ﺷﻣﺎره ﺳوم – ﺳﺎل اول

ﻋﻘرب ١٣٨٨

ﻧﺎﻣﮥ رﺳﯾده :ﺗﻌدادی از ﮐﺎرﮔران و ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻧورﺳﺗﺎن ،ﭘس از اﺑراز
اﺣﺳﺎﺳﺎت و ﺳرور ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﺷر ﻧﺷرﯾﮥ " ﮐﺎرﮔر" و ﺗﺄﺳﯾس " اﻧﺟﻣن
ﮐﺎرﮔران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ،در راﺑطﮫ ﺑﺎ رﻧﺟﮭﺎ و دردھﺎی ﮐﺎرﮔران و
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻧورﺳﺗﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد :در ﻧورﺳﺗﺎن طﯽ  ٣٠ﺳﺎل اﺧﯾر
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﺑرھم ﺧورده و ﻣﯾراث اﯾن ﻗرون ﺷوم در
ﺣﺎل ﺟﻣﻊ ﮐردن ﮔﻠﯾم ﺧوﯾش اﺳت .در اﯾن ﮐوھﺳﺗﺎن اﮐﺛرﯾت ﻣوﻟدﯾن
زراﻋﺗﯽ ،ﻣﺎﻟداری و ﻗطﻊ ﭼوب ،دﯾﮕر ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﺧود ،دوﻟت و ﯾﺎ
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ارﺑﺎب ،ﺑﻠﮑﮫ اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑرای ﺑﺎزار ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد؛ ﻣﮭم ﺗر از اﯾن،
در اﺛر ﮐﺛرت ﺟﻣﻌﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ،اﻧدک ﺑودن زﻣﯾن ﻗﺎﺑل ﮐﺷت و وارد
ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻧﯾروی ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از دھﻘﺎﻧﺎن ،ﭼوﭘﺎﻧﺎن،
ﺑﯾﮑﺎران ،ﺟواﻧﺎن و ﺣﺗﯽ زﻧﺎن از ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﮐﮭن ﺟدا ﺷده ،در
ﻣﺎﻧوﻓﺎﮐﺗورھﺎی اره ﮐﺷﯽ ،ﻗطﻊ ﺟﻧﮕﻼت ،ﺣﻔر ﻣﻌﺎدن ﺳﻧﮕﮭﺎی ﻗﯾﻣﺗﯽ،
اﻋﻣﺎر ﺟﺎده ھﺎ ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎ و رﯾﺷﺗن و ﺑﺎﻓﺗن ،ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻻ درآﻣده
اﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎر دﯾﮕر ﻧﮫ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻗرون
وﺳطﺎﯾﯽ ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻗرار دارﻧد.
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ھﯾوﻻی ﺑﯾﮑﺎری ﺟﺳم و روان ﮐﺎرﮔران و ﮐﻠﯾﮫ ﻣزد ﺑﮕﯾران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را در ﭼﻧﮓ ﮔرﻓﺗﮫ آن را ﺑﺳﺧﺗﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﯾدھد .ﻧﺑود زﻣﯾﻧﮥ ﮐﺎر ،اﻧدک
ﺑودن ﻣزدھﺎ ،ﮔران ﺑودن ﻗﯾﻣت ھﺎ ،ﺑﯽ ﺳرﭘﻧﺎھﯽ ،ﻣوﺟودﯾت ﻣﻠﯾوﻧﮭﺎ
اﻧﺳﺎن ﺑﯾﮑﺎر در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﻋدم ﺗﺷﮑل ھﺎی ﮐﺎرﮔری؛ ﺷﺧﺻﯾت
ﻓردی ﮐﺎرﮔران را ﺑﻣﻔﮭوم واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻣﮫ در ﺣد "اﺑزار ﻧﺎطق" ﺗﻧزل داده
اﺳت .در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎرﮔران ﻧﮫ ﺣﻘوق ﺧود را درک ﮐرده اﻧد و ﻧﮫ
اﻣﮑﺎن و ﻓرﺻت ﻣطﺎﻟﻌﮥ آن را دارﻧد؛ ﺑطور ﻧﻣوﻧﮫ :در ﺑﻧد ھﺎی  ٣۴و
 ٣۶ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺻراﺣت ﺣق آزادی ﺑﯾﺎن ،ﺣق
ﺗظﺎھرات و ﺣق اﻋﺗراض ،ﺑرای ﺷﮭروﻧدان اﯾن ﺧﺎک ﺗﺳﺟﯾل ﮔردﯾده
ﮐﮫ ھر اﻓﻐﺎن ﺣق دارد ﻓﮑر ﺧود را ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﮔﻔﺗﺎر ،ﻧوﺷﺗﮫ ،ﺗﺻوﯾر و ﯾﺎ
وﺳﺎﯾل دﯾﮕر ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده ،ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق اﻗﺗﺻﺎدی ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧوﯾش
ﺟﻣﻌﯾت ھﺎ ﺗﺷﮑﯾل داده ،ﺗظﺎھرات و اﻋﺗراﺿﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧد .وﻟﯽ ﺗﻌداد
ﮐﺛﯾری از ﺷﮭروﻧدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺧﺻوﺻﺎً ﮐﺎرﮔران ﺗوﻟﯾدی ،ﻣزد
ﺑﮕﯾران ﺧدﻣﺎﺗﯽ ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﻣﻼزﻣﺎن ﻣﮑﺎﺗب ،ﻧرﺳﮭﺎ ،روﻓﺗﮕران،
ﻣﺳﺗری ھﺎ ،ﮐﺎرﮔران ﺟﺎده ﺳﺎزی و ﻧظﺎﯾرﺷﺎن ﮐﮫ ﮐﺎری را ﺑرای ﺧود
دﺳت و ﭘﺎ ﮐرده اﻧد؛ از اﯾن وﺣﺷت ﮐﮫ ﻣﺑﺎدا از ﮐﺎر ﺑرﮐﻧﺎر ﺷوﻧد و ﯾﺎ
در ﻋذاب ﺿرب و ﺷﺗم ﭘوﻟﯾس ﮔﯾر ﻧﻣﺎﻧﻧد ،در ﺑراﺑر ﮐﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧون ﺷﮑﻧﯽ
ھﺎی ارﺑﺎﺑﺎن ﮐﺎر،
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ص١

ﭘس از ﺳﻘوط دوﻟت اﻣﺎرﺗﯽ طﺎﻟﺑﺎن و ھﺟوم اﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗو ﺑﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑرداﺷت ﺗﻌدادی از ﺳﯾﺎﺳﯾون و " ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن" ـ ﮐﮫ اﻧﮕﺎر ﺑﺎ
ﺑﺎرﯾدن ﺑرﮐﺎت دﻣوﮐراﺳﯽ)!( در ﯾﮏ ﺷب ﭼون ﺳﻣﺎرق از زﻣﯾن
روﯾﯾده اﻧد ـ ﭼﻧﯾن ﺑوده ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺷت
روی زﻣﯾن ﺑدل ﺧواھد ﺷد :ﮐﺎرﮔران ﺑﯽ ﮐﺎر ـ ﮐﺎر ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت؛ ﻗﺷر
ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺷده ﻣﻌﺎش ﮐﺎﻓﯽ ﺧواھﻧد داﺷت ،زﻧﺎن از ﺳﺗم ﭼﻧد
ﻻﯾﮫ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫ ،دردھﺎ و رﻧﺟﮭﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺳﮫ دھﮫ ﺟﻧﮓ درﻣﺎن ﺷده
و ﺟﻧﺎﯾﺗﮑﺎران و ﻏﺎرﺗﮕران ﺟﻧﮕﯽ ﺑرای ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺧواھﻧد
رﻓت؛ وﻟﯽ ﺧﻼف ﺧﯾﺎل ﭘﻼو ھﺎی اﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾون و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﮐﮫ ﻓﻘط
ﻧوک ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد" ،ﮐوه ﻣوش زاﯾﯾد"؛ اﻣرﯾﮑﺎ و ﺷرﮐﺎ در
ﻣدت ھﻔت ﺳﺎل دوﻟت ﻋﺑوری ،اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ و اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺷﺎن ،ﮐﮫ آﻗﺎی ﮐرزی
ﺳﻣﺑول آن ﺑوده اﺳت؛ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘﯾﺎم آوران ﺻﻠﺢ ،ﺛﺑﺎت و رﻓﺎه ﻧﺑوده و
ﻧﺧواھﻧد ﺑود؛ ﮐﮫ ﻧﺎاﻣﻧﯽ ،ﺑﯾﺛﺑﺎﺗﯽ ،ﻓﻘر ،ﺑﯾﮑﺎری ،اﻋﺗﯾﺎد ﺑﻣواد ﻣﺧدر،
آدم رﺑﺎﯾﯽ ،ﻓﺳﺎد اداری ،ﻧﻘض ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﮐﺎر ﺷﺎﻗﮥ ﮐودﮐﺎن و ﻓﻘرو
ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﺎرﮔران را در ﮐﺷور ﻣﺎ اﻓزاﯾش دادﻧد.

