
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ١ص                                                                 ١٣٨٨ عقرب                                           سال اول          – شماره سوم

   

پس از سقوط دولت امارتی طالبان و ھجوم امریکا و ناتو بھ 
ـ کھ انگار با " کارشناسان" افغانستان، برداشت تعدادی از سیاسیون و 

در یک شب چون سمارق از زمین (!) باریدن برکات دموکراسی
ده اند ـ چنین بوده کھ گویا افغانستان در مدت کوتاھی بھ بھشت رویی

قشر  کارگران بی کار ـ کار خواھند یافت؛: روی زمین بدل خواھد شد
معلمان مالک خانھ شده معاش کافی خواھند داشت، زنان از ستم چند 
الیھ نجات یافتھ، دردھا و رنجھای قربانیان سھ دھھ جنگ درمان شده 

 ند غارتگران جنگی برای محاکمھ بھ دادگاه خواھو جنایتکاران و
رفت؛ ولی خالف خیال پالو ھای این سیاسیون و کارشناسان کھ فقط 

؛ امریکا و شرکا در "کوه موش زایید"نوک بینی خود را میبینند، 
مدت ھفت سال دولت عبوری، انتقالی و انتخابی شان، کھ آقای کرزی 

ران صلح، ثبات و رفاه نبوده و سمبول آن بوده است؛ نھ تنھا پیام آو
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
     

یران افغانستان ھیوالی بیکاری جسم و روان کارگران و کلیھ مزد بگ
نبود زمینۀ کار، اندک . را در چنگ گرفتھ آن را بسختی فشار میدھد

بودن مزدھا، گران بودن قیمت ھا، بی سرپناھی، موجودیت ملیونھا 
انسان بیکار در بازار کار و عدم تشکل ھای کارگری؛ شخصیت 

تنزل داده " ابزار ناطق"فردی کارگران را بمفھوم واقعی کلمھ در حد 
 در افغانستان کارگران نھ حقوق خود را درک کرده اند و نھ .است

 و ٣۴در بند ھای : امکان و فرصت مطالعۀ آن را دارند؛ بطور نمونھ
 قانون اساسی افغانستان با صراحت حق آزادی بیان، حق ٣۶

تظاھرات و حق اعتراض، برای شھروندان این خاک تسجیل گردیده 
وسیلۀ گفتار، نوشتھ، تصویر و یا کھ ھر افغان حق دارد فکر خود را ب

وسایل دیگر بیان نموده، برای تأمین حقوق اقتصادی ـ سیاسی خویش 
ولی تعداد . جمعیت ھا تشکیل داده، تظاھرات و اعتراضات نمایند

ًری از شھروندان افغانستان مخصوصا کارگران تولیدی، مزد یکث
ان، بگیران خدماتی، معلمان، مالزمان مکاتب، نرسھا، روفتگر

را برای خود  ایرشان کھ کاریظمستری ھا، کارگران جاده سازی و ن
دست و پا کرده اند؛ از این وحشت کھ مبادا از کار برکنار شوند و یا 

گیر نمانند، در برابر کلیھ قانون شکنی  در عذاب ضرب و شتم پولیس
   ھای اربابان کار،

 دموکراسی بعد از ھفت سال امریکا و ھمپیمانانش خواستند تا این
مسخره و دم بریده را کھ ھر آن منحیث یگانھ کارت برنده برای 
زندگی بشریت برخ دیگران از بغل جیب میکشند، با راه انداختن 

 از وضعیت ناچلی و بی مصرفی نجات  ١٣٨٨ اسد ٢٩انتخابات 
  .دھند

   امریکا، قوای ناتو و دولت کرزی با تمام قوا و کوس و کرنا سعی 
دم فقیر، کم سواد، فاقد تشکل و فاقد رھبری در افغانستان کردند تا مر

  از چند درجن کاندیدارا بھ جاده ھا کشیده در انتخابات شرکت نمایند و

تعدادی از کارگران و معلمان نورستان، پس از ابراز : نامۀ رسیده
انجمن " و تأسیس " کارگر" احساسات و سرور نسبت بھ نشر نشریۀ 

، در رابطھ با رنجھا و دردھای کارگران و "کارگران افغانستان
 سال اخیر ٣٠در نورستان طی : زحمتکشان نورستان مینویسند

