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  شکرهللا -د زيار نشريه 

 ٢٠١٩  اپريل١٩

  ید امريکا تيری او د بيوزلي زياتوال
وروسته له ھغه . څنګ، بيوزلي ھم زياتوي د بھرني ھيوادونو تيری که په ھر نوم وي، د نورو ناخوالو او جنايتونو تر

خلکو ته وښودل، دموکراسۍ او د بشري حقونو سره او شينه باغونه يې  چې امريکا پر افغانستان باندې تيری وکړ او د

نه . فقر دی د اتلس کلن تيري پايله د افغانستان د نيمايي وګړو څخه ال د زياتې برخې بيوزلي او اوس ليدل کيږي چې

نو بشري حقوق کومه مانا لري او نه  دموکراسي شته او نه ھم بشري حقوق، ځکه کله چې فقر او بيوزلي واکمنه وي،

  .ھم دموکراسي کوم ارزښت لري

. الندې ژوند کوي احصائيی ادارې د وروستي راپور پر بنسټ، له نيمايي زيات افغانان د بيوزلۍ تر کرښېي د مرکز

ملګرو ملتونو ھم په يوه راپور کې ويلي دي چې  ھمدا ډول.  سلنه افغانان بيوزله دي۵٠د دې راپور له مخې څه باندې 

 ٢۴ ميليونو تنو کې دوه نيم ميليونه تنه يې په ١٣ په دې .بيوزلۍ سره مخ دي  ميليونه افغانان له اقتصادي فقر او١٣

  .کې يوازې يو وخت ډوډۍ خوړلی شي او نور وږي وي ساعتونو

ناوړه ګټه  تل ھڅه کوي چې ملتونه په بيوزلۍ او ناچارۍ کې وساتي تر څو په آسانۍ د ولسونو له بيوزلۍ استعمارګران

ډيری ځوانان په دوو جبھو کې د  چې  نو بيوزلي او فقر المل شویھمدا اوس د ولسو. واخلي او خپلې موخې پلي کړي

چې اکثريت يې ښه پوھيږي چې کومه جګړه چې مخې ته بيايي، نه د  لوټمارانو لپاره خپله وينه توييه کړي، سره له دې

پيدا کولو  د ډوډۍاو نه ھم د بيوزلو د فقر ورکولو لپاره ګټوره ده؛ خو بيا ھم خپلو کورنيو ته  زيارکښانو په ګټه ده

  .لپاره وينه ورکوي څو وږي پاتې نشي

لري چې د  شتمن او بيوزله تر منځ واټن زياتوي، ځکه استعمارګران داسې يوې شتمنې طبقې ته اړتيااستعمار د 

په ورته وخت کې . خدمت کې ووسي ښکيالک پروژه پلي کړي او د ښکيالکګرانو د مزدورانو په توګه د تيري په

په تيرو اتلسو کلونو کې ليدل کيږي چې يوې . خپلو وينو وچلوي و ته ھم اړتيا لري چې د جګړې ماشين پهداسې بيوزل

کوکارې  مفتخوره، لوټماره او جنايتکاره ډله رامينځته شوی چې د سياسي قدرت او دولت چيغې او خوا ته يوه کوچنی

ھم د اوسني دولت واګي په اختيار  يدی شي او نهوھي او بلې خوا ته اکثريت ملت دی چې نه په سياسي قدرت کې شامل

يا ھم د جنګي برده ګانو په شان د لوټمارو او جنايتکارو لپاره  دا اکثريت ملت يا په فقر کې ډوب دی،. کې اخيستی شي

  .سوالګرۍ بوخت او يا ھم معتاد او وزګار د ژوند دردمنی شيبې شا ته پريږدي جنګيږي، يا ھم په
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اينجودارانو او نورو  مريکا ـ ناتو مالتړ له ځان سره لري، د پانګوالو، فيوډاالنو، تاجرانو،چې د ا اوسنی دولت

 سلنه بيوزلي په ښکاره توګه ۵٠څه باندې . ووسي لوټمارانو دولت دی چې کوالی نشي د بيوزلو انسانانو په چوپړ کې

کارګران، دھقانان او نور (محکومې طبقې او د چا په خدمت کې دی او څنګه  ښيي چې دا دولت څه طبقاتي محتوا لري

  .ځپي او دردوي )زيارکښان

ځپي، ارزښت يې  د فقر او بيوزلي زياتيدل د زيارکښ انسان غرور. تيريدو فقر او بيوزلي ال زياتيږي د ھره ورځ په

کورني لوټماران خرمستي وکړي، بيوزله  تر ھغه چې بھرني ستمګران واکمن وي او. وژني او ژوند يې تباه کوي

انسان د ھوساينۍ الره په برابرۍ کې ده او برابري ھغه وخت واکمنيدی  د بيوزله. انسان به ھوساينې ته ونه رسيږي

  .طبقو د واکمنتيا ستنې ړنګې شي شي چې د لوټمارو

  

  

  

  