ﺑﻌد از ھﻔت ﺳﺎل اﻣرﯾﮑﺎ و ھﻣﭘﯾﻣﺎﻧﺎﻧش ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ اﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ
ﻣﺳﺧره و دم ﺑرﯾده را ﮐﮫ ھر آن ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﺎرت ﺑرﻧده ﺑرای
زﻧدﮔﯽ ﺑﺷرﯾت ﺑرخ دﯾﮕران از ﺑﻐل ﺟﯾب ﻣﯾﮑﺷﻧد ،ﺑﺎ راه اﻧداﺧﺗن
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٢٩اﺳد  ١٣٨٨از وﺿﻌﯾت ﻧﺎﭼﻠﯽ و ﺑﯽ ﻣﺻرﻓﯽ ﻧﺟﺎت
دھﻧد.
اﻣرﯾﮑﺎ ،ﻗوای ﻧﺎﺗو و دوﻟت ﮐرزی ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗوا و ﮐوس و ﮐرﻧﺎ ﺳﻌﯽ
ﮐردﻧد ﺗﺎ ﻣردم ﻓﻘﯾر ،ﮐم ﺳواد ،ﻓﺎﻗد ﺗﺷﮑل و ﻓﺎﻗد رھﺑری در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
را ﺑﮫ ﺟﺎده ھﺎ ﮐﺷﯾده در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧد واز ﭼﻧد درﺟن ﮐﺎﻧدﯾدا
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ﺷﻣﺎره ﺳوم – ﺳﺎل اول
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن ﻟﻌل ﻣﺣﻣد ﺗﺎ ...
ارﺑﺎب ﺧود را ﺑرﮔزﯾﻧﻧد .در روز اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﺎﺗو ﺑﮫ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮭر ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ادﻋﺎ ھﺎ دﻣﺷﺎن زﯾر ﭘﺎی ارﺑﺎب اﺳت ،دﺳﺗور
دادﻧد ﮐﮫ ﺗﺧرﯾﺑﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن را ﮔزارش ﻧدھﻧد و
در ﻣدت ﯾﮏ روز ﻣﻧﺗظر ﺣق اﻟﺳﮑوت ﺑﺎﺷﻧد.
وﻟﯽ ﺣﻘﺎﯾق ﭼﻧﺎن اﻧد ﮐﮫ در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ٢٩
اﺳد ﮐﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻗﯾﻣت ﺧون ﺧود در
آن ﺷرﮐت ﮐردﻧد ﺑﯾﺷﺗر از ﺻد ﺣﻣﻠﮫ و
ﺗﺧرﯾب ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ،ﺛﺑت ﮔردﯾد .در اﯾن
ﺣﻣﻼت ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻟﻌل ﻣﺣﻣد دھﻘﺎن ﮔﯾزاﺑﯽ در
وﻻﯾت داﯾﮑﻧدی ﮔوﺷﮭﺎ و ﺑﯾﻧﯽ ﺧود را از
دﺳت داد ﮐﮫ ﻟﻌل ﻣﺣﻣد ھﺎی دﯾﮕر ﻧﯾز
اﻧﮕﺷﺗﺎن و ﺟﺎﻧﮭﺎی ﻋزﯾز ﺧوﯾش را از دﺳت
دادﻧد.

اﻣﺎ ،از درد و رﻧﺞ ﻟﻌل ﻣﺣﻣدھﺎ ﮐﮫ ﺑﮕذرﯾم،
در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫ در ﭘروﺳﮥ رأی
دھﯽ و ﭼﮫ در ﺟرﯾﺎن رأی ﺷﻣﺎری و رﺳﯾدﮔﯽ
ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ،ﻗوم ﮔراﯾﯽ ،ﺗﻘﻠب ،ﭼوﮐﯽ ﺑﺧﺷﯽ،
رﺷوه ،ﺗﮭدﯾد ،ﺗطﻣﯾﻊ ،ﻣداﺧﻠﮫ ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ،
ﻓﺷﺎر ﻣﺳﺗﻘﯾم اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ و اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑر
اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ،ﮐﻧد ﮐﺎرﯾﮭﺎ ،اﺳﺗﻌﻔﺎ ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ در
ﯾوﻧﻣﺎ و دوﻣﺎه ﺳر درﮔﻣﯽ ﮐﻣﯾﺳﯾون رﺳﯾدﮔﯽ
ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت؛ ﭼﻧﺎن ﺧﺟﻠﺗﺑﺎر ﮔردﯾد ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن ﻟﻌل ﻣﺣﻣد ھﺎ ﺑﯾﻧﯽ دﻣوﮐراﺳﯽ
ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻧﯾز ﺑرﯾده ﺷد و ﺗﺷت
رﺳواﯾﯾش از ﺑﺎم ﺑﯾطرﻓﯽ ﺑر زﻣﯾن اﻓﺗﺎد.
اﮐﻧون ﮐﮫ اﻣرﯾﮑﺎ و ﺷرﮐﺎ ﻣﯾﺧواھﻧد ﺑﺎ ﺑﮫ
دور دو ﺑردن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑرای دﻣوﮐراﺳﯽ
ﺧوﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺧﻣﯾری ای ﺑﺳﺎزﻧد و دو ﮐﺎﻧدﯾدا
ﺑﮫ ﻣﯾدان ﻣﯾﺂﯾﻧد؛ ﭘرﺳش ھﺎی زﯾﺎدی را در
ذھن ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺟﮭﺎن ﺧﻠق ﮐرده اﺳت:
ـ آﯾﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﻘﻠب ﺻورت ﻧﺧواھد ﮔرﻓت؟
ـ آﯾﺎ اﻣﻧﯾت رای دھﻧدﮔﺎن ﺗﺄﻣﯾن ﺧواھد ﺑود؟
ـ آﯾﺎ ﻣردم در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷرﮐت ﺧواھﻧد ﮐرد؟ ﺗﺎ
ﺣد ﻣﺷروﻋﯾت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت؟
ـ اﯾن دو ﮐﺎﻧدﯾدا ﮐﮫ ﻧزد ﻣردم ﺳﺎﺑﻘﮥ ﻧﺎﺻﺎﻓﯽ
دارﻧد ،آﯾﺎ ﻗﺎدر اﻧد ﺑر رﻧﺟﮭﺎی ﻣردم ﻧﺎﺷﯽ از
ﻓﻘر ،ﺑﯽ ﮐﺎری ،ﺑﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺑﯽ ﺣﻘوﻗﯽ ،آدم
رﺑﺎﯾﯽ ،زن ﺳﺗﯾزی و ﻣﺛﻠﮫ ﺷدن ﻟﻌل ﻣﺣﻣدھﺎ
در ﺟرﯾـــﺎن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،اﺛـــر ﻣﺛﺑﺗـــﯽ ﺑﮕذارﻧد؟

ص٢

ﻋﻘرب ١٣٨٨
ﺳﺎﯾﮫ ﺷوم ﺑﯾﮑﺎری ...