ورده و میراث این قرون شوم در مناسبات قرون وسطایی برھم خ
در این کوھستان اکثریت مولدین . حال جمع کردن گلیم خویش است

زراعتی، مالداری و قطع چوب، دیگر نھ فقط برای خود، دولت و یا 
ًاحتماال ارباب، بلکھ اساسا برای بازار تولید مینمایند؛ مھم تر از این،  ً

قابل کشت و وارد در اثر کثرت جمعیت انسانی، اندک بودن زمین 
شدن سرمایۀ خارجی، نیروی تعداد کثیری از دھقانان، چوپانان، 
بیکاران، جوانان و حتی زنان از مناسبات کھن جدا شده، در 
مانوفاکتورھای اره کشی، قطع جنگالت، حفر معادن سنگھای قیمتی، 
اعمار جاده ھا، ساختمانھا و ریشتن و بافتن، بھ صورت کاال درآمده 

ی مالکان این نیروھای کار دیگر نھ در مناسبات قرون است؛ یعن
 .وسطایی بلکھ در مناسبات سرمایھ داری قرار دارند

  ٢  صبقیھ

  ٢  صیھبق

  ٢  صبقیھ
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... تا قربانی شدن لعل محمد  
 در روز انتخابات .ارباب خود را برگزینند

امریکا و ناتو بھ رسانھ ھا کھ بھر حال با تمام 
اب است، دستور ادعا ھا دمشان زیر پای ارب

دادند کھ تخریبات مخالفان را گزارش ندھند و 
  . در مدت یک روز منتظر حق السکوت باشند

 ٢٩    ولی حقایق چنان اند کھ در انتخابات 
اسد کھ مردم افغانستان با قیمت خون خود در 
آن شرکت کردند بیشتر از صد حملھ و 

در این . تخریب بوسیلۀ مخالفان، ثبت گردید
ھ تنھا لعل محمد دھقان گیزابی در حمالت ن

والیت دایکندی گوشھا و بینی خود را از 
دست داد کھ لعل محمد ھای دیگر نیز 
انگشتان و جانھای عزیز خویش را از دست 

  .دادند

  ...درد ھا و رنجھای کارگران 
را کھ زبان رسای " کارگر"از اینرو، ما انتشار نشریۀ  

از ع راستین ادف دردھا و رنجھای کارگران و سپر
 در راه رشد ھرچھ ،حقوق صنفی این طبقھ میباشد

بیشتر آگاھی اجتماعی و متشکل ساختن کارگران و 
کلیھ مزد بگیران بدور شعارھای حقوق صنفی خویش، 

تبریک گفتھ انتشار " انجمن کارگران افغانستان"بھ 
منظم و با کیفیت این اولین رسانۀ مستقل کارگری را 

  .در سطح کشور، آرزو داریم
در نورستان بھ نسبت مملو بودن : ر نامھ میخوانیمد

بازار کار از نیروی کار و عدم تطبیق قانون، کارگران 
و کلیۀ مزد بگیران از ھرگونھ حقوق کارگری و 

کارگران در مانوفاکتورھای . انسانی خویش محروم اند
اره کشی، در حفر معادن و ایجاد جاده ھا بھ نسبت عدم 

وسایل کار صدمۀ جسمی ایمنی در محیط کار و 
ًمیبینند؛ کارگران از کار جبرا اخراج میگردند؛ 
کارگران مزد کار را بھ موقع در یافت نمینمایند؛ 
برخورد کارفرمایان نسبت بھ کارگران ظالمانھ و 

" قانون کار" ولی باقید موجودیت . تبعیض آمیز است
ھ ھیچ مرجعی بشمول مراجع دولتی حضور ندارد کھ ب

شرکتھایی کھ در نورستان . ان رسیدگی نمایدداد کارگر
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

عالوه بر این، کارگران نورستان از طرف مخالفان 
بودن شکنجھ میبینند؛ دولت ربوده شده  بجرم کارگر 

ز حقوق حیاتی ولی ھیچ نیروی وجود ندارد کھ ا
 در ھمین ردیف معلمان از .کارگران دفاع نماید

برخوردھای رییس و مدیران معارف، و مأموران دون 
پایھ از برخوردھای والی و ولسواالن بھ نسبت نرسیدن 
بموقع معاش، حیف و میل سایر امتیازات، بروکراسی 

