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 انجمن احتماعی زحمتکشان افغانستان 

  ٢٠١١ می ١٧

  

  عرقريزان در قدرت سھمی ندارند
  

د؟«در مقالۀ  ان، اھل» زحمتکشان کيانن ارگران، دھقان امل ک ه زحمتکشان ش دروشن شد ک شه وران  ان ه و پي .  حرف

رد ا درصد ٩٥اينان در افغانستان  رد ف دگی ف ۀ زن رای ادام د و ب ار می کنن ازند، شب و روز ک فراد جامعه را می س

ل،  ه، ھوت ه، خان م، کتابچ ز، چوکی، قل ين، دروازه، مي ش، کلک اس، کف جامعه، به ساختن بيل، کلنگ، لوازم برقی، لب

ا، نخود، . راف تان می بينيد، مصروف می باشندمکتب، دکان و باالخره ھرچه در اط گندم، جو، جواری، برنج، لوبي

د اه . انواع ميوه و انواع سبزی توليد می کنند، به تربيۀ بز، گوسفند، اسب ، قاطر، مرغ و فيل مرغ مصروف ان ا نگ ب

ه  ه گل نشسته و سرسری می توان مشاھده کرد که اگر  زحمتکشان يک روز  از کار دست بردارند، حرکت جامع ب

د رده نمی توان دا ک ار و عرق. کسی نان خوردن خود را پي ه ک ه ب رد اعضای جامع رد ف ات و نفس ف زی  پس حي ري

  . زحمتکشان بستگی دارد

دگی )  درصد٩٥در افغانستان ( اما با اينکه زحمتکشان  اکثريت جامعه را می سازند و با خون و  عرق خود چرخ زن

د،  ه جوالن در می آورن ی و بخش خصوصی درا ب ان در  بخش دولت يچ يک از آن ا ھ دام درت سھمی ندارن در . ر ق

و يا فرزندان شان وزير، معين، رئيس عمومی و مدير عمومی شده نمی ...  کارگر، دھقان، نجار، آھنگرچحکومت ھي

وده، کرز. توانند ل نب يچ يکھيچ يک از اينان در پارلمان وکي ۀ خود ھ شرانو جرگ سابی ھای م ان را یی در انت  از اين

ان در څ. ده می شوندلست نمی کند، در شورا ھای واليتی نه خود را کانديد می کنند و نه برن يچ يک از اين ارنوالی، ھ

ه و   یوزارت عدلي ا و کمپنی ھای خصوصی و امنيت ستند، در انجو ھ ام و چوکی ني ات صاحب مق  محاکم مرکز و والي

  .يس، مدير و يا معاون مدير  بوده نمی توانندئسھامدار، ر

االتر از ده ھزار  وده که معاشی ب ارگر ب ور، آشپز، مستخدم و ک زحمتکشانی که در اين بخش ھا استخدام می شوند،  دري

حمتکشان که اينکه ز. به اين صورت می بينيم که زحمتکشان عرق می ريزند و حاکمان از آن کيف می کنند. افغانی ندارند

ان است ٩٥نمايندۀ  ذيری آن  درصد افراد جامعه اند، چه وقتی قادر به گرفتن  قدرت خواھندشد، مربوط به آگاھی و تشکل پ

ه حرکت در آوردن  ا ب ر شده ب ا خب وان خود ب ه قدرت دست ٩٥که در آن صورت از زور و ت ه ب  درصد اعضای جامع

  .ز جھان به اثبات رسانده  و ممکن نيست بار ديگر تجربه نشود اه ایاين را تاريخ در چند نقط. خواھند يافت
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با اين که زحمتکشان طی سالھا تالش، تشکل و آگاھی قادر می شوند که قدرت را به دست گيرند، اما اين کار آسانی نيست، 

وليس، محک د، صاحب ارتش، پ ار دارن روت ھای شھر و ده را در اختي دان، چون پنج درصد از افراد جامعه که ث ه، زن م

 درصد اعضای جامعه ٩٥لذا دست يافتن . دولت ھای قدرتمند جھان از آنھا حمايت می کنند. قانون و رسانه ھای جمعی اند

الھا . به قدرت و سرنگون کردن حاکمان ظالم و مستبد کار ساده ای نيست د س ين ھدفی باي ه چن رای رسيدن ب زحمتکشان ب

  .  درصد غاصبان قدرت شوند٥ درصد اعضای جامعه  به جای ٩٥تالش کنند تا قادر به جاگزينی قدرت 

 

       

  