ـ آﯾﺎ در ﻣﺎﺑﯾن اﯾن دو ،ﻓردی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾن ھﻣـــﮫ ﺑﯽ اﻣﻧﯾﮭﺎ و ﺑــﯽ ﺳرﻧوﺷـﺗﯽ ﮐﺷــور
ﻧﻘطﮥ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﮕذارد؟
ﺷرﯾﻔﯽ
و...
درد ھﺎ و رﻧﺟﮭﺎی ﮐﺎرﮔران ...
از اﯾﻧرو ،ﻣﺎ اﻧﺗﺷﺎر ﻧﺷرﯾﮥ "ﮐﺎرﮔر" را ﮐﮫ زﺑﺎن رﺳﺎی
دردھﺎ و رﻧﺟﮭﺎی ﮐﺎرﮔران و ﺳﭘر دﻓﺎع راﺳﺗﯾن از
ﺣﻘوق ﺻﻧﻔﯽ اﯾن طﺑﻘﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،در راه رﺷد ھرﭼﮫ
ﺑﯾﺷﺗر آﮔﺎھﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﺗﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺎرﮔران و
ﮐﻠﯾﮫ ﻣزد ﺑﮕﯾران ﺑدور ﺷﻌﺎرھﺎی ﺣﻘوق ﺻﻧﻔﯽ ﺧوﯾش،
ﺑﮫ "اﻧﺟﻣن ﮐﺎرﮔران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﺗﺑرﯾﮏ ﮔﻔﺗﮫ اﻧﺗﺷﺎر
ﻣﻧظم و ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت اﯾن اوﻟﯾن رﺳﺎﻧﮥ ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری را
در ﺳطﺢ ﮐﺷور ،آرزو دارﯾم.
در ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﺧواﻧﯾم :در ﻧورﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻣﻣﻠو ﺑودن
ﺑﺎزار ﮐﺎر از ﻧﯾروی ﮐﺎر و ﻋدم ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون ،ﮐﺎرﮔران
و ﮐﻠﯾﮥ ﻣزد ﺑﮕﯾران از ھرﮔوﻧﮫ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔری و
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧوﯾش ﻣﺣروم اﻧد .ﮐﺎرﮔران در ﻣﺎﻧوﻓﺎﮐﺗورھﺎی
اره ﮐﺷﯽ ،در ﺣﻔر ﻣﻌﺎدن و اﯾﺟﺎد ﺟﺎده ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻋدم
اﯾﻣﻧﯽ در ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و وﺳﺎﯾل ﮐﺎر ﺻدﻣﮥ ﺟﺳﻣﯽ
ً
ﺟﺑرا اﺧراج ﻣﯾﮕردﻧد؛
ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد؛ ﮐﺎرﮔران از ﮐﺎر
ﮐﺎرﮔران ﻣزد ﮐﺎر را ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در ﯾﺎﻓت ﻧﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد؛
ﺑرﺧورد ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺎرﮔران ظﺎﻟﻣﺎﻧﮫ و
ﺗﺑﻌﯾض آﻣﯾز اﺳت .وﻟﯽ ﺑﺎﻗﯾد ﻣوﺟودﯾت " ﻗﺎﻧون ﮐﺎر"
ھﯾﭻ ﻣرﺟﻌﯽ ﺑﺷﻣول ﻣراﺟﻊ دوﻟﺗﯽ ﺣﺿور ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ
داد ﮐﺎرﮔران رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد .ﺷرﮐﺗﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻧورﺳﺗﺎن
ﮐﺎرﮔر اﺳﺗﺧدام ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑودﺟﮥ ﺑﯾﻣﮥ ﺻﺣﯽ و
آﺳﯾب ﭘذﯾری ﮐﺎرﮔران را رﯾزرف دارﻧد؛ اﻣﺎ اﯾن ﺑودﺟﮫ
ھرﮔز در راه ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران ﺑﮑﺎر ﻧﻣﯾﺎﻓﺗد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﮐﺎرﮔران ﻧورﺳﺗﺎن از طرف ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن
دوﻟت رﺑوده ﺷده ﺑﺟرم ﮐﺎرﮔر ﺑودن ﺷﮑﻧﺟﮫ ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد؛
وﻟﯽ ھﯾﭻ ﻧﯾروی وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ از ﺣﻘوق ﺣﯾﺎﺗﯽ
ﮐﺎرﮔران دﻓﺎع ﻧﻣﺎﯾد .در ھﻣﯾن ردﯾف ﻣﻌﻠﻣﺎن از
ﺑرﺧوردھﺎی رﯾﯾس و ﻣدﯾران ﻣﻌﺎرف ،و ﻣﺄﻣوران دون
ﭘﺎﯾﮫ از ﺑرﺧوردھﺎی واﻟﯽ و وﻟﺳواﻻن ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﻧرﺳﯾدن
ﺑﻣوﻗﻊ ﻣﻌﺎش ،ﺣﯾف و ﻣﯾل ﺳﺎﯾر اﻣﺗﯾﺎزات ،ﺑروﮐراﺳﯽ
و ﺗﺑدﯾﻠﯽ ھﺎی ﺑﯾﻣورد در ﻋذاب اﻧد .ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾﻧﮭﺎ،
زﻧﺎن ﻧورﺳﺗﺎن ﮐﮫ در ﺗوﻟﯾد زراﻋﺗﯽ ،ﺗﮭﯾﮥ ﭼوب
ﺳوﺧت و ﺗﮭﯾﮥ ﻋﻠوﻓﮫ ﺑرای ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردان
ﻧﻘش ﮐﻠﯾدی دارﻧد؛ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻧﺑردھﺎی ﻣﺗواﺗر ﺑﯾن دوﻟت و
ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ،ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ھﺎ ،ﻗطﻊ ﺷدن راه ھﺎ و ﺗﮭدﯾدات
زن ﺳﺗﯾزاﻧﮥ ﻣﺗﻌﺻﺑﯾن ،دﭼﺎر ﺳﺗم ھﺎی ﻣﺿﺎﻋف اﻧد.
اﻧﺟﻣن ﮐﺎرﮔران ﺑﻧﺎ ﺑر اﺻل اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ
ﺧوﯾش از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺧواھد ﮐﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق ﻣﺳﻠم و ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔران ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﻣﺄﻣورﯾن
دون ﭘﺎﯾﮫ و زﻧﺎن زﺣﻣﺗﮑش ﻧورﺳﺗﺎن از ﺧود ﻣﺳووﻟﯾت
ﻧﺷﺎن داده ﺑﺎ ﺗﺣﻘق ﺑﺧﺷﯾدن ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از
ﺟﻣﻠﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﺎر در ﻣﻘﺎﺑل ﺑﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺎ و ﻧﻘض ﺣﻘوق
ﺷﮭروﻧدان ﻧورﺳﺗﺎن اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﻧﻣﺎﯾد .در ﺿﻣن از
ﮐﺎرﮔران ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ،زﻧﺎن و ﮐﻠﯾﮫ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن دﻋوت
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻف اﻧﺟﻣن ﮐﺎرﮔران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾوﺳﺗﮫ
ﺗﺎ درﻓش آزادی ﺧواھﯽ و اﻧﺳﺎن ﮔراﯾﯽ را ھرﭼﮫ ﺑﻠﻧدﺗر
ﻧﮕﮭدارﯾم.
ﺻﻣد

زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن؛ وﺣدت ﺷﻣﺎ ﺿﺎﻣن
ﭘﯾروزی ﺷﻣﺎﺳت!

ﻓﺷﺎر و ارﻋﺎب ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ داران ﺳﮑﺗور
ﺧﺻوﺻﯽ ،ﺧﺎﻣوش ﻣﺎﻧده دردھﺎ و رﻧﺟﮭﺎی ﺧود را ﮐﮫ
از آن ﺳﺧت در ﻋذاب اﻧد ،ﺟﺑراً ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ارﮔﺎﻧﯽ وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ از ﺣﻘوق
ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ دﻓﺎع ﺑرﺧﯾزد و ﮐﺎرﮔران را در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺣﻘوق ﺷﺎن آﮔﺎه ﺳﺎزد .ﮐﺎرﮔران و ﮐﻠﯾﮫ ﻣزدﺑﮕﯾران
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺧود را اﻗﻧﺎع ﻣﯾﺳﺎزﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل اﯾن
ھﻣﮫ ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎ و ﻧﺎﻗﺿﺎن ﺣﻘوق ﺷﺎن ،ﺟز ﺳﮑوت راه
دﯾﮕری ﺑراﯾﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت.
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾم ﺑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮥ "ﺷﺎﮐر" ﺧﺑر ﻧﮕﺎر "ﮐﺎرﮔر"
ﺑﺎ دو ﺗن از ﻣﻼزﻣﺎن "ﻟﯾﺳﮥ ﻋﺎﻟﯽ رﺧﺷﺎﻧﮫ" در ﮐﺎرﺗﮥ
ﺳﮫ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل:
ﺧﺑر ﻧﮕﺎر :ﺳﻼم ﺑﺷﻣﺎ ،ﻣن ﺷﺎﮐر ﺧﺑرﻧﮕﺎر ﻧﺷرﯾﮥ
ﮐﺎرﮔر ھﺳﺗم ﻣﯾﺧواھم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم،
ﺷﻣﺎ ﻟطﻔﺎ ً ﺧود را ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﻣﻼزﻣﺎن :ﻣﺎ ھردو ﻣﻼزم ھﺳﺗﯾم ،دروازۀ ﻋﻣوﻣﯽ ﻟﯾﺳﮫ
را ﮐﻧﺗرول ﻣﯾﮑﻧﯾم.

