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 )د شيرزاد ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۵ مارچ ٣٠

  زيارکښان د توبرکلوز د ناروغۍ قربانيان
د نويو . ربدرۍ، فقر، وزګارتيا، ناروغۍ او ستم کې ژوند کويبيوزله انسانان د نړۍ په ھر ګوټ کې چې دي؛ په د

شميرو له مخې  توبرکلوز ناروغۍ په نړۍ کې ميليونونه انسانان وژنې چې اکثريت يې بيوزله او فقير او خواري کښه 

ده د رسمي شميرو له مخې دا وخت د نړۍ په دوه  ويشتو ھيوادونو کې توبرکلوز ھغه ساري ناروغي . انسانان دي

دا دوه ويشت ھيوادونه ټول فقير او بيوزله ھيوادونه دي چې په کې . چې ھر کال څه باندې يو نيم ميليون انسانان وژني

  .خوارکښ او زيارکښه ولسونه ځپل کيږي او لوټماران په کې ورځ تر بلې بډايه کيږي

د دې ناروغۍ اصلي . يره عامه دهافغانستان په دغه دوه ويشت ھيوادونو کې راځي چې د نري رنځ ناروغي په کې ډ

په افغانستان کې ھر کال اته پنځوس زره انسانان په توبرکلوز . جرړې په فقر، بيوزلۍ او رواني ستونزو کې ښخې دي

د توبرکلوز ډيری قربانيان افغان .  تنه د ھمدې ناروغۍ له امله مري١٣٠٠٠اخته کيږي چې له منځه يې ھر کال 

  .زيارکښه ميرمنی دي

سره له دې چې د توبرکلوز درملنه ډيره ساده او آسانه ده، خو له ھغه ځايه چې د نورو يو ويشت ھيوادونو په شان په 

افغانستان کې ھم د سرمايه دارانو او تاجرانو او لويو خانانو او ملکانو دولت واکمن دی او د دې دولت بھرني دوستان 

 بيوزله ١٣٠٠٠ خبره ده چې داسې يوه ساده مريضي په کال کې ھم ستمګر او بم اچونکي دي، نو واضح او ښکاره

  .انسانان ووژني

جنايت او قتل، تيری او ظلم تر ټول زيات . ستم او اشغال او لوټ او تاالن د بيوزلو ژوند تورو دربيلو ته ليږدوي

نږ زيارکښان ال په فقر، بيوزله انسانان ځپي او ژوند ورته تباه کوي، دا ستمګرانه او اشغالګرانه جګړه ده چې زمو

فقر او بيوزله . بيوزلی او رواني ستونزو کې ښکيلوي چې له امله يې په توبرکلوز او نورو ناروغيو باندې اخته کيږي

  .زمونږ زيارکښانو ته اجازه نه ورکوي چې ښه تغذيه وکړي او په وخت د خپل مرض درملنه وکړي

تر ھغه چې بھرني ستمګر زمونږ په ھيواد کې استعماري جګړې ته تر ھغه چې د سرمايه دارانو ستم او جنايت وي، 

دوام ورکړي، تر ھغه چې فاشيست طالبان خلک په غم او وير کښينوي او لوټماران ولسونه ولټوي او دولت ھم د 

م زيارکښانو پلوي نه وي، تر ھغه به د نورو ستمونو تر څنګ، د نري رنځ په شان ناروغۍ به ھم زمونږ ولسونه په غ

  .کښينوي، ځکه د ډير ناروغيو المل فقر، بيوزلي او رواني ستونزې دي

 

 


