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غه ورځ   د نوموړي كال  د . مه نېټه  هر كال د فقر يا لوږي د امحاء د نړۍ والي ورځي په نامه لمانځل كيږي 17 م كال  راهيسي د اكتوبر 1993 د 

 نومول سوه او  وي ورځي په نامه مه  نېټه د ملګرو ملتو د سازمان د عمومي  غونډي   د  پريكړي پر اساس د فقر د امحاء د نړۍ وال13د مارچ پر 
ود نيژدې  تړاو درلفقر او لوږي  د موضوع سره  ئې   خو څرنګه چې د خوړو، پوره ال نه وه  اوراشروع كړې په ځانګړې توګه ما دغه ليكنه او شننه  .  عملي  ګامونه واخلي پراخ او  و دې ته را وبلله  چې ددغه بشري غميزي په ايسته كېدو كېئې  نړۍټوله      هدايت.   هـ    . ه  دلته و خپرېدو ته   وړاندي كړ مېپه بانه  يادوني   ورځي د  نړۍ والي د همدېت اووس و را څه  بدلون يو نو په متن كې مې

خو ځيني شيان بيا دومره غټ وي   .  و پوهيږي  مطلبپهكار لويږي تر څو څوك ئې د سترګو په رپ كې  په داسي شيوهود  غټ ښودلو د پاره يې  ن او ژر درك سيسيي اكله كله ځيني شيان ددې دپاره چې  ښه و كس كې بيا  لومړۍ په عداسي شيان . چې اصالً په سترګو كې نه ځايږي او حتى تصور يې هم مشكل وي   .چې دي،  ښكاره سي  و هر چاته  هماغسي  ټولي خواوي واره   او د تصويرو دپاره يې الره ه ليدلكوچني ښودل كيږي تر څود سم
دنړۍ  په ته    توب سره تر سره كيږي، نو دې لوريدامريكا په سرغنه او غزېدنه هيوادو  تالښونه د لويو قدرتو او پيسه داره  بيا د جهانې كېدو و خواته كه  نړۍ په يوه كلي باندي نومول كيږي  او كهنن روريزم سره د مبارزې په نامه،  كله د ټ   دغه پروسه.  ځان  ځايوي او تأمل ته يې را بولي  خپلذهنيتو كې خلكو په    ځان رامخته كوي او د  په كارولو سرهنو دبېالبيلو الرو او په بېالبېلو نوموكلي ته ننوتل يعني و نړۍ دغي پروسې  بهير ونه دغه هيواد د .  انعكاس پيدا كوي  خورا پراخزه رسنيو كېياو په ډله ائ  د پام وړ ځاى وركول سوى  ي دي راغل همدې هيوادو په ولكه كېيوه سره د د  يا هغه ب  چې كېمطبوعاتو او كله بيا دهغه نامه ، او كله بيا د خپلواكۍ د ځپلو په نامه ،كله د بشر دحقوقو ددفاع او اعادې  په نامه  په امه، كله د خپلواكۍ د ترالسه كېدو په ننځه تلو او له مي د امحأاو كله بيا د همدې ډله ايزو وژنو وسلو په نامه  او ځاى پر ځاى كېدو د جوړېدوكله د ډيموكراسۍ د خپرېدو په نامه، كله د ډله ايزي وژنو د وسلو را ځان   مفاهيمو كېغهدم ه پهنو بسي  ستالى س الندي را وخپل الس كنټرول   تر  د شتمنيوهيوادونو   دنړۍ د  خطاوزي اود هر هغه څه په نامه چې ولسونه  ورباندي خالصه ، يدپه نامه تهدټروريسټي د  كله داسالم څخه ددفاع په نامه او كله بيا پخپله اسالم د يوې خطرې اوو په نامه،تر پښو الندي كېد پر ې ئكله ځان جهاني كړي او كله .   او ناروا جګړو ته لمن وهي او پر هيوادو باندي ور دانګييښكېلو  ي ي بڼه وركون قانو ته او يرغلونو السوهنو او هم داشاني يو  الره خالص سره   په خالص السالسوهنو ته نړۍ په هيوادو كې  د ددغو مفاهيمو په كارولو سره دا په دې خاطر هم ده چې .ي وړكلي باندي را وا ډول دغه شتمن هيوادونه غواړي په دې  .   كاروي  هماغسي چې غواړي هغه  بيا د ځان په ګټهاو  وروسته  پر سر شتمنيو ي الندي او د مځكيهست و بود او  تر مځك هيوادو پر  نورود جهاني كېدو پروسه  د



