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ه کارگر، در افغانستان سبب استثمار طبق  
علل استبداد بر زنان و کودکان، فقر 
دهقانان و حاکمیت فضاي ترور و وحشت، 

ویانه ـود جـود مناسبات سـی تردید وجـب
امپریالیسم و سود جویی سرمایه وابسته 
داخلی است؛ نه مسایل فرعی که عوامناس 
و چپ خلق گرا و ناردونیک بر آن چسبیده 

  . اند
اخلی امریکا و با مشبع شدن بازارهاي د    

اروپا از تولید کاال، با بلند رفتن مخارج 
ا ـارگر در آن کشورها، بـزندگی طبقه ک

  رمایه و ــت سـدن محیط انباشـمحدود ش

ارگر را به دوستان خود برسانید، ـکارگر را بخوانید، ک
به کارگر مطلب بنویسید و گزارش تهیه نمایید، کارگر 

  .نشریه شما و پژواك زندگی شماست

متقابالً پایین آمدن نرخ کسب سود؛ 
هاي انحصاري امریکا و اروپا، چه  هسرمای

در دوران جنگ سرد و چه در پایانش، 
بشکنند و براي ناگزیر شدند تا بن بست را 

تقسیم مجدد جهان دست به تجاوزات تازه 
در چنین اوضاعی، تجاوز روس . اي بزنند

ها به افغانستان، غصب ثمره انقالب ایران 
بوسیله ارتجاع آخندي و تجمع گروه هاي 
مذهبی افغانستانی در پاکستان و ایران، 
تمسکی شدند براي حرکت سرمایه 

ها به انحصاري امریکایی ها و اروپایی 
  . افغانستان و اطراف این کشور

رده در افغانستان وقتی از طبقه کارگر نام ب
میشود، گوش سیستم سرمایه و ارتجاع چر 

در این . اندام شان راست میگرددشده مو بر 
کشور با قید استثمار کار مزدي، خصومت 
مهار نشده نی اي از نظام سرمایه و پادوانش 

  . علیه طبقه کارگر در جریان است
سال اخیر، سرمایه متجاوز روسی و  34در   

ه ب) پرچم  – خلق( دو حزب نوکرش 
ایدئولوژي و پرستیژ جهانی طبقه کارگر 

زیر شعار اتحاد : خیانت تاریخی کردند
مردم ) داس و چکش ( کارگران و دهقانان 

  عادي و انقالبیون را اعدام کردند و به زنان و 

کودکان بجاي نان و خانه گور و کفن دادند؛ 
در جبهات با آنکه اکثریت طبقه کارگر ضد 
روس ها می جنگید ولی تنظیم هاي جهادي 
علیه این طبقه به صفت یک طبقه خصومت 

  .ورزیدند
حال که سرمایه مالی امپریالیسم و سرمایه 

افغانستان مسلط اند؛  وابسته به امپریالیسم بر
کارگران کار نمی یابند، نان ندارند، خانه 
ندارند، در قدرت سیاسی فاقد سهم و در 
منابع تولیدي از اکثر حقوق تثبیت شده 

با وجود این همه استبداد، . خویش محروم اند
  کـارگران گروه گروه آگاهانه سـر بریده شده، 

٢ بقیھ ص     

شود، در  کامالً غیر منطقی است که فکر
حاکمیت نظام سرمایه داري و سلطه 

داراي حقوق برابر  ارتجاع، زن آزاد باشد و
با مرد ها؛ زیرا بورژواها و مردان مرتجع، 

  اي ـاي هوس هـاال و وسیله اطفــزن را ک

بر بنیاد تحقیقات . وحشییانه خود میدانند
گروه پارلمانی، نجیبه ابتداء چون کالیی 
جبراً خریده شده مورد هوس رانی مردي 

 نجیبه پس از ستم کشی ها،. قرار میگیرد
  فرار ) ر ـشوه( اسب از مالکش در موقع من

 

٢بقیھ ص   

٢بقیھ ص   

در اثر فقر، بیکاري، استبداد و نا امنی که زاده 
سته سلطه امپریالیسم و سلطه سرمایه واب