گذشتھ از اینھا، . ی بیمورد در عذاب اندو تبدیلی ھا
زنان نورستان کھ در تولید زراعتی، تھیۀ چوب 

ھ مردان سوخت و تھیۀ علوفھ برای حیوانات نسبت ب
 نبردھای متواتر بین دولت و نقش کلیدی دارند؛ بھ علت

مخالفین، بمباردمان ھا، قطع شدن راه ھا و تھدیدات 
  .مضاعف اندزن ستیزانۀ متعصبین، دچار ستم ھای 

   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 

 قانون کار در مقابل بی قانونی ھا و نقض حقوق جملھ
 ضمن از در. شھروندان نورستان اقدامات جدی نماید

کلیھ زحمتکشان دعوت  کارگران، معلمان، زنان و
مینماییم کھ بھ صف انجمن کارگران افغانستان پیوستھ 
تا درفش آزادی خواھی و انسان گرایی را ھرچھ بلندتر 

  .نگھداریم
 صمد
 

نوحدت شما ضامزحمتکشان؛   
! پیروزی شماست  

  

  

  
   ...سایھ شوم بیکاری  

ب مقامات دولت و کارخانھ داران سکتور فشار و ارعا
خصوصی، خاموش مانده دردھا و رنجھای خود را کھ 

در . ًاز آن سخت در عذاب اند، جبرا پنھان مینمایند
افغانستان ھیچ ارگانی وجود ندارد کھ از حقوق 
کارگران بھ دفاع برخیزد و کارگران را در رابطھ با 

دبگیران کارگران و کلیھ مز. حقوق شان آگاه سازد
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
" کارگر"خبر نگار " شاکر"   توجھ کنیم بھ مصاحبۀ 

در کارتۀ " لیسۀ عالی رخشانھ"با دو تن از مالزمان 
  : سھ شھر کابل

م بشما، من شاکر خبرنگار نشریۀ سال: خبر نگار
شم، کارگر ھستم میخواھم با شما مصاحبھ ای داشتھ با

  .یدًشما لطفا خود را معرفی نمائ
ما ھردو مالزم ھستیم، دروازۀ عمومی لیسھ : مالزمان
   . میکنیملرا کنترو

  

اما، از درد و رنج لعل محمدھا کھ بگذریم، 
ی نتخابات افغانستان چھ در پروسۀ رأدر ا

سیدگی ی شماری و ردھی و چھ در جریان رأ
بھ شکایات، قوم گرایی، تقلب، چوکی بخشی، 

تطمیع، مداخلھ خارجی ھا، رشوه، تھدید، 
 بر  اروپایی ھا و امریکایی ھافشار مستقیم

، کند کاریھا، استعفا، مخالفت ھا در افغانھا
سیون رسیدگی ی کمدوماه سر درگمییونما و 

 در کنار بھ شکایات؛ چنان خجلتبار گردید کھ 
 بینی دموکراسی عل محمد ھاقربانی شدن ل

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 

 ری ای بسازند و دو کاندیداخویش بینی خمی
بھ میدان میآیند؛ پرسش ھای زیادی را در 

  : خلق کرده استمردم افغانستان و جھانذھن 
  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 
دم ناشی از دارند، آیا قادر اند بر رنجھای مر

آدم فقر، بی کاری، بی خانگی، بی حقوقی، 
ربایی، زن ستیزی و مثلھ شدن لعل محمدھا 

  ی بگذارند؟ ـــر مثبتـــان انتخابات، اثـــدر جری

 فردی وجود دارد کھ بھ ،ـ آیا در مابین این دو
ی کشــور  سرنوشـتیــ بھ بی امنیھا وـــاین ھم

  پایان بگذارد؟نقطۀ
  شریفی...                                       و

  ٣  صبقیھ

  .ًلطفا خود را با نام معرفی نمائیید: خبرنگار
  .خوب: مالزم اولی

  !ایی گپا  بچھ درد میخوره؟: م دومیمالز
خوب است کھ مردم و دولت از وضع : خبرنگار

  . زندگی مالزمان مکاتب باخبر شوند
نام ماره چھ میکنی؟ ... اممممممممممممممم: مالزمان