  .ختمه كړي د ځان په ګټه ور    همسنه  په دې هيوادو كې د ډيرو نورو شيانو او    تبديله بانديو په يوه عرصهينګېد ټ د  قبضې  خپلي باندي  د
ودې پوښتنو ته د ښه ځواب وركولو لپاره  نن ددغه كمپاين .  راپورته كيږي  همپوښتنينوري او زياتي  څه  داسي  ډېر نو، سپړي را نور هم  ال   بياچې هغه  اوه باسي نن ځان يان و فروعاتوته چې څوك  ددغه جر وركوي  نړۍ وال كلى نوم د     ته وهمدغه روان بهير  جهاني كېدو د وهغه   ته يعنيرياليسټ  څېړونكې هم  ار  او په دې كلي  كې به چې انسان ئې په مركز كې قريوه نړۍ  وي څرنګه  كېكلى جهاني كېدل به په دې  وښئي چې دا  ئېاو داځكه چې دغه څېړونكي ددې كلي هغه انج او بوړۍ ټوله  را باسي ترڅو  و هر چا ته څېړي  خالصه څېړونكې ددې مفهوم  ټولي خواووي . شاني د انسان په ګټه شكل نيسي  څه ئېبنيادونه به خوړو، ژبو، دين او مذهب، د كلتور او ټولنيز عدالت  د. څه شاني وي  انسان راتلونكې به  ددغه لري نو م سرغنه پر هغه باندي تله تيره وي او يا د هغه   چې ددې پروسې اوسني حاك  ټكيهغه بنيادىتر څو    . ته يې كښېږديې  او د هرچا ومخدپټېدو تالښ كوي، هغه روښانه

د اسي اټكل وكړو هم موږ هم  چې راسۍنو.  د نورو سره شريكوي  تههرڅه ديوه ځايه وبل ځاى  اورسوي  د سترګو په رپ كې ځانونه يوه اوبل ته دبركتهوو د پرمختيا بشري هڅو او دتكنالوژۍدي چې هر څوك د سره شلېدلي  لنډسوي ياداسي تناوونه  داړيكو اوس، د هغوى په مابين كې  نيولي ديراخپله غېږ كې    په  بني ادمان او  د شپږو ميليارډو نه زيات انسانان اوسنۍ ارته نړۍ چې دم درحاله ئېزموږ  دغه! بلې   Global نړۍ وال كلى يا    ياني كارول كيږي په ډېرو نورو خبرو ، ليكنو او رسنيو كې لكه  نن سبا چې هغه

Village   . ته  كلي يوه  و په رشتيا هم ښه  ترها ليدلو د پاره  هغه د  يوه اړختونو دپه نامه  و بولو او ددې نړۍ دواقعي  يوه كلي د جهانې كېدو د پروسې د تحقق په خاطر ددغه دمځكي كره دهم لكه ډېر نور  كه موږ   يريږي؟ ت څه شاني  د  دانسانانو ژون كې بهدې كلي په كلى وي  اورا كوچنۍ كړو نو دا به څه ډول 
   ه وي؟راتلونكې به ئې څرنګ او خبري كوي ، څه به خوري او څه به كوي  په څو ژبو ي ؟  دغه سل تنه به څه شاني و په دې كلي كېبهير به راسى  فكر وكړو چې د دغو سلو تنو د ژوندانه عادي  نو، سل تنه وګڼود ټولي مځكي نفوس ميليارډه  دغه شپږ  كهى يعنو ،  و ګڼو اټكل سل تنه انسانانموږ    دټولو مېشته سكنه و كهكلي كې  انساني  په دغه

كله چې د يوې ټولني   .ي بيانو ئېميراثدهغوى تاريخ او فرهنګي ګډ  ګڼل كيږي اودولسونو روح   دغه ژبي  . ي ولسونه ورباندي خبري اتري كو زياتي ژبي سته چېنه د شپږو زرو په نړۍ كېويل كيږي چې  په نړۍ وال كلي كې ژبي وه اساسي عامل په توګه  دي ده چې ژبه دا دفرهنګي ودي د ساتني او پالني خبره رامينځته كيږي، نو پېړيو كې د ژبو د امحاء روند په  تيرو ورستيو ودريدغه په  . راتلونكي نسلو ته ئې وړاندي كوي او   سره پېيي ونهتېرسوى او اوسنى فرهنګچې   ده ژبه دا داځكه چې په واقعيت كېمطرح كيږي او



ويل كيږي چې همدا . ې   و سيمي متأثره كړيد هيوادويا دغه جريان زياتره د امريكا اواسټرال . وركولې السه  د مياشتي دوې ژبي  ددې ځاى ته را ورسېدله چې بشر ان خبره دا. ښمنه توګه مخ پر زياتېدو وو اندې   . وګه د نابودۍ د ګواښ سره مخاخ دي څه ناڅه درې زره ژبي په جدي ت همنن
   څرنګه خوندي كيږي  او  څه ډول چلند به ورسره كيږي ؟خيال لري  فرعونيت د پرهغه باندي او د واكدارۍ ميليارډران ئېي چې امريكا يژبو  پاى به په دې نړۍ وال كلي كې سلهاوو پاتي  چې ددې  نورو په  خو دا اندېښنه پر خپل ځاى پاتې كيږي .   عمده  ژبو خبري  كوي  په اتوبه   د نيمايى  نه زيات  كسان حساب بهګنو په دهمدې سل كسيزه استو ياكې به د نفوسو د تناسب پر اساس  په دې  نړۍ وال كلي  نو كه دا نړۍ يو كلى واى د ژبو د دغه تنوع  سره سره،  د ارقامو څخه معلوميږي چې  

