیابی هرچه بیشتر دوستداران نشریۀ کارگر

 زندگی ،ون کار کارگرانبد
  !بیمزه و بی نمک است

 

 

کار، وظایف کمپنی و دولت در رابطه  سالمتی در جریان
با حقوق کارگران، چیزي نمیدانند؛ ولی رابطۀ خود با 
کمپنی را که یک رابطۀ کامالً ستمگرانه است در 

  .عمل خوب درك میکنند
 ۴٠همه کارگران این معدن مرد اند، در حدود   

.  میسازند١۵ان را کودکان زیر سن رفیصد این کارگ
این کودکان با االغ هایشان که بی نهایت به آن 
. مسوولیت نشان میدهند بی رحمانه استثمار میشوند

کمپنی در مقابل صحت و آموزش این کودکان هرگز 
مسوولیتی ندارد، فقط از جان این معصومان شیره 

  .میکشد
 

شما از زندگی خود راضی هستید؟  ســوال که آیا
 به زخم ما نمک نپاشید، شما به چشم میبینین ": گفت

 ریزاندن خون و عرق  به قیمتکه ما یک لقمه نانه
ن چه زندگی بدست میآریم، در این سوراخ هاي کوه ای

چه وخت اخبار و عکس : است؟ در اخیر کارگر گفت
هاي ماره میاري؟ بسیار کسا آمدن عکس گرفتن و 

ري که کلند خود را گ کار"فلم تیار کدن باز گم شدن
، در مقابل این سوال که به کان نمک فرود میآورد

  ت؟سرزي چیـــاي کــت آقــما از دولــت شــخواس
 !کار، نان، آرامی:  گفت



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

۴   ص                                                                 ١٣٨٨ جدی                         اول                        سال– چھارمشماره   

  افغانستان کارگران اجتماعی انجمن:  امتیاز صاحب

) شریفی ( :ــؤلمس مدیر  
   0798544339 : فونتل شمــاره

kargar_af09@yahoo.com   آدرس ایمیل:  

   003801200037236 نمبر اکونت بانک، عزیزی: بانکی آدرس

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

ولني. لیدل دي یو خوب ھیلھ ھسي سمون راوستلو  تل نو لھ دي املھ 
ون سره سخت  خلکو د  راپاریدلو وږو د   کتھ ھمدغھ ولني د وي او مخامخ غبر

ران  طبقي لکھ تونھ د  الندي تر ظلم او نور دھقانان، کار ي  تاریخ  خلکو خو  پا
والي  چارواکي  اما دولتي.اړوي ھغوي د مشروعو  ھغوي تھ د  رژیمونھ او پان

اي دغھ تر پوزي راغلي خلک پھ بغاوت او قانون ماتوني  حقونو ورکولو پر 
پيتورنوي او پھ  ھ یي  وونکي وژني. بیرحمانھ تو او یا یي پھ  د ھغوي الر

خھ د خپل غږ پورتھ کول حق اخلي او ھغھ. زندانونو کي بندي کوي  ھغوي 
و"د ي او پھ دي پلمھ دولت او حاکمھ طبقات خپل " لوړو ملي  سره پھ ضد کي 

ریشي پھ  يولنیز تاوتریخوال  د غال، وژني او نور .ژوند تھ دوام ورکوي پرازیتي
تي ھمدي فقر کي  کھ چي ھر انسان د لوږي پھ وخت. دي او لوږي کي نغ

انوژني یو  کار تھ الس واچوي کنھ نو د " بي قانونھ"مجبوریږي چي پرتھ د 
والي  نظام او د ھغوي د پلویانو پھ منطق باید زغم نھ کار واخلي او باالخره مړه پان

   .شي
  

   استراتیژي  ایيپرمختی ملي دولت او  د افغانستان
ھ کړي دروغو کي پرتھ د کالونو اتو  دولت پھ تیریو د افغانستان نھ  او درغلني بل 

و میاشتو کي د اداره دغھ. دي پھ خلکو وتپل  افغانستان  بھرنیانو لخوا نھ د  چي پھ 
و شوه، پرتھ د خھ، د افغانستان د خلکو پھ   د خدمت  او ھدفونو تھ بھرنیانو   