  .ماره در کدام بالیی گرفتار نکنی
حاال دموکراسی است؛ چرا از معرفی خود : خبرنگار

معلومات در مورد ترس دارید؟ مصاحبھ و دادن 
گی تان حق شماست و این حق در قانون اساسی بھ دزن

  .شما داده شده است
ما قانون مانونھ نمیدانیم؛ نام ما کھ ده : مالزم اولی

اخبار چاپ شوه از کار بیکار میشیم، ای کاره بھ چقھ 
مشکل پیداکدیم؛ خانھ کھ نداریم ده خانۀ کرایی زندگی 

یک "ھا و نواسھ ھای ما میکنیم؛ ھمی ماش کھ بھ بچھ 
و یک جوره لباس میشھ، ھمیره ھم از ما " لغمھ نان

  .ما نام خده نمیگوییم... میگیرین؟ 
  خوب، معاش ھر کدام شما ماھانھ چند است؟: خبرنگار
معاش نظر بھ درجھ است سھ ھزار و کمتر : مالزمان

  .از سھ ھزار
  ن دارید؟ شما کوپ: خبرنگار
  ...نھی ھی کوپ: مالزمان

 ساعت چند ساعت وظیفھ اجراء ٢۴شما در : برنگارخ
  مینمائیید؟
 شام؛ مکتب سھ وقت است؛ ۶ صبح تا ۵از : مالزمان

  .ما تا آخیر شام ده مکتب میباشیم
شما غیر از کنترول دروازه دیگر چھ کارھا : خبرنگار

  را انجام میدھید؟
جاروب کردن صحن مکتب، اتاق ھای : مالزمان

  ی ھا، آبپاشی صحن ــ و چوکدرسی، صافی زدن میزھا



٣ص                                                                   ١٣٨٨ عقرب                  سال اول                                – سومشماره   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

این کتلۀ بزرگ شاغل در مکاتب کھ در اما 
واقعیت امر جامعۀ افغانستان را از لحاظ 

  میدھند،  نزد کلیھ ازمانـــس کریــی و فـعلم
دولت ھای تا کنونی افغانستان، از جملھ دولت 
کرزی و وزرای گماشتۀ وی، ھرگز از مقام 

وده ماعی در خور خویش برخوردار نبتاج
فقر، امراض، بی سرپناھی، ناچیز . است

بودن معاش و نرسیدن بموقع آن، تھدید و 
تعقیب مقامات ، تفتیش عقاید، عدم اعتماد بھ 
آینده، تبدیلی ھای عقده آمیز بھ وسیلۀ مقامات 
باالیی، وعده ھای دروغین وزراء در روز 
ھای معلم در رابطھ با بھتر شدن زندگی 

 کاذب این صیف ھایآموزگاران، تعریف و تو
 ھمھ حقوق  ازقشر، ولی محروم بودنش

انسانی و اجتماعی درعمل، ارزش اجتماعی 
 نزد جامعھ و حتی خانواده قشر معلم را

ًمثال کمتر .  بھ صفر ضرب زده استھایشان
جوان افغانستانی را میتوان یافت کھ بھ 
خواست خود خواھان معلم شدن در یکی از 

مگر اینکھ بیکاری، مکاتب افغانستان باشد؛ 
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 

 آن تأمین گردد؛ در غیر این، ھر وصف و در
تعریفی از آن، چیزی کاذب و عوام فریبی 
محض است؛ زیرا در ھر وظیفۀ اجتماعی 

وقتی معلمی . واال ترین عنصر انسان است
خانھ ندارد کھ در آن بیآساید، پولی ندارد کھ 
بوسیلۀ ان غذا بخرد، بیماری خود و خانوادۀ 

معلمی از فقر خود را درمان نماید؛ وقتی 
 وقتی معلمی قادر ؛دچار تکلیف روانیست

نیست برای خود و خانواده اش یک دست 
لباس مناسب تھیھ نماید؛ وقتی معلم توان 
ترمیم بایسکل خویش را ندارد؛ وقتی معلمی 

ی کشال و با چھرۀ آلوده در پایدان سرویس پا
ب میرود؛ تمکھ  شھر کابل بگرد و خاکبا 

ًس جبرا ترک مسلک وقتی معلم پس از در
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      

