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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١٣ جون ٠٧

  کمپنی ھای خارجی
   و بھره کشی ظالمانه  از کارگران افغان

لياردھا دالر تحت عنوان به اصطالح  کمک به ي کر کننده م ھجوم ھزاران سرباز خارجی به افغانستان، که با تبلغات

زودی ه بازسازی و نوسازی، حقوق بشر، دموکراسی، مبارزه با تروريزم و ده ھا و عده و وعيد ديگر توأم بود، ب

ه نشان داد که از يکطرف بھبودی در اوضاع امنيتی ايجاد نشد و از جانب ديگر قسمت عمدۀ پول ھای وارد شده ب

بند ادارات خارجی و داخلی چنان محو گرديد که فقط نشان  و قطره ھای باران در ريگستان ھای فساد و زدسان 

  .بيگانه ھا چيست» کمک«جا ماند و اين به خوبی نشان داد که معنی ه اندکی از آن ب

ر کردن جيب  ھم از سوی سرمايه داران خارجی با سھم کوچک داخلی به خاطر پئیدر اين ميان سرمايه گذاری ھا

 یاين سرمايه گذاری ھا توسط چند كمپن. ھايشان در بخش ھای مختلف از جمله بخش مخابرات صورت گرفت

ون دالری در بخش يلي م۶٠٠ ی ال۵٠٠ یه گذاري و با سرمای افغانی ظاھراً با رنگ و بوی وعربیسي، انگلئیكايامر

يون دالر را از جيب مردم کشيده و به کشورھای  سال گذشته، صدھا ميل١١مخابرات صورت گرفته است که در طی 

 .خود برده اند

باز دارد کارگران  به دولت ثروتمندان، در استثمار كارگران دست یه دھيمال% ١۶ كه با ی مخابراتی ھایكمپن

افغان را به شکل بيرحمانه تحت فشار کار قرار داده که در مقابل اين کار، مزد ناچيزی به نام معاش ماھانه به آنان 

، پاكستانی، بنگله یھند ،ینيپي، فلی، عربیسي، انگلئیكاي ھا كار می کنند، امرین كمپني كه در ایكارگران .می دھد

 اول اند كه بامعاشات ۀ و عرب از جمله كارگران پولدار يا دستیسي، انگلئیكاين امرکارگرا.   و افغان ھستندیشيد

 ازجمله ی و ھندینيپي، فلیشي، بنگله دیكنند، كارگران پاكستان ی ھا كار مین كمپني مھم ایدربخش ھا خوب و

 است، اما بيشتر بسيار كنند، ولی معاش شان از کارگران افغان ی دوم اند كه با معاشات كمتر كار مۀكارگران دست

 فروشند، شاقه ترين کارھای شرکت ھای ی ھا مین كمپنيرا به ا  شانی كاریرويز نيكارگران افغان که بامزد ناچ

 ھم ین توانائي كه از عیك كارگر خارجيك كارگر افغان در مقابل مزده يمزد . مخابراتی  را انجام می دھند

بسياری از کارگران افغان که در اين کمپنی ھا به کار  .سه استي مقار قابليز وغيبرخوردار باشد، بسيار  ناچ

 ساعت کار نموده و از امتيازات رخصتی ساالنه، بيمه صحی و غيره محروم ١٢ بيش از گماشته می شوند، اکثراً 

  .اين افراد با کوچکترين اعتراض از کار اخراج شده و بی سرنوشت می شوند. می باشند

 


