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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١۴ فبروری ٠٧

  تر ھغه چې استعمار او استثمار وي، بيوزلي به ھم وي
 لوټماره پړاو دی چې په کې جنايت او خيانت، لوټمارۍ او امپرياليزم د سرمايه دارۍ او پانګوالۍ ھغه خونړۍ او

افغانستان د امپرياليزم د خيانتونو او . شوکمارۍ، استثمار او استعمار، وژنه او اسارت ورځنی چارې ګڼل کيږي

  . امپرياليست ھيوادونه ھره ورځ وژل کوي او له ھيڅ ډول تيري ډډه نکوي۴٨دلته اوس نژدې . جنايتونو ښه نمونه ده

د استعمار . استعمار او استثمار د امپرياليستي جنايتونو د سکې دوه مخونه دي. د استعمار سره سم، اسثمار ھم ډيريږي

ډيری خلک چې د زيارکښانو په نامه ياديږي، بيوزله کيږي او لږ . او استثمار سره سم بيوزلي او شتمني ھم ډيريږي

يو شمير نور خلک چې .  ارباب ويل کيږي، ال شتمن کيږيشمير خلک چې ورته سرمايه دار، تاجر او خان او

اقتصادي وضعيت يې د بيوزلۍ له کرښې يو څه پورته دی، د استعمار د اوږديدو سره د بيوزلو انسانانو له ډلې سره 

يوځای کيږي، ځکه دوی نور ھومره عايد تر السه کوالی نشي چې خپل ژوند ته د پخوا په شان ادامه ورکړي، ځکه 

  . ورنه شته فرصتونه اخلي او ھغوې په بيوزلو کارګرانو بدلويشتمن

د افغانستان د اوسني دولت چې د امريکا او نورو ستمګرو دولتونو ھر ډول مرسته او مالتړ له ځان سره لري، د 

د زيارکښانو وضعيت د پخوا په مرکزي احصائيی ادارې وروستې شميرې ښکاره کوي چې دا وخت په افغانستان کې 

که څه ھم په دې شميرو باور نشو کوالی، ځکه د بيوزلۍ کچه له دې شميرو څخه ډيره . پرتله ډير خراب شوی دی

زياته ده، خو بيا ھم دا شميرې د زيارکښانو دردمن وضعيت په داسې يو ھيواد کې چې د امپرياليستانو تر نيواک او 

  .بيانوياشغال الندې دی په ښه توګه 

 فيصده خلک د بيوزلۍ او فقر د کرښې الندې ژوند ٣٧د مرکزي احصائيی د آمارو مطابق دا وخت په افغانستان کې 

 سلنه خلک غذايی امنيت نلري، حال دا چې تير کال د ھغو کسانو شمير چې غذايی امنيت يې نه درلود، ٣٠کوي او 

يړنې پايلې پر خلکو او په تيره بيا پر بيوزلو انسانانو ښکاره دا شميرې په ښکاره توګه د استعمار کرغ.  فيصده و٢٨

دا شميرې ښکاره کوي چې ھر څومره چې د استعمار کچه زياتيږي، په ھماغه اندازه بيوزلي ډيريږي او . کوي

 دا ناخوالی او ناورينونه ھغه وخت له منځه تللی شي چې د استعمار کړۍ. زيارکښان ستونزمن ژوند سره مخامخ کيږي

  .په افغانستان کې ماتې شي او ورسره سم د زبيښاک او استثمار په وړاندې زيارکښان په ګډه او يووالي حرکت وکړي

 