  .په روسي ژبه ږغيږي  به ئې هم   نفره ٣ او په پرتګالي ژبه نفره٣په  همدې رديف كې به . كوي  دبل سره اختالط يو  ژبه په بنګالي ئې  تنه به� يعنيتعداد ږغيږي او جالبه ال دا چې په همدې  ژبهعربي په   نفره 4  بهددې سلو تنو څخه.  خبري كوي  ژبه هسپانوي په   نفره به يې هم ٧ هندي او اته نفره به بيا   كې   هغهپه.  وي  خلك  ژبي    انګرېزي نفره٩ په دې سلو تنو كې به يوازي دهغه نه را وروسته به.ژبه خبري كوي   په  چينيايى  ئېبه   تنه ٢٢ نو د جملې نه  ددې سلو ت به په لومړي كتار كې. ورباندي ږغيږي  بهزيات خلك ايي تر نيمي د كل جاري وي او  هغه كې به اته عمده ژبي  په نوو ګڼو نړۍ  يو سل كسيزه كلى كه داهوكې ،
  !يني خراپيږي    ځ بازار كې به ضرور خبره په په دې  د برترۍ او كهترۍد ژبو ورسوى  كنه نو ځان    د جهاني كېدو و نيمايى ته بايد  زده وي تر څو   ئې اته ژبي د نيمو زياتو اوسېدونكولي نړۍ يا ددې ك بايد لږ تر لږه د نيمي  او سالم عليك كوى نو  هرو مرو يې د چا سره روغبړ څوك په دې كلي كې كله چې

  ب   ـن او مذهـ كلي كې ديړۍ والـپه ن
يليارډي نړۍ يو ځل بيا په دغه  كوچني  او دغه ارته شپږ مپه همدې ډول كه څوك خپلي سترګي وتړي بيا  په خپله    وروسته ولري ، ئې په نظر كې  هماغه سل تنه اوسېدونكېكلي كې را غونډه كړي اوګلوبل  او د درو او په شېلو كې   راشوه سي اوپه الرو اواوبو كې  ځان را كښېباسي خوښه  هي خوا دې خوا په  ي، اورو  زنګونه وو دكليساري په اوږدو كې به د كلي په يوه كنج كې  النو  د    را مخه كړيخواتهكلي  رشتيا هم و كلى   پهچې اوس نوي سي فكر كو دا نو  آذانونه را پورته كيږي او هغه وخت به څخه محمدي د منارو وي ، بل ځاى به د مسجد س د وهلو ږغونه  تر غوږوخ  پر م  د  پټك  كېو معبدوروسته به بيا په     .دىېدلى ته رارس

د پاتي .  وي  تنه به يې هندواڼ١٣انان اوتنه به يې مسلم  ١٩  تنه به  مسيحيان وي، ٣٢  ددې كليعبارت په بل .ي  لر و ځاىو دينونو په كتار كېمسلط مسيحيت، اسالم او هندو به د ډېركيو نه يعنيده دينوعم   درېعمالً به  كلى كې  سل كسيزه  په دغه  پر اساس كميت اوسني  د نفوسو د اود پورتنۍ محاسبې



خو په دې كلي كې د هغو كسانو شمېره چې په . يهودي وي هم    ئې به سيكهه يا مرتاض او يو تن  ،*شينتو نفره به يې په نورو دينو لكه عقيده و لري ا و نور دوه  مذهب ي په بوداي  نفره به � بهكسانو د جملې نه به هم همدغه كيداى سي وويل سي چې څلورم عمده مذهب . ى ري هم كم نه وكوډو او جادو باندي عقيده ل ځېدله او په كوډو او جادو تمدن د لومړني دوران د زاړه مذهب د معتقدينو څخه چې د روح په عالم كې ګر تنه د بشري ١٢احصائيه پېژندونكي وايى چې ددې كلي  د كلى  . د جادوګرانو او كوډګرانو مذهب  وي خو پنځم مذهب بيا د  .     الره بوليد حل  يوازنى ته  تحققوو ناروا غوښتنوخپلوروا ايا دمشكالتو او    رازي د هر كوډي د ژوند دسمبالتيا اوهغوى اوس هم .  اوس هم ورباندي عقيده لري الره يې ايمان   . باورنلري  مذهب  او  په هيڅ  دين هغوى.  مذهبه وي   به اصالً بې دينه او ال  تنه	١يعني د كلي پاتي! المذهبانو مذهب دى 
عوه هم ش غوندي  انسانان د پيغمبرۍ دجورج ډبليو بو په داسي حال كې چې د د ګډ ژوند پرنسيپونه  به اړيكو راتلونكې او پخپلو كې  د خپل مينځي ي چې ددې دينو د پيروانو كواختياره را پورته پوښتنه بې  مسئله  به دا  دغه اوسنۍ تاو تريخوالى څوك ويني نو يو دبل دزغمولو روحيه، دورورۍ او اخوت ددواماو  دهغوى په مابين كې  چې خښۍ په دې سل نفري كلي كې  به د دينو او عقيدو تنوع   په دې نړۍ كې و ب  !څه ډول  سره شاربل كيږي   ؟ هغه به  نو كوي

تر هر څه خوندي كېدو لپاره  د خپل ژوند د پايښت   او څرګنده ده  انسانان  .ده ئله مس  حياتي يوهاو د مرګ او ژوند   ډېره جدي ستونزهد نن او سبا مقايسه په پورتنيو مسئلو د مسئله  د فقر اولوږي كې وال كلينړۍ دې په   وږه او خواړه ل  فقر ، كلي كېنړۍ وال  په رش زره ېځي د  چې د ورريښه غزولېده  هومره هلوږي   ستونزنن  ددريمي نړۍ په هېوادو كې د فقر او   . ئاو تهديد الندي را وستى دت ګواښ تر سخژوند  دهغوى  معضله د لوږي محروميت او نيمايى زياتو اوسېدونكو يا دغه كلي كې د غذا څخه دپه نړۍ  خو . بايد  غذا و خوري  و غذا ته اړتيا لري اودمخه   .كشوي  را ته كنديانسانان د مرګ و 



