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  سازمان انقالبی افغانستان: برگردان به پشتو

  ٢٠١١ نومبر ١٨

  
 
 
 
  

 
 

  د می په لومړی ورځ وينا
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  النور مارکس
  د افغانستان انقالبي سازمان: ژباړه

  
 
 
 
نږ دلته نه يوو راغلي چې د سياسي ګوندونو کار تر سره کړو، بلکې راغلي يوو چې د کارګر له موضوع څخه د مو

زه ھغه وخت په ياد لرم چې ھمدې ھايد پارک . ھغه په خپل ډول دفاع وکړو او د حقوقو د تحقق غوښتونکي يې شوو

خو دا . غه مھال مونږ د ګوتو په شمير کسان ووھ. ته راغلو او د اته ساعته کار د اليحې د تصويب غوښتونکي شوو

نن دې پرتمين الريون او راټول شويو کسانو ته وګوری چې پارک . شمير بيا سلګونو او وروسته زرګونو ته ورسيد

مونږ په کلکه په خپلو پښو ودريدلي يوو، چې د يو بل الريون سره مخامخ شوو، خو زه خوشحاله . يې ډک کړی دی

) ١(زمونږ له جملې ھغه کسان چې د بار اچوونکو د اعتصاب . نی ولس زمونږ شاوخوا راټول دييمه چې ستر پرګ
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او په تيره بيا د ګاز د کارګرانو د اعتصاب په اړه د انديښنو سره سره، په دغه اعتصابونو کې شريک شوي يوو او 

ي وو، بيا مو تابيه کړی چې خپل شاوخوا مو ھغه سړي، ښځې او ماشومان وليدل چې له اعتصاب څخه په تنګ شو

) د کار اربابان(يا مونږ دا کار کوو او يا ) ٢. (اته ساعت الس ته راغلی کار د قانون په بڼه راولو او تضمين يې کړو

په داسې پرتمينې ورځ کې کوالی شوو دا چاره په حقيقت بدل کړو، پرته له . په لومړنی موکه کې ھغه بيرته اخلي

زمونږ په ) ٣(د نن ورځې له غرمې وروسته، په دې پارک کې، مايکل ډاويټ . ځان پړ وګڼوھغې، بايد يوازې خپل 

خو دا وخت ګالدستون د مايکل سره عالي اړيکې . په الس زنداني شوو) ۴(منځ کې دی چې يو وخت د ګالدستون 

چلند بدل کړ او اياالتو ته ستاسو په اند څه شئی د دې بدلون المل شوی دی؟  ولې ليبرال ګوند ناڅاپي خپل چال . لري

د ځواک د ورکولو پلوی شوی دی؟ ډير ساده په دې دليل چې ايرلنديانو اتيا استازي ولسي جرګې ته وليږل، چې د 

په دې ډول مونږ بايد د ھغو ليبرالو او راديکالو استازو لکۍ ونيسو او بھر ته يې . زاړه پالو څخه  دفاع وکړي

  .نالرې سره مخالفت وکړيوغورځاو، که چيرې زمونږ له کړ

نن په دې مازيګر کې زه يوازې د يوې اتحاديې د فعالې په توګه خبرې نکوم، بلکې د يوې سوسياليستې په توګه ھم 

مونږ سوسياليستان په دې باور يوو چې د ورځني اته ساعت کار تحقق يو لومړنی او ډير فوري قدم دی . خبرې کوم

غه مھال ته رسيدل دي چې نور نو يوه طبقه موجوده نه وي چې دوه نورې چې بايد پورته شي او زمونږ ھدف ھ

د لسو .طبقې تغذيه کړي، خو وزګارتيا به ھغه وخت نه د ټولنې په لوړو او نه ھم د ټولنې په ټيټو کې موجوده وي

کافي نه ده چې مونږ  د اته ساعتو کار . ږ وروستی ھدف نه دی، بلکې د مبارزې پيل دیساعتونو کار تحقق زمون

مونږ نه بايد د مسيحيانو په شان ووسو چې شپږ ورځې ګناه کوي او په اومه ورځ کليسا ته ځي، . لپاره الريون وکړو

ړي توګه ميرمنې چې ګورو بلکې مونږ بايد په ورځني ډول د خپلو چارو په اړه خبرې وکړو او سړي او په ځانګ

  .بايد يې وھڅو، چې زمونږ له کتارونو سره يوځای شي او راسره مرسته وکړي

  پاڅيږی ای بيده زمرياالنو

  له ډيرو نورو سره، د نه ماتيدونکو سره

  ھغه ځنځيرونه چې د خوب پر وخت يې له تاسو تاوو کړي، ولړزوی او

  ورځویھغه لکه د شبنم په شان چې پر ځمکه توييږي، وغ

  .تاسو ډير، او ھغوې لږ دي

  

  

  می مياشت١٨٩٠ھايډ پارک، لندن، د 

 

 کې د دې غوښتونکې شوه چې بار ١٨٨٩اتحاديه په » د عملياتو او کارګرانو عمومی انجمن) خوراک(د چای «. ١

عت کې اچوونکي په متداوم ډول او په يو وخت کې له څلورو ساعتونو زيات کار ونکړي او حداقل مزد يې، په سا

ھغوې ډاډه وو چې  ولږه به بار . د اربابانو منفي ځواب المل شو چې بار اچوونکي اعتصاب وکړي. شپږ پنسه وي

  .اچوونکي ناچاره کړي چې خپلو کارونو ته راستانه شي

، د اتحاديې مشر چې د سوسياليستي غورځنګ له فعالينو څخه وو، خپل دوستان او له ھغې Ben Tilletبن تيلت، 

ھغوې په .  څخه النور يې وھڅول چې د لس زره بار اچوونکو له اعتصاب د مرستې لپاره رامخکې شيجملې

بريتانيا او استراليا کې د خيريه او کارګري  تشکالتو په مرسته، لسګونه زره پونډه بار اچوونکو اعتصابيون ته 
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ونکي د پنځو اونيو بريالي اعتصاب دا ستر مالتړ المل شو چې اربابان په ګونډو شي او بار اچو. راغونډ کړل

  .دا مبارزه  په اتحاديوي غورځنګ کې د پام وړ ټکی ګڼل کيده. وروسته خپلو کارونو ته راستانه شي

النور په دواړو .  په لنډمھاله اعتصاب کې  په ورځ کې اته ساعته کار الس ته راوړ١٨٨٩د ګاز کارګرانو د . ٢

  .اچوونکو په اعتصاب کې او د ھغه په بريا کې بنسټيزه رول درلوداعتصابونو او په ځانګړي توګه د بار 

 کال د مې مياشت په څوارلسمه د ١٨٧٩يو ايرلندی اصل ناسيوناليست و چې د ) ١٩٠۶ - ١٨۴۶(مايکل داويت . ٣

ين سره ھغه له نھه کلنۍ څخه په کار پيل وکړ او په يولس کلنۍ کې د اوبدنې ماش. مبارزاتي فعاليت لپاره زنداني شوو

ھغه د چارتيستانو د راډيکال رھبر، ارنست چارلز چونز، تر اغيزې . د کار پر مھال خپل يو الس له ال سه ورکړ

  .الندې د سياست ډګر کې پښه کيښوده

د ليبرال ګوند له رھبرانو څخه و او څو دوره يې د بريتانيا صدراعظمي په غاړه ) ١٨٩٨ـ ١٨٠٩(ګالدستون . ۴
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