داخلی است، کتله هاي بزرگی از کارگران و 
پناهندگان افغانستانی جبراً در ایران کار و 

سپاه پاسداران و بسیجی هاي . زندگی میکنند
دولت فاشیست اسالمی سرمایه وابسته ایران، 
به بهانه هاي مختلف خالف همه موازین 
کنوانسیون حق پناهندگی و حق سازمان بین 

زل کارگران و مهاجران المللی کار، به منا
میبرند، خانه هایشان را آتش  افغانی هجوم

میزنند، افغان ها را از خانه هایشان بیرون 
رانده به قتل میرسانند و یا با جرایم اندك به 

مـزد کــارگـران را  .ه دار میسپارندـــوخـج
دازند، کارگران را جبراً از کار اخراج نمیپر

قومی و میکنند و با چاق کردن تبعیض 
مذهبی که خصلت طبیعی دولت فاشیستی 
آخند هاست، براي گشت و گذار کارگران و 
پناهندگان افغانستانی مناطقی را ممنوع اعالم 

   ري جمهوريـبش دـضورد ـرخـن بـای. میکند

در بهار و تابستان امسال در  اسالمی ایران،
  . مناطقی چون کرج و یزد، به اوج خود رسید

ال انترناسیونالیست ـده فعوـک ستـسیام    
ري و مدافع استوار حقوق انسان ها با ـکارگ

جمعی از سازمان ها و افراد چپ سوسیالیست 
و دموکرات افغانی و غیر افغانی، در دفاع از 

ران و پناهندگان افغانی مقیم ـارگـحقوق ک
ایران، کمپاین وسیعی را در کانادا و اروپا راه 

ن، ماه گذشته در نتیجه این کمپای. انداخت
انادا شاهد ــو ک ااي اروپـرهـتعدادي از شه

تظاهرات، میتینگ ها و پخش اعالمیه ها در 
دفاع از حقوق کارگران و پناهندگان افغان و 
افشاي اعمال ضد بشري دولت اسالمی ایران 

انجمن اجتماعی کارگران افغانستان با  .بودند
سپاس از سیامک ستوده و سایر مبارزان این 

این؛ همبستگی اش را در راه مبارزه با کمپ
استثمار و استبداد سرمایه با این رزمندگان 

  .آزادي خواه و برابري طلب، ابراز مینماید
  شریفی رییس انجمن                                

  تیر باران حق حیات در افغانستان
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  ... براي نجات است بدبختیها 
امریکا، اروپا و شرکاي امپریالیست چینی و 
جاپانی شان، با  صدور سرمایه هاي جنگی 

پول و اسلحه به تنظیم هاي جهادي به  (
، با صدور کاالهاي )زمینه شصورت پی

تجاري، با شیوع دادن مواد مخدر، با بزر 
ناسیونالیسم و حمایه از تشکل هاي 

قومی افغانستان،  - ذهبی ـب مـمتعص
پاکستان، ایران، آسیاي مرکزي، چچن، 
بالکان و شرق میانه، چنان باتالقی ایجاد 

ذهبی، ـار تروریسم مـگـه انـردید، کـگ
ی، کشت، تولید و ناسیونالیسم هار قوم

ترافیک مواد مخدر، تکثر باندهاي قاچاق، 
ظهور دسته هاي لمپنی، تبارز مافیاي آدم 
ربایی و زمین دزدي، شیوع خرافات، زن 
ستیزي، فقر، مهاجرت ها و کدورت دیوانه 

طبقه کارگر، چون سمارق از  به وار نسبت
  .زمین روییدند

بناء، این حرکت قوانین عام سرمایه    
  ی ـاسـابت ها و استبداد سیـاري، رقـانحص

حاکم امپریالیست ها و منافع سرمایه وابسته 
بوده که زمینه رشد این همه گروه ها و 
فرهنگ آزادي کشی، تخدیر و پکر ساختن 

ي از این اقشار محروم جامعه و سرباز گیر
باتالق را آماده ساختند؛ با این وصف، گروه ها 
و دسته هاي فوق نه تماماً یک بیک بدست 
سرمایه انحصاري و سرمایه هاي وابسته 
ایجاد شده و نه هم اهداف این گروه ها فقط 
همان اهداف سرمایه انحصاریست؛ این گروه 
ها اتوپیاي مخصوص بخود را در کله دارند؛ از 