ﺧﺑرﻧﮕﺎر :ﻟطﻔﺎ ً ﺧود را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾﯾد.
ﻣﻼزم اوﻟﯽ :ﺧوب.
ﻣﻼزم دوﻣﯽ :اﯾﯽ ﮔﭘﺎ ﺑﭼﮫ درد ﻣﯾﺧوره؟!
ﺧﺑرﻧﮕﺎر :ﺧوب اﺳت ﮐﮫ ﻣردم و دوﻟت از وﺿﻊ
زﻧدﮔﯽ ﻣﻼزﻣﺎن ﻣﮑﺎﺗب ﺑﺎﺧﺑر ﺷوﻧد.
ﻣﻼزﻣﺎن :اﻣﻣﻣﻣﻣﻣﻣﻣﻣﻣﻣﻣﻣﻣم ...ﻧﺎم ﻣﺎره ﭼﮫ ﻣﯾﮑﻧﯽ؟
ﻣﺎره در ﮐدام ﺑﻼﯾﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﻧﮑﻧﯽ.
ﺧﺑرﻧﮕﺎر :ﺣﺎﻻ دﻣوﮐراﺳﯽ اﺳت؛ ﭼرا از ﻣﻌرﻓﯽ ﺧود
ﺗرس دارﯾد؟ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ و دادن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد
زﻧدﮔﯽ ﺗﺎن ﺣق ﺷﻣﺎﺳت و اﯾن ﺣق در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ داده ﺷده اﺳت.
ﻣﻼزم اوﻟﯽ :ﻣﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﺎﻧوﻧﮫ ﻧﻣﯾداﻧﯾم؛ ﻧﺎم ﻣﺎ ﮐﮫ ده
اﺧﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷوه از ﮐﺎر ﺑﯾﮑﺎر ﻣﯾﺷﯾم ،ای ﮐﺎره ﺑﮫ ﭼﻘﮫ
ﻣﺷﮑل ﭘﯾداﮐدﯾم؛ ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻧدارﯾم ده ﺧﺎﻧﮥ ﮐراﯾﯽ زﻧدﮔﯽ
ﻣﯾﮑﻧﯾم؛ ھﻣﯽ ﻣﺎش ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ و ﻧواﺳﮫ ھﺎی ﻣﺎ "ﯾﮏ
ﻟﻐﻣﮫ ﻧﺎن" و ﯾﮏ ﺟوره ﻟﺑﺎس ﻣﯾﺷﮫ ،ھﻣﯾره ھم از ﻣﺎ
ﻣﯾﮕﯾرﯾن؟  ...ﻣﺎ ﻧﺎم ﺧده ﻧﻣﯾﮕوﯾﯾم.
ﺧﺑرﻧﮕﺎر :ﺧوب ،ﻣﻌﺎش ھر ﮐدام ﺷﻣﺎ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﭼﻧد اﺳت؟
ﻣﻼزﻣﺎن :ﻣﻌﺎش ﻧظر ﺑﮫ درﺟﮫ اﺳت ﺳﮫ ھزار و ﮐﻣﺗر
از ﺳﮫ ھزار.
ﺧﺑرﻧﮕﺎر :ﺷﻣﺎ ﮐوﭘن دارﯾد؟
ﻣﻼزﻣﺎن :ھﯽ ھﯽ ﮐوﭘن...
ﺧﺑرﻧﮕﺎر :ﺷﻣﺎ در  ٢۴ﺳﺎﻋت ﭼﻧد ﺳﺎﻋت وظﯾﻔﮫ اﺟراء
ﻣﯾﻧﻣﺎﺋﯾﯾد؟
ﻣﻼزﻣﺎن :از  ۵ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۶ﺷﺎم؛ ﻣﮑﺗب ﺳﮫ وﻗت اﺳت؛
ﻣﺎ ﺗﺎ آﺧﯾر ﺷﺎم ده ﻣﮑﺗب ﻣﯾﺑﺎﺷﯾم.
ﺧﺑرﻧﮕﺎر :ﺷﻣﺎ ﻏﯾر از ﮐﻧﺗرول دروازه دﯾﮕر ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎ
را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد؟
ﻣﻼزﻣﺎن :ﺟﺎروب ﮐردن ﺻﺣن ﻣﮑﺗب ،اﺗﺎق ھﺎی
درﺳﯽ ،ﺻﺎﻓﯽ زدن ﻣﯾزھﺎ و ﭼوﮐــﯽ ھﺎ ،آﺑﭘﺎﺷﯽ ﺻﺣن
ﺑﻘﯾﮫ ص ٣
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ﺷﻣﺎره ﺳوم – ﺳﺎل اول
ﺳﺎﯾﮫ ﺷوم ....
ﻣﮑﺗب و ﺻﻧف ھﺎ ،اﺳﺗﺎد ﮐردن ﺧﯾﻣﮫ ھﺎ ،ﺷﺳﺗن
ظروف و دم ﮐردن ﭼﺎی ﻣﺳووﻟﯾن ﻟﯾﺳﮫ ،زراﻋت و
ﮔﻠﮑﺎری ﻣﮑﺗب ،ﭘﺎک ﮐردن ﺑدرﻓت ھﺎ ،ﭘﯾره داری و ...
ﺧﺑرﻧﮕﺎر :ﺷﻣﺎ از زﻧدﮔﯽ ﺧود راﺿﯽ ھﺳﺗﯾد؟
ﻣﻼزﻣﺎن :ھﯽ ھﯽ  ...زﻧدﮔﯽ  ...ای زﻧدﮔﯽ ﻧﯾﺳت .ای
ﺟﺎﻧﮑﻧﯽ اﺳت.
ﺧﺑرﻧﮕﺎر :ﺷﻣﺎ ﭼﮫ آرزو دارﯾد؟
ﻣﻼزﻣﺎن :آه ...آرزو ...ﮐﺎر ﺑﺎﺷﮫ ،ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﮫ ،ﻧﺎن ﺑﺎﺷﮫ
و آراﻣﯽ ،ھﻣﯽ آرزوی ﻣﺎﺳت.
ﺗﺑﺻره :ﺑدون ﺗردﯾد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﻣوﮐراﺳﯽ اﻋﻼم
ﮔردﯾده اﺳت ،در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﺷﮭروﻧدان ﺣق
آزادی ﺑﯾﺎن داده ﺷده اﺳت؛ ﺑﺎﻗﯾد اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣﻠﯽ ،دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ٧ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﻧواﻧﺳﯾون
ﺣق اﻗﺗﺻﺎدی ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ﮐﻧواﻧﺳﯾون ﺣق
ﺳﯾﺎﺳﯽ ـ ﻣدﻧﯽ را اﻣﺿﺄ ﻧﻣوده اﺳت .در اﯾن ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ
و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﻘوق ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺷﮭروﻧدان از ﺟﻣﻠﮫ ﺣق آزادی ﺑﯾﺎن ،ﺣق ﻏذا ،ﺣق
ﻣﺳﮑن ،ﺣق ﮐﺎر و ﻣﺎﻧﻧد ھﺎ ﮐﮫ ﺣﻘوق طﺑﯾﻌﯽ و اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﺷر اﻧد؛ ﺗﺛﺑﯾت و دوﻟت ھﺎ در ﺗﺄﻣﯾن اﯾن ﺣﻘوق ﺑرای
ﺷﮭروﻧداﻧﺷﺎن ﺗﻌﮭد ﺳﭘرده اﻧد .وﻟﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﻧظﯾر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻرف روی
ﮐﺎﻏذ ﻣﺎﻧده ھﯾﭻ زﻣﯾﻧﮥ ﻋﻣﻠﯽ ﻧدارﻧد؛ اﯾن ﮔﻠﮭﺎی زﯾﺑﺎ
) ﺣق آزادی ﺑﯾﺎن ،ﺣق ﻏذا ،ﺣق ﻣﺳﮑن و ﺣق ﮐﺎر(
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ رﻧﮓ و ﺑو و در ﻧﮭﺎﯾت ﮐﺎذب و اﻧﺳﺎن ﻓرﯾب
اﻧد.
ﺑﺎری ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻓرودﺳﺗﺗرﯾن طﺑﻘﺎت و اﻗﺷﺎر
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧظﯾر اﯾن ﻣﻼزﻣﺎن ،دﻣوﮐراﺳﯽ را ﺑﺻورت
ﻣﺎدی آن ﻟﻣس ﻧﻧﻣﺎﯾﻧد؛ ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﯾﮏ
ﮐﺷور از ﺑﯾﮑﺎر ﺷدن ﺧوﯾش ﭼون ھﯾوﻻی ﻣرگ ﺑر
ﺧورد ﺑﻠرزﻧد و از ﺑرﺧورد زﺷت ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ در
ھراس ﺑﺎﺷﻧد؛ ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﻣﻼزﻣﺎن ﻣﮑﺎﺗب ﯾﮏ ﮐﺷور
ﮐﮫ ﺷﺎﻗﮫ ﺗرﯾن و ﮐم درآﻣدﺗرﯾن وظﺎﯾف را ﺑردوش
دارﻧد و در  ٢۴ﺳﺎﻋت ﺧﻼف ﻗﺎﻧون ﮐﺎر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ
ﻧﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﮐﺎرﮔر در  ٢۴ﺳﺎﻋت ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻣزد ﻣﻌﯾن ﺑﯾش
از  ٨ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﻧﻣﺎﯾد ١۴ ،ﺳﺎﻋت ﻋرق ﻣﯾرﯾزﻧد و ﺑﺎ
آﻧﮭم از وﺣﺷت ﺑﯾﮑﺎری ﺧود را ﺳﺎﻧﺳور ﻧﻣوده از
اظﮭﺎر ﻧﺎم ﺧود در ھراس اﻧد؛ اﯾن ﭼﮫ ﻧوع دﻣوﮐراﺳﯽ
و ﺗﺄﻣﯾن ﺣق آزادی ﺑﯾﺎن اﺳت؟ ! آﯾﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﺎن
ﻗﺎﻧون ﺟﻧﮕل ﺣﺎﮐم ﻧﯾﺳت؟ آﯾﺎ زﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﯾن ھﻣﮫ رب و
وﺣﺷت را ﻣﯾﺗوان زﻧدﮔﯽ ﻗرن  ٢١ﺧواﻧد؟ در
ﮐﺷورﯾﮑﮫ ﺗﻣﺎم آرﻣﺎن ﮐﺎرﮔراﻧش در ﺧواﺳت ﻧﺎن ،ﺧﺎﻧﮫ
و ﭘﯾدا ﮐردن ﮐﺎر ﺧﻼﺻﮫ ﺷود وﻟﯽ ھرﮔز ﺑﮫ آن دﺳت
ﻧﯾﺎﺑﻧد ،ﺣق ﻧدارﻧد ﺑﮫ رﯾش اﯾن دﻣوﮐراﺳﯽ ﻣﺳﺧره و
ﻗواﻧﯾن روی ﮐﺎﻏذش ﻗﺎح ﻗﺎح ﺑﺧﻧدﻧد؟!

