
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی 

  
  آروين باميانی 

١٣٨٨/٣/٣١  

  )نابودی کارگران( نابودی تصدی 
  

ا م و اساسی زيربن ه رکن ھای مھ رای رشد و ری     ترانسپورت دريک کشور ازجمل ه و ب ه حساب رفت ۀ ب ق  جامع ون

ه به علتکشورما افغانستان دريد مگرطوريکه به ھمه معلوم است مااقتصادی نقش حائزاھميت را ايفا مين  عدم دسترسی ب

ين ( ترانسپورت  شبر...) بحری ، خط آھن ، پايب ل دی را درپي ی نقش کلي سپورت زمين د اقتصادی مملکت داشته و تران

االتی مين گرديده والص کشور ازھمين جھت تأيد خعوا% ٢٠ دی ھای انتق ع نيازمن ان ورف  ميگردد ونظربه مقتضای زم

رداری  چندين تصدی اعم از مسافربری وباربری درمرکز و واليات درزمان دولت ھای وقت پايه گذاری و مورد بھره ب

ا .قرارگرفت ه مساحت تقريب ل ب وائی کاب دان ھ ه درعقب مي ً خصوصا تصدی کامپلکس سه کانه باربری مرکز ک ً٣٠٠٠ 

 واسط کاماز وصدھا تن کارگر با پيشرفته ترين تجھزات و دستگاھا، ٢٠٠٠يب ساخته شد که درين تصدی بيشتر از جر

رماي صدی  باس ن ت د اي شت مينمودن ن جھت امرارمعي تند و ازي روکار داش اتی س ايل ترميم زارو و س ذاری ماب ا ه گ ليونھ

شدافغانی درست گرديد و ازين طريق ساالنه پول ھنگفتی به خزانه زوده مي ه.  دولت اف ان زمين اربرای  ایھمچن  خوب ک

ام ی خونين داخوجود آمدن جنگھاه يکعده مردم اين مرزوبوم بود ولی با ورود اجينت ھای ايرانی و پاکستانی وبا ب ی تم ل

درت طلب ر ق ه اث ا ب ی و زيربنا ھای اقتصادی کشور نابود وھمه ھستی مردم به يغمارفت  و ھزاران ھم وطن ستم ديده  م

درت غارت ، . قدرت نمائی  نوکران بيگانه سربه نيست و به خاک وخون کشانده شدند  ه اريکه ق ان ب با استقراريافتن اين

چپاول ، تخريب آغازيافت  که اين تصدی نيز ازين امر مستثنا نبود يعنی اکثريت وسايط و ماشين آالت اين تصدی توسط 

دمزدوران اجنبی تخريب وبه کشورپاکستان قاچ شکيل دادن د از .  اق وموادخام کارخانه ھای ذوب آھن نوازشريف را ت بع

  ،گر به سرکردگی امپرياليزيم امريکای سفاک يک بار ديگرتجھزات کشورھای اشغال۵٢ئی بی  سپتمبربا حمالت ھوا١١

ا روی  ار آمدن دولت تعميرات ، ھنگرھای توليدی وحتی پارکھای وسايط اين تصدی به نا بودی کشانده شد وھمچنان ب ک

ا ھيچ یمللبين الدست نشانده امريکا وبا سرازيرشدن ملياردھا دالر به عنوان کمک از مجامع  ن کشورواگزارشد ام ه اي  ب

وردی  سپورت و ھوان ه وزارت تران کس نميداندکه اين پولھا درکدام عرصه به مصرف رسيده؟ گفته ميشود مليونھا دالر ب

 . داده شده مگروزارت مذکورتاھنوز توجه الزم را درين عرصه مبذول نداشته است برای بازسازی تصدی ھا تخصيص

ه درين مدت با اين ھمه پول ال ب ه فع ه را نيم  وزير ترانسپورت وھوانوردی چند واسطه نقليه ويکی ازين تصدی سه گان

ا انمودءحيث خود کف ازار آزاد رھ انزای ب ا .  دربحر توف ن تصدی ب ال و٢٠٧اي ه ھای  ٣۵٠ واسطه فع د  درخراب کارمن
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دام از ءتصدی درچوکات وزارت ترانسپورت وھوانوردی به شکل خود کفا  فعاليت دارند و کارمندان تصدی مذکور ھرک

شی ٣۵٠٠ سال تجربه کاری دارند ودرين مدت ھمه اينان درمقابل ٣٠ الی ٢۵ د ، چون ساحه رھاي  افغانی خدمت نمودن

ه يد داده ميش فاميلھای کارگران باتصدی برای زندگی ه ب دين مرتب ين چن ای زم ا توسط مافي ين ھ د  مگر امروز ھمان زم

مخت ، چھرھای خسته و  با دست ھای ز تا امروز ھمين کارگران١٣٨۴معرض خريدو فروش قرارگرفته اند که ازسال 

د  مگرکوچکترين قلبھای شکسته ازحريم اين تصدی دفاع نمودند و چندين عريضه و پشنھاد به وزارت ھای مربوطه دادن

ان صو سمت اعظم توجه ازجانب آن ه رت نگرفت درحال حاضرق ل ب ای  تصدی توسط شرکت خصوصی گلوب زمينھ

دان از ا آن شريک است وکارمن ه دولت ب ين بلندپاي دافروش رسيده که اراک ع عدالت دارن ان تواق ا ئپس شما بگو. ين د آي ي

  ياخير؟ دولت و امنيت  بازخواستی نسبت به اين معامله ھا دارد 

  

  :يادداشت

  :بايد نگاشت" باميانی"در پاسخ به پرسش آقای 

ه از اداره ھمانطوريکه  ا ن ه م رديم ، ک ذکر می گ م مت از ھ م ب در زير نويس اولين مطلب ارسالی از جانب شما نگاشته اي

غارتگرانۀ خويش را آنھا اھداف . مستعمراتی کرزی اميد خدمت به خلق افغانستان را داريم ونه ھم از نيروھای اشغالگر

د  ًدنبال نموده ھيچ گونه عالقه ودلبستگی به پيشرفت وارتقای کشور وسطح زندگی مردمان آن ندارند و اصوال نمی توانن

رون . داشته باشند وغ استعمار وحاکميت مزدورانش بي ر ي ا کشور را از زي از نظر ما بايد ھمه دست به دست ھم دھيم ت

  .عه را از پيش پای مردم خويش برداريمکشيده موانع ترقی وتکامل جام

تا جائيکه از تاريخ خونبار سه دھۀ اخير بر می آيد، طبقه کارگر افغانستان بزرگترين قربانی جنايات سه دھۀ گذشته بوده 

   .وختۀ آن آگاھانه به سياست کارگر زدائی خويش ادامه می دھندروتا ھنوز ھم امپرياليزم غرب وايادی خود ف
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