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  سازمان انقالبی افغانستان: فرستنده

  ٢٠١١ اکتوبر ٢٨

 
  
  
 

 *ساده سوسياليستي حقيقتونه
 

  ُپل الفارګ
  د افغانستان انقالبي سازمان: ژباړه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
، سوسياليست فرانسوي ليكوال او سياسي فعال،  د فرانسې د كارګرانو ګوند له بنسټ ُپل الفارګ

ايښودونكو او د پاريس د كمون غړى او ھمدا ډول د لورا ماركس، د كارل ماركس د دويمې لور، 
 كې له نړۍ ١٩١١ كال كې په كوبا كې نړۍ ته راغى او په ١٨١۴ھغه په . د ژوند ملګرى و
 . سترګې پټې كړى
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   كه ارباب نه وي، نو څوك به ما ته كار راكړي؟:كارګر

د دې لپاره چې يو كار .  دا ھغه پوښتنه ده چې په كراتو له ما پوښتل كيږي؛ پريږده چې لږ يې وسپړم:سوسياليست

  .كارخانه، ماشين آالت او اومه مواد: تر سره شي، درې شيانو ته اړتيا ده

  . سمه ده:كارګر

   چې كارخانه ودانوي؟ دا څوك دي:سوسياليست

  . بنايان:كارګر

   دا څوك دي چې ماشين آالت جوړوي؟:سوسياليست

  . انجنيران:كارګر

 چا ھغه مالوچ چې تاسو ترې تار جوړوئ، وكرل؟ چا ھغه وړۍ چې ستاسو ميرمن ترې ټوكر :سوسياليست

  دل؟اوبدي راټولې كړئ؟ او چا ھغه معدني فلزات چې ستاسو زوي يې پر سندان وھي، وكين

  . دھقانانو، چوپانانو، معدنچيانو، او زما په شان كارګرانو:كارګر

 نو تا، ستا ميرمن او زوي يوازې ھغه وخت كار كوالى شي، چې يو شمير نور كارګران نقداً تاسو :سوسياليست

  .ته ودانۍ، ماشين آالت او اومه مواد عرضه كړي

  .نې له ماشين پرته، نشم كوالى ټوكر ووبدم ھو، ھمدا شان ده؛ زه بى له مالوچو او د اوبد:كارګر

آيا .  ښه نو، نو دا پانګوال يا ارباب نه دى چې تاسو ته كار دركوي، بلكې، بنا، انجنير او دھقان دى:سوسياليست

  تاسو پوھيږئ چې ستاسو ارباب څنګه ټول ھغه شيان چې تاسو ورته په خپل كار كې اړتيا لرى، چمتو كړي دي؟

  . پيريدلي دي ارباب ھغه:كارګر

   خو دا پيسې چا ھغه ته وركړي دي؟:سوسياليست

  . زه څه پوھيږم، له پالر څخه يوه اندازه پيسې ورته په ميراث رسيدلي او اوس ترې ميليونر جوړ شوى:كارګر

 آيا ھغه دا ميليونونه روپۍ د خپلو ماشين آالتو  سره د كار او د مالوچو څخه د ټوكر د توليد څخه :سوسياليست

  س ته راوړي دي؟ال

  .زموږ د ګمارلو له طريق نه يې ميليونونه روپۍ الس ته راوړي دي.  نه، ډير كم امكان لري:كارګر

ھغه څوك .  نو د مفتخورۍ له طريقه يې دا پيسې پيدا كړي دي؛ ھو، دا د شتمنيدو يوازينۍ الره ده:سوسياليست

  .ه ژوندى پاتې كيږيچې كار كوي، يوازې دومره عايد تر السه كوي چې يله ورسر

خو راته ووايه، كه تا او ستا د كار، ملو كارګرانو كار نه كولى، آيا د ارباب ماشينونه مو زنګ نه وھل؟ حشراتو 

  يې مالوچ نه خوړل؟

  . ھو، كه موږ كار ونكړو، د كارخانې په منځ كې به ټول شيان خراب او خوسا شي:كارګر

پل كار د تداوم لپاره په واقعيت كې د ماشين آالتو او الزمه اومه موادو  نو تاسو د خپل كار سره، د خ:سوسياليست

  .څخه ساتنه كوى

  . ھو، دا سمه خبره ده؛  ما ھيڅكله ھم د دې فكر نه و كړى:كارګر

  آيا ارباب مو ھغه څه ته چې په كارخانې كې  يې تيريږي، پاملرنه كوي؟: سوسياليست

خو د .  كارخانې باندې ګرځي، چې موږ د كار كولو په حال كې وويني دومره نه؛  ھغه د ورځې يو ځل په:كارګر