ﮐﺎرﮔران ،اﻋﺗراض و "آزادی ﺑﯾﺎن"
ﺣق ﺷﻣﺎﺳت!
اﯾﻦ ﻧﻮﺷـــﺘﻪ ﻗﺒﻼ ً
ﺑﻪ ﻧﺸـﺮﯾ ﮥ ﮐـــﺎرﮔﺮ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،وﻟــ ﯽ
ﺑﻨﺴــﺒﺖ ﺗﺮاﮐــــ ﻢ
ﻣﻄﺎﻟﺐ در ﺷﻤﺎره
ھﺎی ﻗﺒﻠـــ ﯽ ﺑﻪ
ﻧﺸﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ .

ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﮑﺎﺗب ﺧﺻوﺻﯽ ١٧٠٠٠٠ ،ﻣﻌﻠم
و در ﺣدود  ٣٠٠٠٠ﻣﺄﻣور و "ﭼﭘراﺳﺗﯽ" در
ﻣﮑﺎﺗب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺷﻐول ﮐﺎر اﻧد .روزاﻧﮫ
ﺷش و ﻧﯾم ﻣﻠﯾون ﺷﺎﮔرد ﺑﺣﺿور اﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎن
ﭼﺎر زاﻧو ﺷده ﻋﻠوم ﻋﺻری ،ھﻧر ،ادﺑﯾﺎت و
اﺧﻼق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯾﺂﻣوزﻧد.

اﻣﺎ اﯾن ﮐﺗﻠﮥ ﺑزرگ ﺷﺎﻏل در ﻣﮑﺎﺗب ﮐﮫ در
واﻗﻌﯾت اﻣر ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﻟﺣﺎظ
ﻋﻠﻣـﯽ و ﻓــﮑری ﺳـــﺎزﻣﺎن ﻣﯾدھﻧد ،ﻧزد ﮐﻠﯾﮫ
دوﻟت ھﺎی ﺗﺎ ﮐﻧوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ دوﻟت
ﮐرزی و وزرای ﮔﻣﺎﺷﺗﮥ وی ،ھرﮔز از ﻣﻘﺎم
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﺧور ﺧوﯾش ﺑرﺧوردار ﻧﺑوده
اﺳت .ﻓﻘر ،اﻣراض ،ﺑﯽ ﺳرﭘﻧﺎھﯽ ،ﻧﺎﭼﯾز
ﺑودن ﻣﻌﺎش و ﻧرﺳﯾدن ﺑﻣوﻗﻊ آن ،ﺗﮭدﯾد و
ﺗﻌﻘﯾب ﻣﻘﺎﻣﺎت  ،ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻘﺎﯾد ،ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ
آﯾﻧده ،ﺗﺑدﯾﻠﯽ ھﺎی ﻋﻘده آﻣﯾز ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮥ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﺎﻻﯾﯽ ،وﻋده ھﺎی دروﻏﯾن وزراء در روز
ھﺎی ﻣﻌﻠم در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﮭﺗر ﺷدن زﻧدﮔﯽ
آﻣوزﮔﺎران ،ﺗﻌرﯾف و ﺗوﺻﯾف ھﺎی ﮐﺎذب اﯾن
ﻗﺷر ،وﻟﯽ ﻣﺣروم ﺑودﻧش از ھﻣﮫ ﺣﻘوق
اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ درﻋﻣل ،ارزش اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﻗﺷر ﻣﻌﻠم را ﻧزد ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺣﺗﯽ ﺧﺎﻧواده
ً
ﻣﺛﻼ ﮐﻣﺗر
ھﺎﯾﺷﺎن ﺑﮫ ﺻﻔر ﺿرب زده اﺳت.
ﺟوان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ را ﻣﯾﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧواﺳت ﺧود ﺧواھﺎن ﻣﻌﻠم ﺷدن در ﯾﮑﯽ از
ﻣﮑﺎﺗب اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد؛ ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﮑﺎری،
ﮐﮫ ﭼون ﻣرض ﻣﮭﻠﮑﯽ زﻧدﮔﯽ ﺟواﻧﺎن را
ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،او را ﺑﮫ اﯾن وظﯾﻔﮫ ﭘرﺗﺎب
ﻧﻣﺎﯾد.
ً
دﻗﯾﻘﺎ ،ﻣﻌﻠﻣﯽ ﯾﮏ وظﯾﻔﮫ ﻣﮭم و دارای
ارزش ﺑﯾﭘﺎﯾﺎن اﺳت؛ اﻣﺎ در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
وظﯾﻔﮫ زﻣﺎﻧﯽ از ﻗدﺳﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾش ﺑرﺧوردار
اﺳت ﮐﮫ آﺑرو وﺣﯾﺛﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺟری وظﯾﻔﮫ
در آن ﺗﺄﻣﯾن ﮔردد؛ در ﻏﯾر اﯾن ،ھر وﺻف و
ﺗﻌرﯾﻔﯽ از آن ،ﭼﯾزی ﮐﺎذب و ﻋوام ﻓرﯾﺑﯽ
ﻣﺣض اﺳت؛ زﯾرا در ھر وظﯾﻔﮥ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
واﻻ ﺗرﯾن ﻋﻧﺻر اﻧﺳﺎن اﺳت .وﻗﺗﯽ ﻣﻌﻠﻣﯽ
ﺧﺎﻧﮫ ﻧدارد ﮐﮫ در آن ﺑﯾﺂﺳﺎﯾد ،ﭘوﻟﯽ ﻧدارد ﮐﮫ
ﺑوﺳﯾﻠﮥ ان ﻏذا ﺑﺧرد ،ﺑﯾﻣﺎری ﺧود و ﺧﺎﻧوادۀ
ﺧود را درﻣﺎن ﻧﻣﺎﯾد؛ وﻗﺗﯽ ﻣﻌﻠﻣﯽ از ﻓﻘر
دﭼﺎر ﺗﮑﻠﯾف رواﻧﯾﺳت؛ وﻗﺗﯽ ﻣﻌﻠﻣﯽ ﻗﺎدر
ﻧﯾﺳت ﺑرای ﺧود و ﺧﺎﻧواده اش ﯾﮏ دﺳت
ﻟﺑﺎس ﻣﻧﺎﺳب ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد؛ وﻗﺗﯽ ﻣﻌﻠم ﺗوان
ﺗرﻣﯾم ﺑﺎﯾﺳﮑل ﺧوﯾش را ﻧدارد؛ وﻗﺗﯽ ﻣﻌﻠﻣﯽ
در ﭘﺎﯾدان ﺳروﯾس ﭘﺎی ﮐﺷﺎل و ﺑﺎ ﭼﮭرۀ آﻟوده
ﺑﺎ ﮔرد و ﺧﺎک ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﻣﯾرود؛
وﻗﺗﯽ ﻣﻌﻠم ﭘس از درس ﺟﺑراً ﺗرک ﻣﺳﻠﮏ
ﮐرده ﺑﯾﮏ ﮐﭼﺎﻟو ﻓروش ﮐﻧﺎر ﺟﺎده ﺗﺑدﯾل ﺷده
و ﯾﺎ در ﮐراﭼﯽ دﺳﺗﯽ ﺑﺎدرﻧﮓ ﻣﯾﻔروﺷد و
ﭘوﻟﯾس و ﭘﯾﺎده ھﺎی ﺷﺎرواﻟﯽ وی را ﺑﺎ ﭼوب
اﯾن طرف و آﻧطرف ﺟﺎده ﻣﯾدواﻧد؛ ﭘس در
ﮐﺟﺎی اﯾن وظﯾﻔﮫ ﺗﻘدس ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯾﻣﺎﻧد؟
ﺷﺎم روز ﻣﻌﻠم ﯾﮏ ﺧﺎﻧم ارﺟﻣﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ
ﻣﻌﻠم ﺑود ،از طرﯾق ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع در
ﺧطﺎب ﺑﮫ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور؛ ﮔﻔت :اﮔر ﻣﻌﺎش ﻣن
از رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾداﻧد ﮐﮫ در دﻧﯾﺎ ﭼﮫ
ﻣﯾﮕذرد .اﯾن ﻣﻌﻠم ﻣﺣﺗرم در ﻟﻔﺎﻓﮥ اﺣﺗرام ،در
واﻗﻊ ﭘﯾـــﺎم ﺧﺷﻣﺎﮔﯾن ﺧـود را ﺑﮫ ﺟﻧﺎب ﻋﺎﻟـــﯽ

ص٣
رﺳﺎﻧد ،ﮐﮫ آﻗﺎ ! زﻣﺎﻣداران ﮔذﺷﺗﮫ را ﮐﮫ ﺣد
اﻗل از ٧٠ﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو ﺑﯾﺎد دارﯾم ،در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق ﻣﻌﻠﻣﺎن ﭼﯾزی ﺟز ﺗوھﯾن وﺗﺣﻘﯾر
ﺷﮑﻧﺟﮫ و اﻋدام و واﺿﯾﺢ ﺗر از ھﻣﮫ
دروﻏﮕوﯾﯽ و ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻠم،
ﭼﯾزی در ﭼﻧﺗﮫ ﻧداﺷﺗﮫ و ﺟز داغ ﻧﻧﮓ ﺑر
ﭘﯾﺷﺎﻧﯽ ﭼﯾزی در ﺗﺎرﯾﺦ از ﺧود ﺑﺟﺎ ﻧﮕذاﺷﺗﮫ
اﻧد .ﭘس ﺷﻣﺎ ھم ﮐﮫ ھر ﺳﺎل ﯾﮏ درﺟن
اﺑﺎطﯾل ﺗﺣوﯾل ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻣﯾدھﯾد ،آﯾﺎ ﻗﺎدرﯾد از
ﭼﻧﮓ ﻗﺿﺎوت ﺑﯾدرﯾﻎ ﺗﺎرﯾﺦ در اﻣﺎن ﺑﻣﺎﻧﯾد؟ و
ﺑﺎز ،در ﺧطﺎب اﯾن ﺧﺎﻧم ﺑﮫ آﻗﺎی ﮐرزی اﯾن
ﭘﯾﺎم ﻧﯾز ﻧﮭﻔﮫ ﺑود :آﻗﺎی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ،ﺷﻣﺎ
ﮐﮫ ﭘوﻟﯽ در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﯾد ﺗﺎ ﻣﻌﺎش ﻣﻌﻠﻣﺎن را
زﯾﺎد ﻧﻣﺎﯾﯾد ـ ﻣﻌﺎش داﻟری ﻣﺷﺎوران و
اﻧدﯾواﻻن ﺻدﻗﮥ ﺳرﺗﺎن ـ و اﯾن ﭘول در ﮐﯾﺳﮥ
ﺧﺎرﺟﯾﮭﺎﺳت؛ ﻣﮕر زﻣﯾن ﺳرﭘﻧﺎ ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﺎن
ھم در اﺧﺗﯾﺎر ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎﺳت؟ ! ﻣﺛﻼً اﮔر
ازﻣﻌﻠﻣﺎن ﺳﺎﯾر وﻻﯾﺎت ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻌﻠﻣﺎن ﮐــﺎﺑل