ان گاه و بیگاه با سرمایه هاي همین رو این
انحصاري با سرمایه وابسته و برعکس نیز، در 

حادثه برج هاي تجارتی، زدن ( تصادمند 
اسامه، ترور مهره هاي کلیدي دولت 

امپریالیسم و  ؛ اما در جهانی که...)افغانستان و
سرمایه داري عصر امپریالیسم مسلط است، 

مدینه  این گروه ها با تمام استقالل ظاهري و
فاضله مخصوص بخود شان، جز زاییده و 
وسیله سرمایه هاي انحصاري و سرمایه هاي 

  .وابسته، چیزي دیگري نیستند
 

پوپولیست و دنباله رو عوام، این را تا هنوز    
وجود سرمایه هاي : درك نکرده اند که

انحصاري و سرمایه وابسته داخلی، قبله و 
زادگاه کلیه اسارت ها، محرومیت ها و 

ی، تا بدبختی هاي اجتماعی بشر اند، یعن
زمانیکه بردگی کار مزدي بر تولید اجتماعی 
حاکم است و طبقه کارگر بیگانه از محصول 

فقر، استثمار، استبداد و ترور ادامه : کار خویش
 شده، نجیبهتجاوز ها بر زرمینه خواهد داشت؛ 

ها، شکیالها پس از تجاوز همچنان اعدام 
خواهند شد؛ کارگران سر بریده شده و تجاوز 

 جنایتکار بر کودکان معصوم انمال امام
سمنگانی ها تکرار خواهد  شکردره اي ها و

لذا، براي نجات طبقه کارگر و تمام . شد
بشریت از ستم، استثمار و محرومیت هاي 
اجتماعی، باید قبله این همه بدبختی ها یعنی 
سرمایه هاي انحصاري و سرمایه وابسته را 

ا عام افشاء ساخت و مورد هجوم قرار داد؛ نه ب
گویی ها عوامانه در تاریکی ها چپ و راست 

 . زد و خود را فاتح معرکه خواند "شمشیر"
 

بر این مبناء، وظیفه کلیدي و درنگ ناپذیر 
فعالین جنبش هاي کارگري و آزادي خواهی 

اوالً، از بکار برد ادبیات گنگ و : این است که
  کرنشی در برابر امپریالیسم و سرمایه وابسته

و از این هم بدتر، از دنباله روي از ) ی داخل( 
ثانیاً، فعالین جنبش . توده عوام، دست بردارند

هاي کارگري و آزادي خواهی نباید از مواضع 
ناسیونالیستی و عموم خلقی براي طبقه کارگر 
و بشریت آزادي و برابري بخواهند؛ زیرا، هر 
دو موضع فوق، طبقه کارگر و زحمتکشان 

این طبقه را از موضع متمایل به اهداف 
دموکراسی خواهی پیگیر کارگري و مبارزه 
روشن طبقاتی خارج ساخته، شعارها و ادبیات 
رزمنده کارگري را بی خاصیت کرده طبقه 
کارگر و زحمتکشان مبارز دموکرات را به  

گویا با : سیاست ها و مواضعی میکشانند که
حفظ سلطه امپریالیسم و سرمایه داري وابسته 

شود، طبقه کارگر و بشریت به آزادي، هم می
رفاه اجتماعی و دنیاي فارغ از استبداد و 

  چپ هاي ناسیونالیست،  .استثمار دست یابند
 

  ... پنج تن کارگر 
  : آگاهانه ترور میشوند

کارگر را  5در ماه اسد امسال تروریست ها 
که براي فروش نیروي کارشان به محل 

هنوز . کار میرفتند در راه جلریز سر بریدند
خون ارجمند این کارگران نخشکیده بود 

تن کارگر دیگر که براي دریافت  9که 
  رکت ــابل در حــرف کــار از پغمان طـک
  

بودند، روي یک پل با بمب جاسازي شده، 
باري این خصومت هار تا . پارچه پارچه شدند

نیابند، هنگامیکه کارگران آگاهی طبقاتی 
تشکل مستقل خود را نسازند، نظام سرمایه 
داري را نقد و لغو مالکیت نکنند؛ کماکان 