د غذا كمي ده  اوكه بله  آيا دلته ؟ لمن نه ايله كويانوانسان  او ولي د  دى شىدا فقر څهوګورو   راځى چې     چې انسانان وږي دي ؟ه  ستهموجب

   
بې آبي ده، فقر بې چاره ګي  دخپل اوالد د مرګ ننداره ده،دلوږي په خاطرفقر دراتلونكې څخه بېره ده،  ليم او تربيې څخه بې برخي ده،  بې كاري ده، فقر دتع د عالج بېوسي ده، كوري ده، فقر په ناروغي كې بې  فقر  لوږه ده، او نه رسېدنه تههغه و دىذا څخه محروميت  دغفقر . پړاو كې و خپل اوج ته رسېدلې ده  متمدن  دغه په اصطالح  خو د سرمايه دارۍ په اوسنيساتلې او په هر وخت كې ئې ځان ښكاره كړى دى   تل خپله شومه بڼه  فقرالنه سيسټم  ددوام په وجه لنيز ناعاد ټود كې  دغه ګلوبل كلي په يا نړۍ دېپه  اسي حالت  دى چې خلګ فقر ډيري څهرې لري او هر ځاى خپل رنګ بدلوي خو په زياتره حاالتو كې  هغه د    .    پرابلمونو زېږنده ده و  ټولنيزوو نور زياتو ډېرد نا امني ده او فقر ، تحميل سي نو هر څه ته الس اچوي چې لوږه   بانديپر انسانانو   . ده  غالمياقعي ومحروميت  او كامل لواكۍ او آزادۍ نه  خپ فقر د،ده لوږي، فقر، بيكارۍ د   عدالت د موازينو په چوكاټ كې  د انسان د ښېرازې په خاطرپه هغه كې د ټولنيز  كه نو او د هغه څخه ګلوبل كلى جوړ كړي سيسټم جهاني كړيه والړۍموجوده ن تالښونه كيږي ترڅو دغه داسي  چېنن .    دي جداناً  هغوى وبشري ټولني  ته مسؤله او ګرمو نو ال نور هم  شتمن كيږيغزېدو په بيه  د   داغ دى ، دنړۍ شتمن هيوادونه چې دفقرتور  فقر زموږ د متمدني نړۍ پر وجدان باندي يو .لې دهغوړو  سايه  ناوړه داسي پر نړۍ باندي  يېسره   په دوام   دهمدې پديدېبد شكله پاېله ده چې يوه سيسټم   ټولنيزغير عادالنهغميزه او داوسني   په الس جوړه سوې حريصو انسانانو دا  د  بلكه،نصيب دي وي  د بشر اذلي  ګنيفقر او لوږه داسي پديده نده چې اوس ډېر په دې باور دي چې.غواړي دهغه څخه  وتښتي    .   يو مانا ولركېدلجهاني د  او بې عدالتۍدفقر  كېوال كلي نړۍ  په دېبه بې له شكه دا نو نسي ګامونه پورته عادالنه  اوټيزبنساو بېوزلى د پاى پاكه امحاء د پاره  
په ميليونونو انسانان    هر كال په ټوله نړۍ كې  دوران كې ،   په د سرمايه دارۍپه دغه روان تمدن  د غربي  موادو په څير ايسته  اضافي   كې د   هېوادونوشتمنوله مينځه ځې چې په نورو  په خاطر د هغه څه د كمبود نه زيات كسان دڅښاك د صحي اوبو د يو ميليارډ .  ورځ سبا كوي   ميليارډه يې په درو ډالرو خپله انسانان دورځي د يوه ډالر نه كم او درې   د يو ميليارډو په شاو خوا كې په همدې نړۍ كې   .غورځول كيږي سل   فقر په هر كال كې . په خاطر خپل ځانونه خرڅوي    ژوند د لومړنيو اړتياو د السته راوړلو    د  ميليونه 12 ميليونه ماشومان د لوږي نه مري او نور 5هركال   .ارقام د هر كال په تېرېدو سر زياتيږي  دغه   .ي د   بې برخيڅخه  دصحي او طبي امكاناتو  انسانان او څه ناڅه دوه نيم ميليارډه همحروم   څخه د   .  په زياتوجګړو كې برخه لري   د دېرشو نه  د لوږي په خاطر د سرتيرو په څير   نړۍ كې درې لكه ماشومان  په    همدا اوسر اساس د ګزارش پنود ملګرو ملتو  .  و پرېښودلو ته اړباسي   كړيه ميليونه ماشومان دزد