ﺑﮫ ﺳرﭘﻧﺎه ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺑﮕذرﯾم
و ﻓﻘط ھﻣﯾن ﺷﮭر ﮐﺎﺑل را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾم؛
ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻣﯾن ﺣوﻣﮫ ﺷﮭر را ﻏﺿب ﮐردﻧد؛
زﻣﯾن ھﺎی ﺷﯾرﭘور ﺗوﺳط زورﮔوﯾﺎن در ﭼﻧد
ﻗدﻣﯽ ارگ ﺷﻣﺎ ﭼور ﺷد؛ زﻣﯾن ھﺎی دﺷت
ﭼﻣﺗﻠﮫ و ﮐﺗل ﺧﯾرﺧﺎﻧﮫ را ﻏﺿب و دھﺎ ﺷرﮐت
رﺳﻣﯽ وﻏﯾر رﺳﻣﯽ زﻣﯾن ھﺎی دوﻟﺗﯽ را
ﺗﺻﺎﺣب ﮐردﻧد ﮐﮫ ﻓﻌﻼً ھر ﺑﯾﺳوه را ﺑﮫ
 ۶٠٠٠داﻟر ﺑﮫ ﻓروش ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد؛ وﻟﯽ ﺷﻣﺎ
ﻣﻧﺣﯾث ﻓرد اول ﮐﺷور ﻗدرت ﻧداﺷﺗﯾد ﮐﮫ ﺑرای
ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﯽ ﺳرﭘﻧﺎه  ٣ ،٣ﺑﺳوه زﻣﯾن ﺗوزﯾﻊ
ﻧﻣﺎﯾﯾد؟ آﻗﺎی رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ! اﮔر در ﮐﺷوری
ﻣﻌﻠﻣﺎﻧش ﮔرﺳﻧﮫ ﺑﺧواﺑﻧد ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎرش ﭘول
ادوﯾﮫ را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،اﮔر ﻣﻌﻠﻣﺎﻧش از ﻓﻘر
ﺑﺎ ﭼﭘﻠﮏ ﭘﺎره ﭘﺎره ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﺑروﻧد ،اﮔر
ﻣﻌﻠﻣﺎﻧش از ﻏﺻﮥ ﻧداﺷﺗن ﮐراﯾﮫ ﺧﺎﻧﮫ از ﺷﺎم
ﺗﺎ ﺑﺎم ﺧواب ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ رﯾﯾس
ﺟﻣﮭور آن ﮐﺷور ﭼﯽ ﻧﺻﺎﯾﺣﯽ ﺧواھﯾد
داﺷت؟
ﺑﮭر ﺣﺎل ،اﻣﺳﺎل از روز ﻣﻌﻠم ﺗﺟﻠﯾل ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﯾرﻧﮕﯽ ﺑﻌﻣل آﻣد ،ووزﯾر ﻣﻌﺎرف آﻗﺎی ﻓﺎروق
وردک ﯾﮑﺑــــﺎر دﯾـــﮕر دروﻏﮭــــﺎی ﺷـﺎﺧدار
ﺑﻘﯾﮫ ص ۴

ﺷﻣﺎره ﺳوم – ﺳﺎل اول

ﻋﻘرب ١٣٨٨

وﺿﻌﯾت زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن ....
اﺳﻼﻓش را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﺎن زﻣﯾن ﺗوزﯾﻊ و ﻣﻌﺎش آﻧﺎن ﺑر
اﺳﺎس رﻓرم ﺑﻠﻧد ﺧواھد رﻓت ،ﺗﮑرار ﮐرد .وﻟﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾن وﻋده را
ﺑﺎز ﯾﮏ ﻓرﯾب و ﯾﮏ ﮐﻣﭘﺎﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑرای رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﺧواﻧده
در ﺷﻣﺎر ﻓﻠﺳﻔﮥ دروغ دوﻟت ھﺎ ﺣﺳﺎب ﻧﻣودﻧد.
ﯾﮏ ﺷب ﺑﻌد روز ﻣﻌﻠم ،ﻣﻌﯾن وزارت ﻣﻌﺎرف در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ
ﻧطﺎق ﯾﮑﯽ از ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ،از اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن  ١٣٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﺎش ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر ﻋﺟﯾﺑﯽ ﯾﺎد آوری ﮐرد ـ اﺣﺳﻧت ﺑر
ﺷﻣﺎ آﻗﺎی ﻣﻌﯾن !ـ واﻗﻌﺎ ً روی دﺳﺗﺎرﺧوان ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﺎران رﺣﻣت ﺑﺎرﯾد.
وﻟﯽ اﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎن "ﻧﺎﺳﭘﺎس" اﻧد ﮐﮫ ﻟطف "ﻣﺣﺗرﻣﯾن" را ﻧﻣﯾداﻧﻧد ـ اﻣﺎ
آﻗﺎی ﻣﻌﯾن ! "اﮔر ﮐﺞ ﺑﻧﯾﺷﯾﻧﯾم وﻟﯽ راﺳت ﺑﮕوﯾﯾم" اﺿﺎﻓﮫ ﺷدن ١٣٠٠
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑر ﻣﻌﺎش ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻧﮫ اﺣﺳﺎن ﮐدام ﻣﻘﺎﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ آن ﻓﺷﺎر
اﻋﺗﺻﺎب اﺳﺗﺎدان ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣت ﻟﯾﺳﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﺑﯾﺑﯾﮫ و ﺑﻌداً ﺳراﺳری ﺷدن
آن اﻋﺗﺻﺎب ﺑر ﺣق ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﯾد زور ﮔوﯾﯽ ھﺎی آﻗﺎی اﺗﻣر ،ﭘول
ﯾﮏ ﺟوره ﺑوت را ﺑﻣﻘﺎم واﻻی ﻣﻌﻠم روا دﯾدﯾد.
 ٣روز ﺑﻌد ا ز روز ﻣﻌﻠم ،آﻗﺎی ﮐرزی در ﺟﻠﺳﮫ ای از اﺳﺗﺎدان
ﻣﺣﺗرم اﻋﻼم داﺷت :ﮐﮫ ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﻣﻌﻠﻣﺎن در دھﺳﺑز ﯾﮏ ﯾﮏ
ﻧﻣره زﻣﯾن ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد؛ وﮐﺎﻏذ ھﺎﯾﯽ را ﺑدﺳت ﺗﻌدادی از ﻣﻌﻠﻣﺎن
ً
اوﻻ اﯾن ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﯾﮏ ﮐﻣﭘﺎﯾن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ و
ﺳﭘرد .ﺣﺎل،
ﭼﯾزی ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑود و ﯾﺎ راﺳﺗﯽ ای را در ﺧود دارد؟ زﯾرا ﻣدت ٨
ﺳﺎل اﺳت ﮐﮫ ﻋودت ﮐﻧﻧدﮔﺎن را دوﻟت ﺑﺎ ﺧط اﻧدازی ھﺎی ﺑﯾﻣﻔﮭوم در
دﺷﺗﮭﺎی ﺳوزان ﺑﺎزی ﻣﯾدھد .از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﺳرو ﺻداﺳت ﮐﮫ در ﺑدل
 ٣ﺑﯾﺳوه زﻣﯾن ﻣﻘدار  ١۵٠٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ از ﻣﻌﺎش ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﺎز ﮔﺷت
ﻣﯾﺷود .ﻣﻌﺎش ﻣﻌﻠﻣﺎن ﮐﮫ ﺑرای ﻏذا ،ادوﯾﮫ ،ﻟﺑﺎس و ﻧظﺎﯾرش ﮐﻔﺎﯾت
ﻧﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﻣﻌﻠﻣﺎن اﯾن ﻗرض را ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﭘردازﻧد و ﭼﮕوﻧﮫ ﺧﺎﻧﮫ را
اﻋﻣﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد؟ وﻟﯽ آﻗﺎی ﮐرزی در اﯾن ﻣﺣﻔل ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺧن
راﺳت ھم ﮔﻔت و آن اﯾﻧﮑﮫ " :در ﻣدت  ۵ﺳﺎل اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دادم"
ﯾﻌﻧﯽ ﺻرف ﺑرای ﺷﻣﺎ ﯾﮏ ﯾﮏ ورق ﮐﺎﻏذ دادم "،ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ
ﭼﮫ وﻗت اﯾن ﺷﮭرک آﺑﺎد ﺧواھد ﺷد ،ﺧدا ﻣﯾداﻧد".
و اﻣﺎ ﺳوال اﺳﺎﺳﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ :روزﮔﺎر اﯾن ﺗﯾره ﺑﺧﺗﺎن روی
زﻣﯾن ) ﻣﻌﻠﻣﺎن( ﭼرا ﺑﮫ ﻧﻣﯾﮕردد؟ آﯾﺎ اﯾﻧﺎن ﺑدﺑﺧﺗﺎن ﻣﺎدر زاد اﻧد؟ و ﺗﺎ
اﺑد ﭼﻧﯾن ﮔرﺳﻧﮫ ،ﺑﯽ ﺳرﭘﻧﺎه و راﻧده ﺷده از ﺗﻣﺎم ﻓرآورده ھﺎی ﺑﺷر و
ً
دﻗﯾﻘﺎ ،ﺑﻧﺎ ﺑﮫ اﻋﺗراف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد
ﻣﺣروم از ﻧﻌﻣﺎت ﻣﺎدی ﺧواھﻧد ﺑود؟
ﭘﺎﯾﮫ دوﻟﺗﯽ و ﺣﺎﻣﯾﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﯾن دوﻟت ،ﻣﺎﻧﻧد ھﯾﻠری ﮐﻠﯾﻧﺗن وزﯾر
ﺧﺎرﺟﮫ اﻣرﯾﮑﺎ :ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ دوﻟﺗﯽ ﺗﺎ دﻣﺎغ ﻏرق در ﻓﺳﺎد اداری ﺑﺎﺷد،
ﻣﺷﺗﯽ از ﻣﺎﻓﯾﺎی زﻣﯾن ،ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﭼرس و ﺗرﯾﺎک ،اﺳﻠﺣﮫ ،ﺳﻧﮕﮭﺎی
ﻗﯾﻣﺗــــﯽ ،دﻻﻻن ﺳﯾﺎﺳت ،ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ اﻗوام اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﮔــروﮔﺎن دارﻧد،