طریق تلویزیون طلوع در معلم بود، از 
اگر معاش من : خطاب بھ رییس جمھور؛ گفت

از رییس جمھور باشد، میداند کھ در دنیا چھ 
این معلم محترم در لفافۀ احترام، در . میگذرد
 یـــود را بھ جناب عالـام خشماگین خـــواقع پی

  ....سایھ شوم 
 مکتب و صنف ھا، استاد کردن خیمھ ھا، شستن

م کردن چای مسوولین لیسھ، زراعت و ظروف و د
  ...گلکاری مکتب، پاک کردن بدرفت ھا، پیره داری و 

  شما از زندگی خود راضی ھستید؟: خبرنگار
ای . ای زندگی نیست... زندگی ... ھی ھی : مالزمان

  .جانکنی است
شما چھ آرزو دارید؟: خبرنگار  
شھ کار باشھ، خانھ باشھ، نان با... آرزو... آه: مالزمان

.و آرامی، ھمی آرزوی ماست  
بدون تردید در افغانستان دموکراسی اعالم  :تبصره

گردیده است، در قانون اساسی برای شھروندان حق 
آزادی بیان داده شده است؛ باقید این قانون ملی، دولت 

 کنوانسیون بین المللی از جملھ کنوانسیون  ٧افغانستان 
سیون حق حق اقتصادی، اجتماعی، فرھنگی و کنوان

در این قوانین ملی . سیاسی ـ مدنی را امضأ نموده است
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 

ولی در کشورھای نظیر .  سپرده اندشھروندانشان تعھد
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( 
ًکامال بی رنگ و بو و در نھایت کاذب و انسان فریب 

  .اند
تترین طبقات و اقشار      باری تا ھنگامیکھ فرودس

جامعھ نظیر این مالزمان، دموکراسی را بصورت 
مادی آن لمس ننمایند؛ تا ھنگامیکھ زحمتکشان یک 
کشور از بیکار شدن خویش  چون ھیوالی مرگ بر 
خورد بلرزند و از برخورد زشت مقامات دولتی در 
ھراس باشند؛ تا ھنگامیکھ مالزمان مکاتب یک کشور 

 درآمدترین وظایف را بردوش کھ شاقھ ترین و کم
 ساعت خالف قانون کار افغانستان کھ ٢۴دارند و در 

  ساعت با ھمان مزد معین بیش٢۴نباید یک کارگر در 
 ساعت عرق میریزند و با ١۴ ساعت کار نماید، ٨از 

آنھم از وحشت بیکاری خود را سانسور نموده  از 
 اظھار نام خود در ھراس اند؛ این چھ نوع دموکراسی

آیا در افغانستان ھمان ! و تأمین حق آزادی بیان است؟
قانون جنگل حاکم نیست؟ آیا زیستی با این ھمھ رب و 

 خواند؟  در ٢١وحشت را میتوان زندگی قرن 
کشوریکھ تمام آرمان کارگرانش در خواست نان، خانھ 
و پیدا کردن کار خالصھ شود ولی ھرگز بھ آن دست 

ین دموکراسی مسخره و نیابند، حق ندارند بھ ریش ا
  !قوانین روی کاغذش قاح قاح بخندند؟

  

" آزادی بیان"کارگران، اعتراض و 
!حق شماست  

  

 معلم ١٧٠٠٠٠بھ استثنای مکاتب خصوصی، 
در " یچپراست" مأمور و ٣٠٠٠٠و در حدود 

روزانھ .  مکاتب افغانستان مشغول کار اند
ن معلمان شش و نیم ملیون شاگرد بحضور ای

 و  ھنر، ادبیات ،چار زانو شده علوم عصری
 .اخالق اجتماعی میآموزند

زمامداران گذشتھ را کھ حد ! رساند، کھ آقا
  با رابطھ در ،داریم بیاد بدینسو سال ٧٠اقل از

  تحقیر معلمان چیزی جز توھین و حقوق تأمین 
تر از ھمھ  شکنجھ و اعدام و واضیح

دروغگویی و بی توجھی بھ زندگی معلم، 
ھ و جز داغ ننگ بر چیزی در چنتھ نداشت

اشتھ یزی در تاریخ از خود بجا نگذچنی پیشا
س شما ھم کھ ھر سال یک درجن پ. اند

تحویل معلمان میدھید، آیا قادرید از  اباطیل
چنگ قضاوت بیدریغ تاریخ در امان بمانید؟ و 
باز، در خطاب این خانم بھ آقای کرزی این 