هغوى بس د اجيرانو په څېر ،   جګړو كې سر تيري  په دې نه پوهيږي چې د څه د پاره جنګيږي زياتره نن په  . جګړو سره و موښلوي چې پخپله ئې په ماهيت نه پوهيږي دداسي په بيه ژوند   لې د خپځالنده راتلونك  هخپلچې د فقر او لوږي په خاطر    دي يته اړ سو   غال سوې او دې   هغوى نه د خپل ماشومتوب سپېڅلتيا   داو  څرګندوي يو تريخ واقعيت  زموږ د دوران  پاملرنه   رو زورونكي ارقامو تهبربنډه او نور ډې  غه د.  تر څو د لوږي څخه ځان وژغوري  و هر څه ته تن وركويي او ځانونه ګمار د پيسو په مقابل كې
  .  لويه تراژيدي دهيوهۍ نړۍ يوه ټولنيزه غميزه او د درمندو ټولنواوسن

ې خو ډېره غه ك په هنو ګوريڅخه نيژدې   بازار ته دددې  كلي و  څوككله چې   ؟لري هم هبوجمه بله او ك  سوې ده   فقر اولوږه د انسان په  برخه كلي كې خواړه نسته چې دغه نړۍ يا آياپه دې ډول ډول خو دلته  .  ګڼه ګوڼه ليدل كيږي رهڼي نور حاصالت هم ، غله دانه او د ك موادو پريماني ده ړه سته او د هر رازيخوا پو هېږى په . سته او پرېمانه پرېماني  ده محصوالتو ته يې وده وركړېده،  هرڅه رنګارنګه . ځايونه او كروندې لري  د څړ وه  نو هر ډول حيوانان يې روزلي ديګډ كار او زيار سره چې څومره يې په وسه  په خپل  خوددې كلي  خلكو. پرېمانه دي   خوګان 	١ګرځي،  دانې غوايان ٢٣سته،     دانې پسونه ٣١دې  سل كسيزه كلى كې شپږ  هوكى په دې كلي كې دټولي مځكي مېشته . دانه او د كرهني حاصل هرڅه پكښې پيدا كيږي  غله !ې چرګي او چرګان هې خوا دې خوا ته ګرځي را ګرځي   دان١٩٠  آسه او٢    اوښان،٣ تا و باال كيږي، وسېدونكو لپاره  پرېماني ده او څه ناڅه د انسانانو لپاره و بخښى ددې سل كسيزه  ټول كلى د اميليارډه    ! دوه ځله زيات چرګان سته  يوازياوسېدونكو د شمېر  نه حتى
نه بلكه پرېماني  الهم موجوده وي   په دې كلي كې د خوړو هيڅ ډول كمي دلته وي اونوكله چې خبره  داسي  او لوږه خو  فقر  ، نو ږي سي حق و حقدار ته ور توګهعادالنه   پهكار او زحمت په مقابل كې د خپلبرابره او  ته د كار زمينه  هغوىايسته سي    حرص ځيني  انساني سي  ، توذيعې كلي وخلكو ته  توګه دد په عادالنه   ه رسيږي ؟ دغه نعمتونه كه ولي تر خلكو نلى نعمتونها دغه ټوله د خداى تع ؟نو  دالوږه ولي سته     كيږي ؟نه بايد اصالً وي نه ؟ نو داسي ولي  



