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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١١ نومبر ١۴

 

  ي؟؟بيوزله ميليونه وميلياردونه ډالره او بيا ھم او
 

نه کافي ډوډۍ لري، نه کور لري، نه . ه ھيڅ څه ونلريبيوزله ھغه چا ته ويل کيږي چې د ژوندانه د تيرولو لپار

جامې لري، نه دوا او درمل اخيستلی شي، نه ډاکټر ته تللی شي، اوالدونه يې مکتب نشي لوستلی، تل کار کوي، 

زموږ . زحمت باسي، خوله تويوي خو بيا ھم ژوند يې ھيڅ نه ښه کيږي او تل په لوږې او بيوزلۍ کې ژوند تيروي

کې بيوزله اکثرا ھغه کارګران دي چې د سرمايه دار لپاره کار کوي، ھغه دھقانان دي چې د خانانو لپاره په ھيواد 

په مجموعي توګه . کار کوي او ھغه معلمان او مامورين او کسبګر دي چې د خپل توان او طاقت پرته بل څه نلري

 کولی شو چې شتمن دي او دومره پيسې لري د افغانستان ډير خلک فقيران او بيوزله دي، ډير لږ شمير کسان پيدا

  .چې حتی سپي ھم په لندکروزرو کې چکرې وھي

فقير لټ او تنبل نه دی، بيکاره ھم نه دی، د پانګوالو او شتمنو په شان بی غيرته او بی ننګه ھم نه دی چې د بل چا 

رځ په ګرمۍ او يخنې کې لکه څرنګه چې مو وويل زحمت کاږي او شپه او و. حق وخوري او پيسې يې غال کړي

 ميليونه کسان د فقر د کرښې ٧خو اوس د کرنی وزارت اعالن کړی چې دا وخت په افغانستان کې . کار کوي

که څه ھم دا شميره ډيره لږه ده او . الندې ژوند کوي چې څه باندې دوه نيم ميليون يې د دھقانانو طبقه جوړوي

ر زيات دي، خو بيا ھم دا پوښته پيدا کيږي چې د ھغو ميلياردونو ډالرو بيوزله او فقيران له اوو ميليونو څخه د ډي

 ميليونه زيارکښان په فقر کې ژوند ٧سره سره چې بھرنيو استعمارګرانو افغانستان ته راوړي دي، بيا ھم ولې 

  کوي؟

کله چې بھرنيان په انساني نيت نه وي راغلي او يوازې ھدف يې د خلکو وژنه او قتل او . خبره ښکاره او سپينه ده

قتال وي، نو پيسې ھم د بيوزلو لپاره نه کاروي، دا پيسې ټولې د خپلو جاسوسانو لپاره کاروي، د ھغه چا لپاره يې 

ورباندې خرڅ کړي او ھر ډول بی ننګۍ ته حاضر کاروي چې د بھرنيانو نوکري وکړي، غالمي وکړي، وطن 

زيارکښان نه يوازې د بھرنيو جاسوسي نه کوي، د بھرنيانو نوکري نه کوي، غالمي يې نه کوي، خپل وطن . وي

نه خرڅوي او بي ننګي په ھيڅ ډول نه مني، بلکې ھر ھغه څوک چې دا شرمناکه کارونه کوي د ھغوي په ضد 

بھرنيان . ڼي، نو ھمدا علت دی چې بھرنيان دا پيسې د زيارکښانو لپاره نشي کارولیدي او ھغوې د وطن دښمنان ګ
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او کورني سرمايه داران، تاجران، خانان او اربابان چې د بھرنيانو نږدي انډيواالن دي، ھميشه غواړي چې بيوزلی 

 آګاھۍ ته ونه رسيږي، ال په بيوزلۍ او فقر کې وساتي څو تل په کار کې مصروف وي او ھيڅکله سياسي پوھې او

که چيرې سياسي آګاھۍ ته ورسيږي نو بيا د زيارکښانو د مټ زور ټولو ظالمانو او ستمګرانو ته معلوم دی او ھيڅ 

  .ظالم د ھغې مخې ته ودريدلی نشي

تر څو چې بھرنيان په ھيواد کې وي او دولت د ھغوې په خوښه او ھدايت مخې ته الړ شي، تر ھغه به بيوزلي او 

 ال ډيريږي، زيارکښان به ښه ژوند پيدا نکړي، دھقانان او کارګران، معلمان او نانوايان، موچيان او نجاران، فقر

آھنګران او ډريوران اوټول زيارکښه انسانان به په سختۍ او درد او رنځ کې ژوند تيروي او يوازې شتمن او 

  .ه عيش کې به وخت تيرويخانان به ال زياتې پيسې پيدا کوي او ژوند به يې ښه کيږي او پ

  .نو په کار ده چې زيارکښان د خپل ژوند لپاره يو چاره پيدا کړي

  

 

  