، شما رآقای رییس جمھو:  م نیز نھفھ بودپیا
 پولی در اختیار ندارید تا معاش معلمان را کھ

معاش دالری مشاوران و  زیاد نمایید ـ
سرتان ـ و این پول در کیسۀ  اندیواالن صدقۀ

خارجیھاست؛ مگر زمین سرپنا برای معلمان 
ًمثال اگر ! ھاست؟ ھم در اختیار خارجی

  ابلــمعلمان ک ازمعلمان سایر والیات کھ مانند
  

اه نیاز دارند برای یک لحظھ بگذریم بھ سرپن
  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 

 غضب و دھا شرکت  و کتل خیرخانھ راچمتلھ
ر رسمی زمین ھای دولتی را رسمی وغی

ًردند کھ فعال ھر بیسوه را بھ ک تصاحب
 دالر بھ فروش میرسانند؛ ولی شما ۶٠٠٠

منحیث فرد اول کشور قدرت نداشتید کھ برای 
سوه زمین توزیع  ب٣ ،٣معلمان بی سرپناه 

اگر در کشوری ! آقای رییس جمھور نمایید؟
معلمانش گرسنھ بخوابند، معلمان بیمارش پول 

نش از فقر ادویھ را نداشتھ باشند، اگر معلما
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 

 اخدار ـش ایــــگر دروغھـــدی ارــــیکب وردک
  ۴  صبقیھ

 ًته قبالـــاین نوش
ارگر ـــۀ کیرـنش به

ی ــرسیده بود، ول
 مــــبت تراکــبنس

در شماره مطالب 
ی به ـــھای قبل

  .نشر نرسید
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

۴   ص                                                                ١٣٨٨ عقرب                           اول                        سال– سومشماره   

  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 گزارش تھیھ  کارگر را بخوانید،
  .کارگر نشریھ شما و پژواک زندگی شماست نمایید،

 روی این ھمھ انواع دزدان انسان، زراندوزان و مفتخواران، بر
  ھــان و ھمــمالکیت انداختھ باشند؛ صنف معلم" ټخی "معیشت و اشیا

 کھ جز فروش نیروی مزد بگیران کشور؛ نظیر اکثریت  زنان محروم
   شدهبد بخت زادهسایلی برای زنده ماندن در اختیار ندارند، کارشان و

مگر اینکھ خود در زندگی خویش تغییری . و بدبخت خواھند مرد
  :واما این تغییر. وارد سازند

   معلمان ارجمند ما، با قید روشنفکر بودنشان، پارچھ جدا بافتھ شده 
د؛ آنچھ در تاریخ میخوانیم ھرگاه سرزمین ای از مردم افغانستان نیستن

افغانستان مورد تجاوز قرار گرفتھ است، باشندگان این خاک بدون 
اما این مردم . تردید در برابر متجاوزین گاھی گردن نشکستھ اند

غیور وشمشیری در ساحھ آفرینش تمدن، اختراعات و انکشافات 
سفی و خواست علمی، نقد عمیق طبیعت و جامعھ، سیاست، افکار فل
در این زمینھ . حقوق خویش از دولت ھا چندان وصفی نداشتھ است

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 

اکنون خطاب ما  بھ کتلھ بزرگ . ار چنین ضعف تاریخی بوده ایمدچ
و ارجمند معلمان است کھ میباید از کرختی و حالت گنسی و پکری 
بیرون آمده با فرھنگ کھن قرون وسطایی کھ ھمان سنت گرایی، 
تمایالت ننگ آور قومی، سمت پرستی، بمن چھ عامیانھ و ھمرنگ 

 زندکی خویش و اوالد خویش شدن با عوام غیر مسوول در برابر
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 

یباشیم، گردانندگان بنیادھای علمی و پیشگامان فرھنگ این خاک م
چرا چنین ابتر و مسلوب الحقوق شده ایم و این حقوق مسلم را کھ در 

چنین است . قوانین ملی و بین المللی تثبیت اند چگونھ باید تأمین کرد
  .پیشآھنگی و درس دھی برای خود و جامعھ

    اما پیشآھنگان علمی و فرھنگی یک کشور کھ نتوانند بھ حقوق 
توانند نسل جوان را بیدار و با شعور خویش دست بیابند، چگونھ می