من ا  بېكاري سته وليولي فقر سته، ولي جګړه سته، ولي غال او جنايت سته، ولي بې سوادي سته ،وليڅه چې ولي لوږه سته، دلته دغه .  وي وت پر كې واقعيتهمدغه په  ددې ستونزي عمده وجه دلتهښائې  سته راوړلو  د ګټي او د پيسو دال.په  خپله عدل نسته .  شېوه نسته  د كار او تقسيم عادالنه نسته،عدالت   ټولنيزله كلي كې    دا ځكه چې په دغه نړۍ وا څه سته نور ډير داسي او دې نړۍ كې داسي لګه درګه ده ولي په  دى  راغلى په ولكه كې قاچاقبرانو او وسلو دله مينځه تللى دى ولي نړۍ وال ماركيټ د هيروينو په نتيجه كې ددې كلي د سلو تنو څخه  پنځوس تنه سم   .  سيالىڅه كو روا او ناروالپاره يوڅوك هر .  ناجوړيو اخته دي  او په  نورو زياتو شل  تنه  يې دخوړو د كمبود په وجه د نس  . دي  او بېكاره محرومه ړي نه د تعليم او زده ك ، د هستوګني ځاى نلري ، كيږي ساتل  او هميشه وږي، دوا نلريخواړه نلري په  .  برخمن دي هم او دژوند د نورو ښېګڼو نه غذا رسيږي پوره   تنو  ته ٣٠ ټولي نړۍ  يوازيا دددې كلي ي ه په نس ن دي ، او  وږي   دانور اويا تنه .  دي د ځان په ګټه ئې كارولي او  انحصار كې راوستي په خپله  هم  ئېههغ نو ولى دىرسرا   را  و اوسني تكامل ته زحمتو په نتيجه كې   پېړيوپېړيوبشر د   دستاوردونه چې   هغه  ټول الوجۍ او د تكن اچولې  خېټه ئې دټول كلي پر شتمنيو او نعمتو باندياو دهغوى سرغنه دي چې  دېرش تنههمدغه.  خدمت كې راغلى دئ  بازار يوازي ددېرشو تنو په د جهاني كېدوواقعيت كې ددې كلي دا په داسي . دې نړۍ واله مسابقه كې  يوازي د امريكا پوځي پانګه و  شپږ زرو  ميليارډه ډالرو ته رسيږي  په لو د وس په دې  ګلوبل كلي. هيوادو باندي ئې ناروا جګړې تحميل كړي دي پر ملتو او را ايستلېده  هم  تيريو او ووسله واله  مسابقو ته شيطنت،و جګړو،خبره   ساتلو او دوام لپاره يې  هغه د د نو لوېدلي دي ددې كلي د ټولي هستۍ د غضبولو لپاره  ټول امكانات په كار شو تنو ته  چېې توګه ددې كلي و  دېر په د    .    خالصوي النجو ته ال نوره هم الري ايزهسيمه  او و راتلونكو كورني واو ، فقر او لوږه ډېروي ويبرابره زمينه د خپلو السوهنو په هيوادو كې وسيله  په  اشخاصو مزدورود همداسي دا ځكه چې هغوى  پرون ئې هم سمبالول . هم سمبالوي ال نوروسلوئې  هغوى ساتي او ان په  دغه سيسټم .  ديكړي  بنګلو كې اوسي او بانكونه ئې په ډالرو ډك ښيښه اىپه  ننچې وائې ، هغه چې د عامه وژنو مجرمان  نو كې ښكېل بدنامه  قاچاقبران او په جنايتوولس هغوى ته لكه زموږ د وطن جنګساالران  چې زموږ ان . كويهم  دفاع د هغوى څخهداسي وكړي  هم چې وركړى دى   هغوى ته دا حق سيسټم  او دهغوى نړۍ وال حاميان نړۍ وال دى ، همدغهسي راغلى همدا ساغرى اداري سيسټم ټولنيز  د د همدې  ځكه چې دا نه ګڼي كار د ځان ګناه  دانو هغوى  ، څه ئې هم په ولكه كې  دي دېرش تنه چې هر څه هم خوري او نور هر دغه.  ري ساتل كيږي  لي هم څخهان د خپل بشري حقونو   .دي ماړه    يوازي ه اوسېدونكو و ژوند ته ځير سو، و دې ښكلي او ارتي نړۍ ته را ووزو او ددې نړۍ د شپږ ميليارډ نو كه موږ ددې نړۍ وال كلي څخه بيرته . حسابو ته شوه كيږي  سهم لرونكو وواخاوندانو لويوفابرېكو د  دوسلو جوړولو  دغه پيسې زياتره!الره دغه رقم ته ښه سوچ وكړى، اته سوه زره ميليارډه ډ .  رسولى دى سوه زره ميليارډه ډالرو ته ځان  اوس اتهحالت كې محاسبه كيږي چې   د ټولي نړۍ د پو ځي لګښت اندازه



البته دايوازي د پوځي .  كېداى سي يو څوك   د خپل ژوند هره خوا سمباله او هره ويجاړه  ئې آباده  كړي زره  ډالره و هر يوه ته  رسيږي ، په دې پيسوسره  133ړي پر سر ددغه پوځي لګښت د پيسو څخه   د س  .يوځاى سي نو سرئې د هفتې څلورو مليارډه ډالرو ته رسيږي  ميليارډه ډالره تماميږي ، ددې  سره كه دافغانستان د جګړې لګښت  هم ١�٠ډالره او د كاله څه ناڅه  ارقام چې خپاره سوي دي ښيئ  چې امريكا ته د عراق د اشغال مصرف  د هفتې درې مليارډه  هغه تازه    ! ال پر خپل ځاى پرېږدى ئې خوو ګټه خواري ددالسخپل لګښت  د ونډي برخه ده ها نور ملي عايد او 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ى خپور كړ  په حوالهد واشنګټن پوست د ورځپاڼي    سايټ د المان ږغچې په دې نيژدو وختو كې هغه رقم   دعراق يوازي   امريكا تهنو سي  هم  يو ځاى او نور لكه د ټپيانو ددرملي خرچه سرهجګړې جانبي مصرف كه د عراق د  پر اساسددې رقم . ونكي دىوات هېښنده  اوحيران زياره ال ان پخپله د امريكايانو لپ  دى كېداى سي چې و ټولي نړۍ ته د سره  دئ چې يوازي په دغو پيسو نړۍ والي ټولني اټكل كړى. لګوي   باندي زياته د پوځي وسلو په لګښتو  ميليارډه ډالر�٠٠ دكاله تر ي اداره   امريكا دولت د د دې نه عالوه  !؟مصرفوي  ميليونه ډالره 720 كې دورځي او جګړو د  په الندي كولو و وطنو د پرديخو دغه دبشر دوستان  د لوږي مري  تنهورځي دېرش زره  په نړۍ كې د   چې او د بشري حقوقو درناوى دى  ډيموكراسيدوستي ، څرنګه بشر  پوښتنه  پيدا كيږي چې دا دا دلته .يږي  ره دقيقه كې پنځه لكه ډالره مصرف كحساب په ه سي نو  په بل  ته كه په دقت سره وكتلدغه رقم .  ميليونه ډالره تماميږي720 د ورځي  دجګړې مصرف   .باسي  و ميدان ته را  هم درواغ او رشتيا او ډير، را پورته كويو پخپله ډېري پوښتني او اندېښنېكار نه كيږي ن دا چي دا . سي   آماده ورته څهاړين ډېر ، صحي آسانتياوي، شفاخانې، كورونه او نور  سي  برابرامكانات   تعليم او تربيې تل لپاره ده غذا، د نړۍ و ماشومانو تڅښاك اوبه سر رښته سي، كېداى سي د ټولي



