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  يطبيعي پيښې تر ټولو زيات زيارکښان ځپ
تضاد په خپل ځای پاتې کيږي او  که چيرې په نړۍ کې اجتماعي تضادونه له منځه الړ شي، له طبيعت سره د انسان

ھغه چې اجتماعي او طبقاتي تضادونه په ټولنه کې وي، د  خو تر. انسان تل ھڅه کوي چې پر دغه تضاد برالسه شي

  .زيات قربانيان به زيارکښان او بيوزلۍ انسانان وي طبيعي پيښو او حادثو تر ټولو

ھقانان او نور زيارکښان او له بلې  په يوه طبقاتي ټولنه کې، چيرې چې په کې له يوې خوا ډيري بيوسه کارګران او د

پيښې او حوادث تر ټولو زيات بيوزله او خواري کښه انسانان  خوا په کې شتمن او بډايه لږککۍ ژوند کوي، طبيعي

او خواري کښان د فقر له امله په داسې سيمو کې ژوند کوي چې د ډيرو کوچنيو  ځکه چې اکثريته زحمتکشان. ځپي

سيمو کې ژوند وکړي  دوې د ژوندي پاتې کيدو لپاره اړ دي چې په داسې. اومت نشي کوالیپيښو په وړاندې مق طبيعي

ګرانه بيه  يو بيوزله دھقان او کسبګر چيرې کوالی شي د ښارونو. وړاندې ژر متضرره کيږي  چې د طبيعي پيښو په

 ھم د شتمنی مافيا په او خرڅال ځمکه وپيري او بيا ورباندې کلک کور جوړ کړي، په تيره بيا چې د ځمکو غصب

   . دهېالس ک

سيالبونو کې تر اوسه پورې د شتمنو  په دې.  واليتونو کې سيالبونه راغلي دي١٢په دې وروستيو کې د افغانستان په 

 مسکوني کورونه ٣٠٠۵دې سيالبونو .  تنه ژوبل شوي دي۴٨مفقود او   تنه١٣ تنه مړه، ١٠٨او بډايو د دولت په وينا

 ھمدا ډول د ملګرو ملتونو د بشرپالنې.  نور کورونه يې په قسمي ډول تخريب کړي دي٨٨٩٢ اوله تھدابه ړنګ 

افغانستان کې څه باندې   کال له پيل څخه تر اوسه پورې په ټول٢٠١٩سازمان د مرستو د ھمغږۍ برخه وايي چې د 

  .  دي زره انسانان د سيالبونو له امله متضرر شوي١۶٣

زيارکښان ځپي، وژني او ژوند ورته  ھغه دا چې طبيعي پيښې تر ټولو زيات. قت بيانويپورته شميرې يو تريخ حقي

يوه ھغه ډله چې شتمن دي، پانګوال دي، : شميرې ښکاري شي پورته شميرې شايد دوو ډلو ته يوازې. درپه دره کوي

 بی احساسه انسانان دي چې کاربډايه دي او زيارکښان لوټي او ځپي يې او بله ډله ھغه  تاجران دي، اينجوداران دي او

  . تفاوتونه ورکول دييې يوازې د شميرو ورکولو او د پانګوالو او شتمنو او د بيوزلو او زيارکو تر منځ د

تفاوتۍ نه تيږيږي، ځکه ھغه ښه  يو زيارکښ، يا ھم يو زيارکښ پلوه انسان ھيڅکله د داسې شميرو له څنګه په بی

ژوبل شوي يا بيوزله او زيارکښه دھقانان دي او يا ھم بيوزله  وي، مفقود شوي اوپوھيږي چې دا ټول کسان چې مړه ش
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 کورونه د چا ړنګ شوي، ټول د زيارکښانو کورونه دي چې ړنګ شوي ٣٠٠۵. کسبګران او زيارکښه کارګران او

 يوازې د چې په دې سيالبونو کې ړنګ شوی وي، آيا طبيعت د يو شتمن کور ھم نه په ګوته کوالی شئ  آيا دي،

  ؟خبره بل ځای ده زيارکښانو سره دښمني لري؟ که

تاجران او اينجوداران واکمن وي او د  زما په نظر تر ھغه چې شتمن واکمن وي، تر ھغه چې پانګواالن، فيوډاالن،

 به تل ځپل کيږي، که د ټوپک په وسيله وي، که د لوټولو خارجي ستمګرو مالتړ له ځان سره ولري، زيارکښه بيوزلي

 د زيارکښانو دښمنان نه پريږي چې زيارکښان له انساني ژوندانه څخه. پيښو په وسيله په وسيله وي او که د طبيعي

  .برخمن شي، په ډاډه سيمو او کورونو کې ھوسا ژوند وکړي او طبيعي پيښې يې ونه ځپي

وټي يې جوړ کړي او کوونکو په زرګونو جريبه ځمکه غصب کړی، ښارګ ھمدا اوس د اوسني دولت ډيری مالتړ 

 ، حال دا چې زمونږ ډيری زيارکښان د يوې کوچني طبيعي پيښې له امله مري اويي کړد آباافسانوي ماڼۍ ګانې يې

. مشترکه واکمني ده خپلو حقوقو لپاره زيارکښانو اتحاد او پيوستون او  څخه د نجات الره د  بالگانوېد د. ځپل کيږي

  .او کورني ستمګران نابود شي فيوډال ځای ونلري او ټول بھرنيھغه واکمني چې په کې پانګوال او 

  

 
 

  