ص۴

دزدان اﻧﺳﺎن ،زراﻧدوزان و ﻣﻔﺗﺧواران ،ﺑر روی اﯾن ھﻣﮫ اﻧواع
ﻣﻌﯾﺷت و اﺷﯾﺎ "ﺧﯾټ" ﻣﺎﻟﮑﯾت اﻧداﺧﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد؛ ﺻﻧف ﻣﻌﻠﻣــﺎن و ھﻣــﮫ
ﻣزد ﺑﮕﯾران ﮐﺷور؛ ﻧظﯾر اﮐﺛرﯾت زﻧﺎن ﻣﺣروم ﮐﮫ ﺟز ﻓروش ﻧﯾروی
ﮐﺎرﺷﺎن وﺳﺎﯾﻠﯽ ﺑرای زﻧده ﻣﺎﻧدن در اﺧﺗﯾﺎر ﻧدارﻧد ،ﺑد ﺑﺧت زاده ﺷده
و ﺑدﺑﺧت ﺧواھﻧد ﻣرد .ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺧود در زﻧدﮔﯽ ﺧوﯾش ﺗﻐﯾﯾری
وارد ﺳﺎزﻧد .واﻣﺎ اﯾن ﺗﻐﯾﯾر:
ﻣﻌﻠﻣﺎن ارﺟﻣﻧد ﻣﺎ ،ﺑﺎ ﻗﯾد روﺷﻧﻔﮑر ﺑودﻧﺷﺎن ،ﭘﺎرﭼﮫ ﺟدا ﺑﺎﻓﺗﮫ ﺷده
ای از ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳﺗﻧد؛ آﻧﭼﮫ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﺧواﻧﯾم ھرﮔﺎه ﺳرزﻣﯾن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن اﯾن ﺧﺎک ﺑدون
ﺗردﯾد در ﺑراﺑر ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﮔﺎھﯽ ﮔردن ﻧﺷﮑﺳﺗﮫ اﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﻣردم
ﻏﯾور وﺷﻣﺷﯾری در ﺳﺎﺣﮫ آﻓرﯾﻧش ﺗﻣدن ،اﺧﺗراﻋﺎت و اﻧﮑﺷﺎﻓﺎت
ﻋﻠﻣﯽ ،ﻧﻘد ﻋﻣﯾق طﺑﯾﻌت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺳﯾﺎﺳت ،اﻓﮑﺎر ﻓﻠﺳﻔﯽ و ﺧواﺳت
ﺣﻘوق ﺧوﯾش از دوﻟت ھﺎ ﭼﻧدان وﺻﻔﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ
ھﺎ ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺧود ﮐﺎری ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم و ﯾﺎ اﺑﺗﮑﺎرات ﻣﺛﺑت ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را
ﺟذب ﻧﻣوده ﺑﺎﺷﯾم ،ﺑﯾﺷﺗر در اﻧزوا ،ﻣﻧﺟﻣد و ﻏﯾر ﻣﺑﺗﮑر زﯾﺳﺗﮫ اﯾم ـ
ﺣﺎل ﻋﻠل ھرﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﺷد ـ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ
دﭼﺎر ﭼﻧﯾن ﺿﻌف ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑوده اﯾم .اﮐﻧون ﺧطﺎب ﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﺗﻠﮫ ﺑزرگ
و ارﺟﻣﻧد ﻣﻌﻠﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻣﯾﺑﺎﯾد از ﮐرﺧﺗﯽ و ﺣﺎﻟت ﮔﻧﺳﯽ و ﭘﮑری
ﺑﯾرون آﻣده ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﮐﮭن ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﺎن ﺳﻧت ﮔراﯾﯽ،
ﺗﻣﺎﯾﻼت ﻧﻧﮓ آور ﻗوﻣﯽ ،ﺳﻣت ﭘرﺳﺗﯽ ،ﺑﻣن ﭼﮫ ﻋﺎﻣﯾﺎﻧﮫ و ھﻣرﻧﮓ
ﺷدن ﺑﺎ ﻋوام ﻏﯾر ﻣﺳوول در ﺑراﺑر زﻧدﮐﯽ ﺧوﯾش و اوﻻد ﺧوﯾش
اﺳت؛ ﺑﯾدار ﺷده ﺑﮫ اﺗﺣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ ﺻﻧف ﺧوﯾش ﺑﯾﺎﻧدﯾﺷﻧد ،ﻧﮕوﯾﯾم
ﮐﮫ اﯾن ﺗﺎﺟﮏ اﺳت و آن ھزاره ،اﯾن ﭘﺷﺗون اﺳت و آن ﺑﻠوچ و
ازﺑﮏ؛ ﺑﻠﮑﮫ اﯾن را ﻋﻠم ﺳﺎزﯾم ﮐﮫ ﺣﻘوق ﺻﻧﻔﯽ ﻣﺎ ﮐدام ھﺎ اﻧد و ﻣﺎ ﮐﮫ
ﮔرداﻧﻧدﮔﺎن ﺑﻧﯾﺎدھﺎی ﻋﻠﻣﯽ و ﭘﯾﺷﮕﺎﻣﺎن ﻓرھﻧﮓ اﯾن ﺧﺎک ﻣﯾﺑﺎﺷﯾم،
ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺑﺗر و ﻣﺳﻠوب اﻟﺣﻘوق ﺷده اﯾم و اﯾن ﺣﻘوق ﻣﺳﻠم را ﮐﮫ در
ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺛﺑﯾت اﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺄﻣﯾن ﮐرد .ﭼﻧﯾن اﺳت
ﭘﯾﺷﺂھﻧﮕﯽ و درس دھﯽ ﺑرای ﺧود و ﺟﺎﻣﻌﮫ.
اﻣﺎ ﭘﯾﺷﺂھﻧﮕﺎن ﻋﻠﻣﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﯾﮏ ﮐﺷور ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺣﻘوق
ﺧوﯾش دﺳت ﺑﯾﺎﺑﻧد ،ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧﺳل ﺟوان را ﺑﯾدار و ﺑﺎ ﺷﻌور
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ـ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗرﺑﯾت ﻧﻣﺎﯾﻧد؟
اﺳﺗﺎدان ﻋزﯾز! ﺑدون ﻣﺑﺎﻟﻐﮫ ،ﺷﻣﺎ ﮐﺗﻠﮫ ﺑزرگ و ﻓﻌﺎل ﺟﺎﻣﻌﮫ را
ﻣﯾﺳﺎزﯾد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و ﻧداﻧم ﮐﺎری ،ﮐﺎری از دﺳت ﺷﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﻧﯾﺳت .ﺣق ﭼﯾزی دادﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﺣق داﯾﻣﺎ ً ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت؛ ﭘس ﺷﻣﺎ
ﻓﻘط ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻣﺳﺗﻘل ﻣﻌﻠﻣﺎن ﮐﮫ در ﻋﻘب ان ﺳرو ﮐﻠﮫ ھﯾﭻ
رﯾﯾس و وزﯾر و وﮐﯾﻠﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺣﻘوق ﺧوﯾش
دﺳت ﯾﺎﺑﯾد و ﺑرای ﺳﺎﯾر ﻣزدﺑﮕﯾران ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ای ﺑﺎﺷﯾد از ﺗﻣدن
اﻧﺳﺎﻧﯽ.

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