ت د د ملیونونو ډالرو.اس او ژمنھ نھ لريمقابل کي احس کالونو پھ  دریو پھ ل
کي  خو پھ ھغي جوړه شوه  استراتیژي  پرمختیایي  ملي  افغانستان د مودي کي

ھ والي لپاره  محرومو اکثریتو د د افغانستان د ړي  نھ و پاړکي  کوم  ھی ژوند   ان
ھم  بسپنھ نړیوالھ ويډالر وعده ش  میلیارد۵٠کي ھغھ   پھ کنفرانس پاریس او د  شوي

نھ بلکي پھ دي پلمي د   لپاره  تطبیق استراتیژي پرمختیایي ملي د  افغانستان د نھ
او پھ ھمدي . خپلو استراتیژیکو موخو الس تھ راوړلو لپاره بیلي شویدي ھغوي

رانو، دھقانانو او نورو  خاطر دي چي د اتو کالو پھ ترڅ کي مونږ د کار
ړو پھ ژوند ي  کي  زیارایستونکو و  کوم اقتصادي، صحي، تعلیمي، او فرھن

ھ ژوند درلود ھغھ  پرمخت نھ وینو او ددي خالف ھغھ خلکو چي پخوایي نسبتا 
کورو او بدمرغو خلکو پھ  یي لھ السھ ورکړ او اوس د نورو وږو، بیکارو، بي

ډ شویدي ولني  د دولت او نړیوالي.لیکو کي  داده چي  ھ  حالت یوه ددغھ لپاره  
وانان د  ڼ شمیر بیسواده  لھ وجھي  نشتوالي کار او فقر او سواد لرونکي 

ي  جن د و تھ دان  سر پھ   خپل کي  پھ بدل افغانیو   زره۵ او د  لومړیو کر
رو. کي کږدي  قیمار وانانو قرباني ددي فاسدو، غال ھ د ھغو  او  او پھ دي تو

ي او واکمني خوندي کوي  .مافیایي واکمنو ډلو 
ران  افغانستاند      ول  کار انو او  ایي چي ددي بیکاره، درغلني او  زیارک تھ 

نھ کړي او دوي تھ ھیلمن و  پھ بډو باندي ککړي اداري وعدو باندي نور اعتبار و
ودلھ چي کھ چي ددي اداري اتھ کلني تجربي و نوموړي دولت د  نھ اوسي 

انو پھ وړ رانو او زیارک تفاوتھ او ظالم  اندي یو بيافغانستان پھ تاریخ کي د کا
تونو  د د نوموړي اداري .دولت دي قانون او بل  کار د یو خھ  نو

الري جوړول  کول  خصوصي د  او رانورکي چي کا  پھ نتیجي  کوم  وو د  ت
و مامورینو خپل دولتي  بیکاري او  او د  ھم لھ السھ ورکړل پخواني امتیازونھ  ی
ان باید چي .نشتھھ کیدو پھ وړاندي یي ھی تضمین  ژوند ران او زیارک  کار

ھ  فقر د اقتصادي د ن لمن ي فقر  سیاسي  خپل  د وړلو تر ر  او فرھن کي   پھ ډ
تلي ھم ي غ ي ھ اھانھ   دوي د  وکړي او یوا ون  ا   شي چي  کوالي  یووالي او پا
  .کیږدي  کي  پاي  د  تل لپاره  تھ د  او استثمار   ستم فقر، لوږه، اقتصادي دوي د
 

  .....فقر او بیوزلي 
  

ھ لیدل تبعیض، لوږه، بیوزلي، ھ پھ   نو.کیږي ناروغتیا او ظلمونھ پھ ډا پھ دي تو
ھ لوږي او نابرابریو فقر، کي د ولنھ  یوي ولني د سیاسي واکمني  ھغي  د تلل  لمن  

ین ھوډ او د یوي . کړنو پوري اړه لري ډول او د چارواکو اند او پرتھ د 
ولني پھ ایجادولو ولنیز ب پرمختللي او ھوسا  خھ نشي کیداي فقر او لوږه او  اور 

ھ الړ شي    سیاسي  مختلف او  اقتصاد پوھان ھ ھم د  کھ.توپیرونھ لمن
ولو ال تر  راھیسي مختلفي طرحي وړاندي کړیدي پیړیو  د نظامونھ اوسھ  خو دي 