  . بېره لري جدي   د راتلونكې څخهانسانان و د دې هيواد.سره الس او ګرېوان دي رسېدو د مشكل  كمبود او نه   د لوږي او خوړو  دال ه څخهاوس ا د همد كوم چې  وزېږيبلل كيږيلږ پر مختللي هيوادونه وروسته پاتي يا  همدا كي چې  په هيوادونړۍ  ي دريمد  زموږ د ګران هيواد افغانستان په ګډونطالح په اص٩٧  په سلو كې   بهددې كسانو د جملې څخه  . سي ه زياتپه پرتله  دوه برابره د نن  شمېرهونفوس د پوري به د نړۍ هميالدي كال٠	٢٠ويل كيږي چې تر   رهـېـه بـد راتلونكې څخ  
ې هر ې امريكا ي چه خوړو مقدارهغه رنګارنګ د يوه خپاره سوي رقم په حواله  د. ي ل كيږ ايسته غورځوبيا هم  اضافه پاتې كيږي نو هغه  دهغوى څخه او هغه چېغذا رسيږي  تنو  ته  پوره 30 په سلو كېزينړۍ  يوا ددې كلي يا د ټولي   .نلري  دوا  او ناجوړيو اخته دي  نس او په  نورو زياتو  دخوړو د كمبود په وجه د حساب  د كلي شل  تنه  يې  دۍ  په كافي غذا نلري او  د خوړو دپاره انسانان  ميليونه 850ګړىهمداداسي برآورد كوي چې  غذايى سازمان   والد نړۍ       . او دا لړى ال همداسي په نوې بڼه روانه ده  منابعو څخه السته را وړي دي   كا له د آسيا، افريقا او التيني امريه كېد هغوى داستعماري سياست په نتيج خو   نودايې كوټه  كړيدي ځانته  او السته را وړي ت چې همدا نن اروپا او امريكا  دغه ثرو . خو دا كار نه كيږي .كړي   بچوبا  څخه  دغه توره قاره  د لوږي د  ته چې د مطلقي  لوږي سره مخامخ دي نجات وركړي  اوژوند و   نو تنوو ميلي300 كې دى سي چې په افريقايي هيوادو  دغه مقدار غذا كوال.مصرف كونكو لخوا ايسته غورځول كيږي    پخپله د  يا او د خاوندانوپلورونكو، د رستورانو د خوراكي موادو د ه دهدې، غوښي او غله دانه پكښې شاملارډه كيلو چې سبزي، تازه مېوې، شيميلي 45ددغه مقدار څخه .   ميليارډه كيلو مواد كيږي 160  په واك كې ايږديونكو ككال  د امريكائې  مصرف



ه  متقاعده كړي چې امريكا  هوډ كړى دى خپلي جګړې ماموريت په دې كې ليده چې نړۍ وال په دې خبر وزير ډونالډ رمسفيلډ د ټرور پر ضد  د ه د دفاعدا چې د امريكا پخوانى بدنام يا »  ي حق نه ور كول كيږ  چاته د چنې وهلو د امريكا د ژوند پر شېوې باندي« چې  يو وخت ويلي وه د امريكا جمهور رئيس بوش      :  څرنګه ځواب وركوي تهو سوال  او دې ته ورته نو ولي ئې نلري او كه  ئې لري  نو دغه ئې نلري ژوند وكړي كه يا؟ كه  نو په شانييا ولسونه هم  داحق لري چې د امريكا محروم ساتل سويآيا د نړۍ نور چې عانو څخه  دا پوښتنه كوي د مداف شېوې ژوند د د امريكايى مېشته انسانان  په دې نړۍ وال كلي كې      !دوام  وركړي ته   ژوند و بانديپر خپلي  امريكائي شېوې
سلو كې نو  يوازي د نړۍ په    تر سره سي دى روان مريكا كې په ا  اوس چې همداد اصراف مصرف لكهپه چين كې د غوښو همدا شاني چيري  د امريكا نه واوړي ، كه  كلنى عايد د سړي پر سر  كې  چين  به پهپوري ٢٠�٠تر كال  چې نظر څرګندوي  )Lester Brown( رئيس ښاغلى ليسټر براون ) Earth Policy Institute( انسټيټوټ  د د مځكې د سياستو    .و كچي ته ورسيږي   پوري د امريكا ٠	٢٠پياوړتيا به تر اقتصادى پرېږده چې د دې هيوادخو ال پر خپل ځاى هند  ! يلوېږو په اختيار كې چين   دغوښي بايداتيا

ا كې د همدا اوس په امريك«  وايې چې )World watch Institute( په همدې ترتيب د وړلډ واچ انسټيټيوټ وي چې  دا كه قرارنو. سړي پر سر دحبوباتو او غلو دانو مصرف د چين او هند په پرتله پنځه ځله زيات دى  د مځكي و دوو كورو  به  هر چينائې يا هر هندى لكه يوامريكائې غوندي مصرف وكړي نو ددې كار دپاره      د مخنيوى  لپاره  د خښم او پاڅېدلو دهستيو د غال كولو او د هغوىكلي د اويا تنوې دد    خولوېدلي ديې توګه ددې كلي و  دېرشو تنو ته ، ددې كلي د ټولي هستۍ د غضبولو لپاره  ټول امكانات په كار په د   . پوښتني  داسي او دې ته ورته نوري ډيري   »!ي ته ضرورت  و