  .ادامه خواهد داشت
  

در اوایل ماه اسد در والیت سمنگان  
مالي مسجد بر دختر خرد سالی تجاوز 
کرد؛ مال صاحب خواست این جنایت  را 
زیر عباء و قبایش پنهان سازد و همچنان 

ادامه دهد؛  "حراب و منبرجلوه در م"به 
ولی مردم انسان دوست سمنگان که 
نجابت و کرامت انسانی و بخصوص حقوق 
کودکان را هرگز فداي جلوه هاي کاذب 
مالي جنایتکار نمی کنند، فساد بویناك 

  اي عق ـالي اکتهـالب ب را ازـال صاحــم
  

تشت رسوایی اش را  آورش به بیرون ریخته،
شهروندان گرامی  .از بام بر زمین زدند

سمنگان با این عمل انسان دوستانه شان نه 
تنها عمل ضد انسانی یک مالي جنایت پیشه 
را رسوا ساختند؛ بلکه به مردم افغانستان این 

تماس ها و آموزش : درس را نیز دادند که
فرزندان خود را جداً زیر مراقبت داشته باشند 
که در عقب جلوه هاي محراب و منبر چه 

  .زشتی میتواند پنهان باشند اعمال
  

        اختالفات بین هم کشته شده، غنیمت
حال براي اینکه قضیه . زنده میماند) نجیبه ( 

افشاء نگردد، زن اسیر در مله عام به صفت 
ارگان هاي دولت . مجرم اعدام میگردد

زمانی از ) امنیت و پولیس پروان ( پوشالی 
  قضیه اطالع مییابند که تن نجیبه بی دفاع با 
 

نباشند، مورد تجاوز قرار نگیرند و در مله عام 
ند؛ باید این دنیاي استثماري و اعدام نگرد

و این، . انداخت آلوده با جنایت را از بنیاد بر
فقط رسالت تاریخی جنبش آگاه و متحد 

  .طبقه کارگر است
 
 

  ... نجیبه در والیت پروان 
اقد پناهگاست، بدست این خانم که ف. میکند

میافتد، ) مال عزت و نادر ( دو قوماندان طالب 
نجیبه بین این دو جنایت کار چند ماه چون 

  ر ـردد، تا هر دو بنابــشیئی دست بدست میگ

  . مشبک شده است مسلسل
زمانیکه بجاي شخصیت انسان  آري، تا   

کاال شخصیت یافته و شخصیت انسان کاال 
شده است، سرنوشت نجیبه ها چنین خواهد 

  اال ـر کـا دیگـه نجیبه هـراي این کـــب. بود

 حاکم است یخصوص تیتا ارتجاع و مالک
  مرد يها یهوس ران يبرا ستیشئ ا زن
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راه تقلب، پول و زور اسلحه، با فیصدي 
باال به دو دوره پارلمان و شوراهاي 

ر در ـاصـن عنـای. ی راه یافتندـوالیت
نها با خصایل رسیدن به پارلمان، نه ت

ه ـود وداع نکردند، کــزشت گذشته خ
معامالت جدید،  ننگین تر از گذشته با

ردن ــاي سیاسی، گـزد و بنده: چون
  ا ـاکستان و ایران، رابطه بـه پـشکنی ب

  

رکت در اختطاف انسان ها، تصویب قاچاقچیان، ش
فیصله هاي به غایت ارتجاعی، بی تفاوتی نسبت به 

رویی  حقوق طبقه کارگر و حقوق سایر شهروندان، دو
در تصامیم، اخاذي از وزرا، لوس زدن در ادارات، انجو 
سازي، عدم نظارت بر اعمال حکومت، بی عرضگی 

نظار در انتخاب هیئات اداري پارلمان و نظایرش، در ا
این . مردم و مطبوعات خود را به نمایش گذاشتند

وقتی چپاولگران : نمایش ها این را بیان میکنند که
دوران جهاد با غولی چون امپریالیسم عقد سیاسی 