  اجتماعی ـ سیاسی تربیت نمایند؟
بدون مبالغھ، شما کتلھ بزرگ و فعال جامعھ را !    استادان عزیز

میسازید، ولی با پراکندگی و ندانم کاری، کاری از دست شما ساختھ 
ًحق چیزی دادنی نیست  حق دایما گرفتھ شده است؛ پس شما . نیست

 یک نھاد مستقل معلمان کھ در عقب ان سرو کلھ ھیچ فقط با ایجاد
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

  ....وضعیت زندگی معلمان 
بر  مبنی بر اینکھ برای معلمان زمین توزیع و معاش آنانرا اسالفش 

ولی معلمان این وعده را  .ند خواھد رفت، تکرار کرداساس رفرم بل
رییس جمھور  خوانده  باز یک فریب و یک کمپاین انتخاباتی برای
  .در شمار فلسفۀ دروغ دولت ھا حساب نمودند

     یک شب بعد روز معلم، معین وزارت معارف در مصاحبھ با 
ل  افغانی در سا١٣٠٠نطاق یکی از تلویزیون ھا، از اضافھ شدن 

گذشتھ بھ معاش معلمان با افتخار عجیبی یاد آوری کرد ـ احسنت بر 
 .تارخوان معلمان باران رحمت باریدًـ واقعا روی دس!شما آقای معین

را نمیدانند ـ اما " محترمین"اند کھ لطف " ناسپاس"ولی این معلمان 
 ١٣٠٠اضافھ شدن " اگر کج بنیشینیم ولی راست بگوییم! "آقای معین 

بر معاش معلمان نھ احسان کدام مقامی، بلکھ آن فشار افغانی 
ًاعتصاب استادان با شھامت لیسھ عالی حبیبیھ و بعدا سراسری شدن 
آن اعتصاب بر حق بود کھ با قید زور گویی ھای آقای اتمر، پول 

  . یک جوره بوت را بمقام واالی معلم روا دیدید
ای از استادان  روز بعد ا ز روز معلم، آقای کرزی در جلسھ ٣   

کھ برای برخی از معلمان در دھسبز یک یک : محترم اعالم داشت
نمره زمین توزیع مینماید؛ وکاغذ ھایی را بدست تعدادی از معلمان 

ًحال، اوال این معلوم نیست کھ این یک کمپاین انتخاباتی و . سپرد
 ٨چیزی نمایشی بود و یا راستی ای را در خود دارد؟ زیرا مدت 

  کھ عودت کنندگان را دولت با خط اندازی ھای بیمفھوم در سال است
از جانب دیگر سرو صداست کھ در بدل . دشتھای سوزان بازی میدھد

 افغانی از معاش معلمان باز گشت ١۵٠٠٠٠  بیسوه زمین  مقدار ٣
معاش معلمان کھ برای غذا، ادویھ، لباس و نظایرش کفایت . میشود

 چگونھ بپردازند و چگونھ خانھ را نمینماید، معلمان این قرض را
اعمار نمایند؟ ولی آقای کرزی در این محفل برای معلمان یک سخن 

"  سال این کار را انجام دادم۵در مدت : " راست ھم گفت و آن اینکھ
معلوم نیست کھ " یعنی صرف برای شما یک یک ورق کاغذ دادم،

  ."چھ وقت این شھرک آباد خواھد شد، خدا میداند
روزگار این تیره بختان روی : اما سوال اساسی این است کھ   و 
چرا بھ نمیگردد؟ آیا اینان بدبختان مادر زاد اند؟ و تا ) معلمان( زمین 

ابد چنین گرسنھ، بی سرپناه و رانده شده از تمام فرآورده ھای بشر و 
ًمحروم از نعمات مادی خواھند بود؟ دقیقا، بنا بھ اعتراف مقامات بلند 

 ھیلری کلینتن وزیر دولتی و حامیان خارجی این دولت، مانندپایھ 
تا دماغ غرق در فساد اداری باشد،   تا زمانیکھ دولتی:خارجھ امریکا

مشتی از مافیای زمین، قاچاقچیان چرس و تریاک، اسلحھ، سنگھای 
  روگان دارند، ــی، دالالن سیاست، کسانیکھ اقوام افغانستان را گــــقیمت

  

  افغانی ٣قیمت 