وادونه   چې انسانان په خيرات سره ماړه سي  خو په دغه غميزي كې زموږ د هيواد  په څير ګڼ شمېر نور هينن به ښائې يو ګڼ شمېر محتاجه .   سره مخامخ كيږيت  دبېوزلو انسانانو ددوعاوو او د هغوى د ممنوني كار كوي خو  په دې الره كې هرازي انساني او بشري هڅي  هم،زياتره دداسي هڅو تر شا نور السونهد انفرادي اشخاصو اويا د انجيو ګانو په هلو ځلو سره له مينځه نه ځي  سره ددې چې  د فقر بنيادي چاره .  ه سپينه ورځ  لمن وهلې ده وسله  والي جګړې او مسابقې  را شروع سوي او د مرګ او وژنو  بازار ته ئې پ چې  په دغه   پر دې واقعيت باندي د ټولو رايه  يوه ده.  حل غواړي او ټولنيز وړل بنياديفقر له مينځه   شپې سباكوي، د  په لوږه كې نو بيا همسرټكويڅخه   زيات انسانان ئې د فقر او لوږي د نفوسو د  نيمائې  اوسنۍ ظالمانه  تر څو  چې دفقير او شتمن تر مينځ دغه  .غريب نور هم د فقر او مرګ و كندي ته شوه كيږي  شتمن ال نور هم شتمن كيږي او   نو سيسټم كې چې امريكا ئې غواړي هغه جهاني كړيموجوده نړۍ وال    .ي به  نور هم زياتيږي د انسانانو غميز ي ،ته به  نور هم  جدي ګواښونه پېښو كړكېچ   ثبات اونړۍ والد او  همدا شاني موجود وي او د هر ي ورځي په تېرېدو سره به ال نور هم پراخيږي نه وي محوه سوي  فقر به  هم دشتون عوامل ئې،او غير عادالنه واټن موجود وي او  له مينځه نه وي تللى
 او  جګړود  او ددې نړۍ او ددې كلي نه  كوچېدلې اصالً  هم به يه سا شومه  غربت دغه د  لوږي اوفقر  د هغه وخت به  غوره كړې، نه واى نړۍ واله بڼه او د هيروينو قاچاقبري اخالقي انحطاطنه واى،اشغالګري  او  غال چور ،د هيوادو په كچه  ، واى ظالمانه واټن ايسته سوى اوسنۍشتمن تر مينځ دغهفقير او  د  ته پرې ايښى واى  او اخوت عدالتاعت ، او جنايت  ځاى و قنوحشتدحرص ،،جګړه نه واى، واى بډايو هيوادو سرشكونى نه  امريكا په سرغنه توب د واى، د پردو پر هستيو باندي دټولنيز سيسټم  دالنه  عانړۍ وال يو د انسانانو په ګټه نړۍ كې ښكلې كه دا نړۍ يو كلى واى او په دې كلي كې يا په دې  

  .كړى  واى  به هم خپل ټغر ټول و بازارسيالي ددوسلو 
   پېښوي ؟ونه خنډ مسؤله دى او كېه دداسي عدل د تأمين په الر او كوم هيوداونه  څوكوي  او  ؟ كه نه وي نو ولي بايد نه  آيا داسي څه به ممكنه وي    ؟  سي او فقر او لوږه دي له مينځه والړه پلىحكم    او انصاف  عدل فضا كې په دې كلي كې  دنۍسه او په دغربريت او ب وحشت د سي؟ ايا كېدالى سي د و منل  باندي پر فقيرو هيوادو دهيواد غوندي  زموږ  كاذب ارزشونه   كې  د متمدني نړۍ ويلمبو او خراب جګړو په سرو  د او په خوړوسكو نس او د بمباريو كېدالى سي په وږيآيا؟ لويه هنګامه جوړه سوېده  نن ورته  چېجوړسي يوكلى سيداكېدالى سي آيا  ي وېدلىنيز عدالت ددوى د ژوند نه كوچاو ټول كوي  په شديد فقر كې ژوند  د هغې جملې څخه يو ميليارډ كوچنيانكله چې په نړۍ كې درې ميليارډه انسانان  
نځه   له ميعوامل فقر  په نړۍ واله كچه  د كه نن په رشتيا سره  غوښتل  كيږي چې. وي وىوهغه ته درنا او   انسانيت كاروي، مصؤنيت وي،، وي ،راستي وي،عدالت وي،سوله ويو ټولو انسانانو ته  خواړه كوي چې په هغه كې  بشري كلي غوښتنه عادالنهسي يو نړۍ وال ددا او هيوادونه ريت خلك اكثنن د نړۍ 



 اسي كلي و جوړېدو ته او دد وكړي خدمت واقعي كوالى سي يو اوبل ته  كې  په موجوديتاو راستي دوستي ،، انصافتلا عدټولنيز،  د  سوليپه هر دين او مذهب چې ويد خداى  بنده ګان  . سيراوستل  بدلون  عادالنه كېو په بنياد نظام نړۍ وال  دغه اوسني د همداسي په نړۍ واله كچه بايدوالړ سي نو بايد
                    . او هم  ئې و نڅوي يوهڅوهم ځانونه 
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