  د واحد ـسی! ه میدهندـوچـچمضـر  د وـه بـنمایند؛ چ

بهشتی یکی از همین چوچه هاي بد و مضر است که بر 
ساله تجاوز میکند و بعداً وي را به قتل  12شکیالي 

ولی ارگان هاي دولت سرمایه وابسته که . میرساند
مجموعاً کمیته سیاسی سیستم سرمایه است و این 

در این ارگان ها از جمله در )  داحسید و( جنایتکار
پارلمان بوسیله برادرش صاحب نفوذ است، عرض و داد 
خانواده شکیال و مظاهره داد خواهانه نهادهاي جامعه 
مدنی اثري بجا نگذاشته سید جنایتکار هنوز روي کرسی 
شورا تکیه داده براي تکرار جنایت، بدور دختران معصوم 

  .دیگر غمبر میزند

سال سلطه مستقیم سرمایه  12طی 
  انحصاري امریکا و اروپا بر افغانستان،
جنایت کاران جنگی، مافیاي زمین، آدم 

   ران، افرادـران، معامله گـبایان، قاچاق بر
زن ستیز، دشمنان آزادي و تمدن، عناصر 
کتاب سوز، قوم باز و متعصب مذهبی که 
محصول دوران جهاد، جنگ هاي تنظیمی 
  و سلطه مستقیم امپریالیست ها بوده اند؛ از 

 هر خیزش خود بخودي
 مثبت و مترقی نیست

 

ري جهان به رهبري امریکا و کشور سرمایه دا 50وقتی کمتر از 
شان که نخواستند و یا نتوانستند جلو ترور، سر  دولت دست آموز

بریدن ها و جنایات دیگر طلبان را بگیرند؛ وقتی ده ها درجن حزب، 
جبهه و تشکل هاي رسمی و غیر رسمی با مشی ها و شعارهاي 

ي در فساد اداري و جنایات دیگر با ارگان ها یارتجاعی شان از طرف
رسمی شریک شده و از طرف دیگر در دفاع از حیات مردم و تأمین 

؛ مردم عام نستان هیچ حرکتی از خود نشان ندادندامنیت در افغا
افغانستان قطعاً حق دارند و مکلفند که در برابر جنایت کاران 

ننگرهار، کنر، هلمند،  لوگر، لغمان،متحجر و مزدور، در غزنی، 
راي ادامه حیات خود و اوالد شان، تفنگ جنوب و شمال افغانستان ب

وضاع اضافه کرد اما، بال درنگ این را باید به این ا. و شمشیر بگیرند
که آزادي تشکل، آزادي سیاسی، آزادي اندیشه و در خیزش هایی: که

ور آزادي بیان وجود نداشته، خود بخودي بودنش مشکوك و د
این جنبش ها  نمایش حیات دموکراتیک شهروندان را نوید ندهد؛

هر قدر هم در لفاف تقدسات مذهب و ناسیونالیسم پیچیده شده 
باشند، چنانچه چپی ها و مردم عام افغانستان از زمان تجاوز روس 

تر از اعمال  ها و بعداً هجوم طالبان درس گرفتند؛ عواقب خطرناك
  . جهادي ها و طالبان را در پی خواهند داشت

هر که : ي پوپولیست شعار دادند کهزمان تجاوز روس ها چپی ها   
ضد روس هاست از جمع خلق است و هنگام هجوم طالبان به 
کندهار، دهن برخی از همین چپی ها و روشنفکران تا گوش 

. که خوبست جنایت کاران را سر کوب میکنند: شد "پیخ"هایشان 
گرا در نشرات انترنیتی  ال نیز، بعضی از گروه هاي چپ خلقو ح

ستاده با نظاره کف پاي این جنبش به یطه خاك باد اشان، در نق
این ها تا . ، عامیانه شادي و پایکوبی دارند"خود بخودي"اصطالح 

در : که هنوز از دنباله روي درسی نگرفته و این را درك نکرده اند
به رهبري مستقل سیاسی  و معتقد آگاه جهان امپریالیسم جز جنبش

بسوي زندگی آزاد، مرفه و انسانی ایوئولوژیک طبقه کارگر، راهی  –
  .براي بشریت وجود ندارد
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تان ــن افغانسراـــارگــی کـــاعــاجتمن ــانجم: از ـصاحب امتی  