خھ  نړي د لي نھ دي تور  دغھ  مخ  یو ملیاردو  کي د پھ نړي: نوغي وین
خھلھ لوږي خلک زیات  خھ ال زیاتیږي او  ھر کال  شمیره کړیږي او دغھ   
ړو ١.۴نړي  د. دي او ماشومان ي ډیري قرباني  شمیري  ددي  ملیاردو فقیرو و

ي دي٧٠خھ  ولھ اسیا. ٪ یي   ملیونھ ٢۶۵ ملیونھ، پھ افریقا کي ۶۴٢کي  پھ 
خو د ناورین نھ ډک دغھ حالت نھ  .ملیونھ خلک وږي دي۵٣او التین امریکا کي 

ي بلکي لوږه، فقر ھ والي لور تھ نھ  ي دا چي د  . او بدبختي الپسي زیاتیږي یوا
ویاړ سره وایي  پھ ډیر) بریل دیکمن(د وږو سره د مرستي موسسي نړیوال ریس 

تیا نھ وایي چي ولي د!!  پیړي بھ د لوږي پیړي وي٢١چي  وک ر دومره  خو ھی
ھ والي نظام پھ انسان ولنو باندي یي داسي حالت حاکمشرمھ ډکھ پیړي؟ ولي پان  ي 

ي د اساسي بدلونونو ري ملتونو یوا  کړي دي او د بدلون الري یي تړلي دي؟ مل
 د اکتوبر د فقر سره د مبارزي ورځ ٧١خھ د وږو خلکو د پام اړوني لپاره یي 

ل کیږي اما مثبتي پایلي بھ نھ لري ونومولھ . چي ھر کال بھ پھ سمبولیک ډول لمان
ولني د اکثریت نفوس  عني چيپھ دي م ي د  ډیري طرحي،سیاستونھ او اقدامات یوا

ران، دھقانان او نور مظلومھ خلک دي د غولولو پھ مقصد اجرا  چي ھغھ کار
ران او دھقانان، .برابرو شرایطو چمتو کولو لپاره کیږي نھ ھغوي تھ د ژوند د  کار

وانان  ي ړي دي چي د  ھغھ ولني د او  خھھر بل چا و بي   لھ لوږي،  
خھ کړیږي خو د خپل سیاسي او  ظلم او  بي درملني،  کوري، تاوتریخوالي 

ي فقر پھ وجھي تر اوسھ پوري غولیدلي و او موخو قرباني  فرھن او د نورو د 
  .شویدي

  
 لوږه   او فقر  پھ افغانستان کي 

یو دي چي دخپل نفوس پھ  خھ ھیوادونو  لھ ھغو نړي  افغانستان د    
ړي اھمیت  موقعیت لھ جغرافیایي  خپل  او د   زیرمي طبیعي ي  بتناس ان کبلھ 
ړي  خو د فاسدو ، بي کفایتو او مستبدو رژیمونو د واکمني پھ خاطر. لري زمونږ و

وانان ال اوس ھم د یوي نمړي ي او  ران، دھقانان،  ھ کار ړي تو ان  پھ 
ا وي او یا ډلھ ایزه  متحد او    د ملل.نوژنھ کويډوډوي لپاره خپل اوالدونھ خر

ندوي  یړني دولت رسمي  او تر   وجود لري فقر  ٪۴٠کي  چي پھ افغانستان ر
ړي٢٠ مطابق  وزرات  صحت  او د کي ژوند تیروي  لوږي او فقر  ملیونو زیات و
یو   ژوند لھ السھ ورکوي  کي خپل  امیدواري پھ وخت او والدت چي د  میندي  ٪٣٨

واکي  اساسي ي  شاید.ده و لوږه ا  عامل یي خوار ونوپالزمیني کابل پھ   د یوا  وا
 کارونھ او لھ ھغوي  ماشومانو ستونزمن  او د  شمیره  دایانو کي د

ور کړاي شي اخیستنھ ھ ناوړه  خھ ول افغانستان د فقر کچھ ان   . د 
  
ولنیزو  پھ    او لوږي اغیزي  فقر د باندي برخو   نورو 

ونو انو اوانسان      پوھان وایي چي اقتصاد د پرتھ .  بنسټ دي نورو پرمخت
خھ  اقتصادي   د او ودي اقتصادي د    او  پرمخت  کي د  برخو  نورو پھ  برابري 
  
  

  افغانی ٣قیمت 


