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  »! ده مجسمه جزوهه د سياسي اقتصاد يومال دا «
  

 سره مخامخ کيږو  کارګري غورځنګ او په تيره بيا د زبيښاک په وړاندې مبارزه کې د داسې اتلو څيرو پهد نړۍ

 ھڅول كيږو  ته دېبيا ھم چې د اتلوالی برم او پرتم يې ھومره پر انسان اغيزه کوي چې د کلونو کلونو په تيريدو 

 سر ټيټ کړو او د ھغوی له مبارزې او سياسي دريځ څخه د يچې دې ډول مبارزو انسانانو او کارګرانو ته د درناو

  .تګالرې په توګه ګټه واخلو

  .  کال کې په ايرلنډ کې وزيږيده١٨٣٠ په ،مري جونز.  مری جونز ده،اتی څيرو څخه يوه ھم تلپېله د

ھمدې وږو او د  شل زره وزګارو او وږو خپل ھيوادونه پريښودل، ،  کلونو تر منځ ھر کال١٨۴٠ او ١٨٣٠د 

د بيړۍ په وسيله امريکا  پنځه کلنه وه چې ،مري جونز.  مری جونز کورنۍ وهكورنۍ په منځ كې يوه يې ھم دبيوزلو 

 پريښودلو سره د بيوزلۍ له واقعي مانا سره آشنا شوه او د استثمار  پهته مھاجره شوه او د اوږدې الرې شاته

   . او د امريكا په شتمنو كورونو كې يې خياطي پيل كړهکيدونکو په کتار کې ودريدله

 آشنا د کارګرې او زيارکښې طبقې د ژوند سره ، مري جونز له نژدې څخه د شتمنو په کورونو کې د خياطۍ سره

، خو دا يو الھي كار نه بولي او ھڅه كوي چې د  ويني او زبيښاكھغه په خپلو سترګو ژوره ټولنيزه بی عدالتي. كيږي

خياطي او خپل ايالت پريږدي او ھر چيرې ھمدا دى چې . دې المل او له زبيښاك څخه د خالصون الره پيدا كړي

ار پيل كړي وي او بى شيمره بيوزله خلك سره راغونډ شوي وي ھملته ورځي او د خلكو له دردونو ناتچې زبيښاک 

   .سره نه يوازې چې نه نھيلي كيږي، بلكې ځواك او توان مومي

مری جونز، په حقيقت کې، د اعتصابي «: د مری جونز په اړه وليکل ، لوموند، کال د جوالی په شلمه١٩٨٧د 

 مري ،ه وهنيول شود پوليسو لخوا د ټوپك شپيلۍ اعتصابيونو لورې ته يوځل چې د . معدنچيانو د زړورتيا مور ده

 دي دا زما د طبقې خلک دي چې د کان تر بيخه پورې تللي! ګرانه ښاغليه«:جونز ھغه په كلكه نيسي او چيغه وھي

  »! دا ټوپک زما دی،نو.  دهراويستلى ټوپک جوړ شوی، ترې او دا اوسپنه چې 

 له مري جونز پوښتي وي چې كور يې چيري دى، دې زړورې كارګرېد کنګرې يوه استازي ې يو ځل ھمدا ډول  او

 په کوم ځای زه په امريکا کې ميشته يمه، که رښتيا يې وپوښتی نه پوھيږم چې د امريکا«: داسې ځواب ورکولی و

 دی، يعنې کله په ھملتهھر چيرې چې د زبيښاک څخه د خالصون لپاره مبارزه پيل شوي وي، زما کور . کې
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په رښتيا، زما کور زما د . واشنګټن کې، کله په پنسيلوانا کې، کله په اريزونا يا تکزاس يا مينه سوتا يا کلرادو کې

  ».ھغه خوا  کاږم اودې خوا يې له ځان سره : موزې د تل په شان دی

 ښه پوھيده كوچني كارګرانو سره چې عمرونه يې د شپږو او اتو كلونو تر منځ و، ژوند كاوه،  چې د ،مري جونز

 –مري جونز دا کوچني کارګران .  تر شا، طبقاتي قھر او قاطعيت پټ دیمالګانو شويو ېچې د دې ماشومانو د مات

ھغه دا ماشومان له ځان سره بيالبيلو . رو لپاره د خطر زنګ ووھيبسيجوي چې د عمومي افکا -انجونو او ھلكان 

 بيايي او د پانګوالو د زبيښاک د ښه بيلګې په توګه د دې ماشومانو په ښودلو ته ګانوميټينګنو، غونډو، ناستو او وينا

 کلن کارګر  په داسې حال کې چې يو لس كېد ساري په توګه ھغې د پرينستون په پوھنتون. سره وجدانونه ځوروي

 کيلويی بستو له وړلو څخه لکه د سپين ږيرو په شان کړوپه ٣٧/۵مال يې د تارونو د «يې ګډونوالو ته ښودو چې 

  »! دهد سياسي اقتصاد يو مجسمه جزوهمال دا «: داسې وايي» شوی وه

ې څيرو څخه وه مري جونز، چې د مور جونز په نامه ھم پيژندل کيږي، په شيکاګو کې د می د لومړي ورځ له وتل

 زياته ونډه لرله چې نوموړی ورته د خپلو خاطراتو په کتاب کې په ښه توګه اشاره ډيرهاو په دې غورځنګ کې 

  . کړی ده

  

 

 