  زیـــر نظـر ھیـأت تحـریـــر
   ٠٧٨٨٢٥٦٩٧٣: شمــاره تلفون 

kargar.af@gmail.com   ایمیل آدرس:  

کابل دھبوری  ١٠٠٧٢: پوست بکس   

افغانی  ٣قیمت   

مطیع اهللا از والیت بغالن در ولسوالی شکر 
مال صاحب . دره کابل مال امام مسجد است

راض دارد هر شام و سحر بر نماز گزاران اعت
برابر به شریعت نیست،  لباستکه ریش و 

فالن چیزت زیاد و فالن چیزت کم است 
خود را به شریعت آراسته بسازید ورنه روزه 

مال مطیع اهللا . تان در هوا معلق است و نماز
در انظار عامه خود را چنان وا نمود میسازد 
که انگار فرشته است، هرگز جنایت نکرده و 

هرگاه . ی و جنایت نیستدر فکر بد اخالق
سخن از جنایت و فساد اخالقی بمیان میآید 
مال صاحب دم به دم نول پاك میکند که 

پیش خداي  وي هرگز از این نواله نخورده و
دره که  مردم شکر. خود رو سیاه نیست

ینت، ساده و مهربان اند، طمردم پاك 
تعدادي سخنان مال را راست باور میکنند 

میسازند تا مورد اعتراض  خود را جمع و جور
اما تعدادي از جوانان، مکتب . قرار نگیرند

خوانده ها و تحصیل کرده گان که به 
داستان دیروز مالي لنگ در زمان توطئه 

 ا بدستـعلیه امیر امان اهللا، و تربیه ماله
آي اس آي پاکستان براي تخریب کاري در 
افغانستان و تجاوز مالي جنایتکار در 

ن دختر معصوم در اوایل اسد سمنگان به آ
را در ذهن دارند، حدس میزنند که شاید زیر 

  .  ریش این مال فتنه اي پنهان باشد
ا تمام ــه بـــا کــر دره اي هــشکی ــول

  ال راـر شام و سحر شکم مـمندي هسخاوت

به ادامه این قضایا؛ چند ماه قبل یک . است
مال از قریه غازه شکر دره دو دختر خرد سال 
را اختطاف کرد که به اغلب گمان ها به 

  .پاکستان قاچاق شدند
ن جنایات علیه زنان، کشف و بر مال شد  

دختران و کودکان در این زمان، بیانگر این 
نیست که به تعداد جنایات در افغانستان افزوده 
شده است؛ بلکه بیانگر این است که به 
هشیاري مردم، به زدودن شرم و ننگ هاي 
ارتجاعی و به بیداري مطبوعات در این کشور 

  .اندکی افزوده شده است
 ه به جنایت را به پلیسمالي آلود مردم وقتی

تسلیم میکردند، در آرزوي روزي بودند که 
زندگی آرام بشر  ازي ذهمه عناصر مضر و مو

از نوع این مال، دزدان، قاچاق بران، آدم ربایان، 
دشمنان آزادي زن، آزادي انسان، رشوه گیران، 
اختالس گران، خرافه پرستان و قوم بازان 

افغانستان  اما مردم ستم دیده. جاروب گردند
تا زمانیکه در جامعه : این را باید درك کنند که

جود دارد، تا زمانیکه مالکیت وستم و استثمار 
خصوصی پاشنه چرخش جامعه است، تا 
زمانیکه پدر زرمینه ها دختر خود را بخاطر پیدا 

گرده نان قربانی مالي فاسد و جنایت  5کردن 
 انبي ارباذکار میکند، طبقات و افراد مضر و مو

