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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠١/٠٥/٢٠١٠                               محشور–الف  
                                                     

 یيروشنا  یبسو یا  چهيدر
 

 یهاگر کاريکاها و دي، سنده هاي اتحادۀخچيرامون تاريپ ، کتاب ها و مطالب ارزشمند شهر ما ۀدر کتاب خان        

 کارگر در ۀخ مبارزات طبقي تاریتازه از فراز و فرود ها،  آنها خواندن که پس از دارد جودو ، کار گرانیعدسته جم

 موارد باور ی نو و در برخی های خواندن آن ها لذت بخش بود آگاه  آنکهیدر پهلو  .ديايبدست م یا آگاهيسردن سرا

اول   منجمله  کار گرانی و طبقاتیرامون مبارزات صنفي آن پیدر البال.  در خود داشتندینکردن

ک ي شری گرامۀبا خوانند   آنرایاول م  بخش نوشته نيافتم که دري یمطالب سودمند ،  آنیخيتار رمنظ وپس یم

 .سازم يم

س يلوورش پي، الت متحدهي ایکاگوي شهر شی اعتصابات و تظاهرات کارگران نساجی اگر ازمطالب تکرار    

، مي بگذر ديده اي دی گروهۀرسان نيدر چند  ان آنرايکه همه ساله جر...و   از آنها  ی شدن تعدادیکشته و زخم ،برآنها

   .است نوشته شده وتازه نغز اريمطالب بس

، اول کتاب ني اینوشته ها یدر روشن. رسديم باستان ی و بزرگداشت از آن به سالها و سده های اول مۀخچيتار      

در  باستان و پس ازان ونانيدر روم و  ن باريخستن یبرا ,ک گرفتني آن و آنرا به فال نۀهمه سال ی، برگزاریم

، م بهار داشت از مقدي، بمثابه گرامشده اند دهينام )) سلت ها(( که گريد مردم کيو ))  سالو ها (( نيب

، ا بدون آني گر ويکدي از یکنم که با آگاهيگمان م من  . ديگرديم برگزار  همه ساله  ،ی و باروریشاداب ، یخرم

انا و خراسان ي ساکنان آریدي آغاز سال خورشیباجشن ها) یشباهت ها ( یهاي، همانندی جشن اول ماه میاربرگز

 .ند شدي همانند برگزار میه هايجشن با روح ن هردويباستان دارد و همچن

ن ييرا با آيهاي مانندز هين نيکه ا. اد کرده انديز يبنام جشن آتش ن) را یاول م(ن جشن را ي، اگريدر بخش د      

 . دهدي می، گواهنييزردشت و مقدس دانستن آتش در ان آ

، وجود دارد یهاي نند هما زين) و اول حمل یم اول( ین دو برگزاري ا با ون متعصبيمذهب برخورد ۀگستر در      

و  ندارد یني دۀصبغ که سببن يا به یو خرم ی، شادابیبارور روز  بمثابهی اول میبا برگزار باستان یدر اروپا

. ديگرد اعالن و قدغن سا ممنوعيکل جانب که از داده نشد نشان یمند عال قهتنها نه شناسدينم تيبه رسم آنرا سايکل

دادند يل و رغبت نشان نميم نه تنها به آن دانسته یمذهب ريغ ن روز رايا طالبان ژهيو بو نيمجاهد مياد داشته باشيب اگر

 . آنرا منع کردندیدانسته و برگزار ))حرام ((نرا بلکه طلبان آ

 همانند یانگر خواست ها و ذوق هاي، نماتواندي موارد به مشکل قبول شده میها که در برخين همه هماننديا    

عت قهار، يت طبيل سفر و موجوديگر بدون داشتن وسايکديکه به هزاران فرسخ دور از ي، انسانهاانسانهاست

  . همانند داشته اندیو ذوق ها کننديمفکر  کساني

کارخانه و   صاحبان ۀظالمان و واکنش کاگويش ١٨٨۶ ی اول میداد هايرو رامونيپ:  ني پسیها  درسدهیاول م واما

 پس از آنکه  ،اد کنميز نقدريا خواهميم.  ميده و خوانده ايشن ،بود فرمانشان ريز هم سيکه دولت و پول هيسرما

و  ايدن کارگران تمام شدن همدست ، ضر ورت یاضاف  ارزشیوريت  ،خود نبوغ یدر روشنمارکس   کارل

د يگرد متمرکز یه داريسرما ستميس د در يگر توليو ازطرف د کرد نوشت ونشر را خود گريد یرهنمود  اثار



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 یخواه  دادو  یخواه حق ، بودند دهيرس به ستوه ه دارانيسرما داديو ب دياستثمار شد از وفرت کارگران  و

اول (ن روز يکه ا  )١٨٨٩( و ناليناس انتر ژه پس از کنگرهي و بو١٨٨۶ یاول م تواني را م  آنۀيد که طاليگرد آغاز

 ١٨٨۶ ی اول میعني. ، دانستت شناختي کارگر به رسمۀ طبقی جهانیرا بمثابه روز همبستگ )یم

  .ديشتر نامي بی هایئ روشنای به سویا چه يدر  توانيم را

 آن یريگي پ ا شد کهي بخش کارگران دنیئکاگو آغاز گر مبارزات رهاي شهر شیام کار گران نساجينکه قيموجز ا   

 به هشت ديرسيدر روز م ساعت تا هجده ازده آنزمان  کار که تا ساعات ،ببار آورد  هج دلخواي زود نتایلي، خمبارزات

  ...د و يگرد کاردر روز محدود  ساعت

در  شانرا شتريب یهايروزيپ مييگويم شاد باش ژه کار گران افغانيا بويکار گران دن به  ن روز رايا هکيدر حال ما 

  . ميخواهان شان حقوق بدست آوردن راه

  

  پايان

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