  .دې ويرې له امله چې ګنى السونه يې چټل نشي، ان ھغه له خپلو جيبونوھم نه راباسي
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د ټوكر اوبدنې په كارخانې كې چې ميرمن او لور مې كار كوي، اربابان، ره له دې چې څلور كسان دي، ھيڅكله 

د فلزاتو د ذوب په كارخانه كې چې زوي مې ھلته كار كوي، اربابان نه يوازې چې ھيڅكله نه ليدل . نه ليدل كيږي

كې، چې دكارخانې مالكيت لري، " محدود المسووليت شركت"كيږي، بلكې ھيڅوك يې نه پيژني؛ ان سيورې يې په 

ه كارخانې كې يوه ونډه واخلو او د فرضاً كه زه او ته پنځه سوه فرانكه سپما ولرو، كوالې شو پ. ھم نه ليدل كيږي

  .كارخانې له اربابانو څخه شو، بې له دې چې ھيڅكله خپله پښه ھلته كيږدو

 نو بيا څوك په كارخانه كې، چې په دې ونډه والو اربابانو پورې تعلق لري، د ادارې او څارنې :سوسياليست

  و ارباب لري، څوك دا كار په غاړه لري؟كارونه مخې ته بيايي؟ او ھمدا شان ستاسو په كارخانه كې، چې ي

  . مديران او سركارګران:كارګر

 كه دا كارګران دي چې كارخانه يې جوړه كړى، ماشين آالت يې جوړ كړي او اومه مواد يې توليد :سوسياليست

نه كړي دي؛ كه دا كارګران دي چې د ماشين د كار ادامه ممكنوي؛ او كه دا مديران او سركارګران دي چې كارو

  ھدايت كوي، نو ارباب څه كار تر سره كوي؟

  ! ھيڅ څه، پرته له دعا:كارګر

 كه سپوږمۍ ته د اورګاړي د پټلۍ الره وې، موږ كوالې شول اربابان په ھغې كې سپاره كړو او د :سوسياليست

د ميرمنې د ټوكر او په دغه حالت كې بيا ھم، ستا د اوبدلو كار،  ستا . بيا راستنيدنې ټكټ پرته ھغوې ھلته وليږو

  . ګنډلو كار، او ستا د زوي د قالب جوړونې كار، سم د پخوا په شان، ادامه پيدا كوي

  آيا ته پوھيږى چې ستا ارباب په وروستي كال كې څومره ګټه په جيب وھلى؟

  . زموږ په محاسبې، ښايي ھغه سل زره فرانكه الس ته راوړي وي:كارګر

 ښځينه، نارينه او كوچني كارګران په خپلې كارخانې كې استخدام كړي  په ھر صورت، ھغه څومره:سوسياليست

  دي؟

  . سل كسه:كارګر

   ھغوې څومره مزد اخلي؟:سوسياليست

  . په منځني ډول زر فرانكه، كه د مديرانو او سركارګرانو معاش ورسره ھم حساب كړو:كارګر

ال سل زره فرانكه مزد اخلي؛ او بيا ھم  نو، سل تنه كارګران چې په كارخانې كې كار كوي، ټولټ:سوسياليست

. دوې په نادارۍ كې ژوند كوي؛ حال دا چې ارباب سل زره فرانكه بى له دې چې كوم كار وكړي په جيب وھي

  څه فكر كوئ چې دا دوه سوه زره فرانكه به له كوم ځايه راغلي وي؟

  .باران نه دې ليدلى" انکفر" له آسمانه خو نه دي راغلي، ما خو تر اوسه پورې ھيڅكله د :كارګر

 دا د ھمدې كارخانې كارګران دي چې نه يوازې يې د خپل مزد سل زره فرانكه جوړې كړي، بلكې :سوسياليست

 ھم – چې يوه برخه يې د كارخانې د ماشين آالتو لپاره كارولې ده –سربيره پر دې، د ارباب سل زره فرانكه ګټه 

  . توليد كړى ده

  .څوك انكار نشي كوالى له دې نه خو ھي:كارګر

 نو بيا دا كارګران دي چې ھغه پيسې يې توليد كړي چې ارباب يې د نويو ماشين آالتو د پيريدنې :سوسياليست

او دا مديران او سركارګران، ستاسو په شان مزدي بردګان دي، چې د توليد ھدايت په الس كې . لپاره مصرفوي

  ھغه واقعاً څه په درد خوري؟نو په دې منځ كې د ارباب رول څه دى؟ . لري

  .   يوازې د كارګرانو د زبيښاك لپاره:كارګر
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  .دا كلمه ډيره دقيقه او روښانه ده.  ښه دا ده چې ووايې د كارګرانو د لوټولو لپاره:سوسياليست

  

 .نشريه كې خپره شوى ده" سوسياليست" كال په سپتمبر كې په ١٩٠٣ دا مقاله د *

  