براي نابودي این همه . ستمکشان خواهند بود
به تشکل مستقل ) ستمگران( حشرات مضره 

طبقه کارگر و اتحاد زحمتکشان به دور این 
  .تشکل، ضرورت عاجل جامعه است

حسابی چرب میکنند و مال صاحب از میوه 
شمالی سیر خورده دم هاي تازه باغ هاي 

یک جانور  به روق میزند؛ شبیهآ مبه د
وحشی، سر از پا نشناخته چنان مست شده 

ش را فداي یک عباداتکه حاضر است 
، بر جنایت کند و با تمام نول پاکی ها

ختران این مردم نجیب تجاوز و د انپسر
صبح است،  7اسد که ساعت  18  .نماید

مال صاحب با چشمان سرمه کشیده، 
ریش شانه خورده و دستار گردك از 
پنجره هاي مسجد به باغ هاي سبز 
شمالی میبیند، مال که حال از کنترول 
خارج است؛ چشمان رذیالنه اش زرمینه 
. دختر خانه پهلوي مسجد را شکار میکند

پدر رزمینه که کارگر روز مزد است رفته 
نان  قرص  5پول  نمایدتا گندمی را درو 

ر زرمینه نیز از خانه به ماد. را پیدا کند
اري بیرون شده؛ زرمینه آماده نسبتی ک

کاري خانه است، اما مال آماده انجام  پاك
  . یک جنایت نابخشودنی

باري اکنون که دیگر نمی توان مال 
 صاحب را با زنجیر ها مهار ساخت؛ همه

خداوند از رگهاي ": مواعظش را چون
گردنتان به شما نزدیک است و همه 

در ماه بر باد داده،  "ما را میبینداعمال ش
  ده است، روي ـا جنایت شـرا پـسرمضان 

حویلی زرمینه را مورد حمله قرار داده وي را به 
و نجیب داخل اتاق میکشد؛ رزمینه دختر شجاع 

تسلیم مالي جنایت کار نشده طرف مال چنگ 
مال می غرد و بر ریش و  میاندازد، چون ببر بر

چند لحظه بعد در اثر شیون . رویش تف میآندازد
رزمینه همسایه ها خبر شده مال خود را زیر 

هاي اسفنجی پنهان می نماید ولی  "توشک"
چاره نشده در هنگام فرار مردم دلیر شکر دره 

ب را دستگیر کرده در حد االغی  که حصامال 
. لت میخورد، مال صاحب چنان میشود "هپاد"در 

بعد مردم با دیدن لکه هاي خون بر تنبان مال، 
  .داده است درك میکنند که مال جنایت را انجام

و  وقتی مردم پلیس:  رسوایی دیگر مال
د، ولسوال که نولسوالی را در جریان قرار میده

وسطایی، ضد حقوق زن و  فردي متعصب، قرون
ضد حقوق انسان است، میخواهد جنایت مال را 
پنهان سازد، از رسمی شدن و درز کردن قضیه 

بوعات جلو گیرد؛ لیکن در جریان تحقیق طبه م
از مبایل مالي جنایت کار صحنه هاي رقص 

و  نان عریان و مسایل سکس بدست پلیسز
  عشی میافتد که ولسوال را در دفانیروهاي امنیت

از جنایت سست و بیچاره ساخته قضیه رسمی 
گذشته از این جنایت، از یک سال . میگردد

ر دره جسد چند زنی پس کبدینسو در ولسوالی ش
از تجاوز و جسد دختري در حد شش سال، به 

  ده، و به دست پولیس افتادهـوسیله مردم پیدا ش

کارگران . تیر باران شد تن اعضاي خانواده کارگري جهان 30در افریقاي جنوبی بیش از  
اعتصاب  ر تحقق مطالبات کارگري شان دست بهمعدن به روز پنجشنبه ماه اسد به خاط

  جهانیست وریالیسم ـنده سرمایه افریقاي جنوبی و امپزدند، دولت افریقاي جنوبی که نمای

تن  30متواتر نغمه دموکراسی می نوازد، به روي کارگران اعتصابی آتش گشود و بیش از 
 .از اعضاي طبقه کارگر جهان را به هالکت رساند

 است و در انستان که تشکل مدافع حقوق کارگران جهانانجمن اجتماعی کارگران افغ    
این عمل  به رسمیت نمی شناسد، استبداد علیه طبقه کارگر و انسان، مرزي را هرابطه ب

ضد انسانی دولت سرمایه داري افریقاي جنوبی را محکوم کرده تسلیت خود را به خانواده 
  .خون خفته و طبقه کارگر جهان ابراز میدارده هاي کارگران ب

  


