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  د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١٣ جون ٢٧
 

 

  

  برازيلي زيارکښان د سرمايه دارانو په ضد راپاڅيدلي،
  ! مونږ ھم کوالی شوو

 

مانا دا چې کارګران او . دا وخت نړۍ په بحران کی ده.  دارۍ په ذات کی دیويل کيږي چې بحران د سرمايه

زيارکښان بايد د سرمايه دارانو او پانګواالنو لخوا ال لوټ او تاال شي او يا له کاره وويستل شي او يا ھم دومره لوړه 

  .ماليه ورکړي چې  سرمايه داري دولتونه ورباندې خپل پورونه او لګښتونه پری کړي

مدا بحران سبب شوی چې په ډيرو ھيوادونو کې د کارګرانو په شمول ډير شمير زيارکښان اعتراضونه، مظاھری او ھ

له امريکا نيولی تر يونان او اسپانيا پوري ميليونونه انسانان د سرمايه . الريونونه وکړي او د خپل حق غوښتنه وکړي

په دغه ھيواد کې ھم نژدې يو ميليون تنه، په تيره بيا . ی دیاوس نوبت برازيل ته رسيدل. دارۍ په ضد راپاڅيدلي دي

زيارکښه او بيوزله خلک د سرمايه دارانو په ضد کوڅو او سرکونونو او واټونو ته راوتلي دي تر څو له خپلو حقونو 

  .دفاع وکړي

دی اعالن وکړ په برازيل کې د خلکو اعتراض ھغه وخت شروع شو چې د برازيل دولت چې د سرمايه دارانو دولت 

 کال د فوټبال نړيوال کپ او ھمدا ٢٠١۴د دې تر څنګ د .  فيصده زياتوالی راوړي٧چې د بسونو د ټکټ په بيه کې 

 کال د المپيک لوبو لپاره په برازيل کې اوچتو لګښتونو او مصروفونو او مالي فساد د دې ھيواد د خلکو ٢٠١۶ډول د 

 په اعتراضونو کې شعار ورکاوه چې ھغوې نړيوال کپ نه غواړي بلکې د غوسه راپارولی ده او له ھمدې امله يې

  .خلکو لپاره وړيا تعليم او روغتيا غواړي

دا اعتراض چې د جون مياشتې په لومړيو کې پيل شو،  دمګړۍ د برازيل په سلو ښارونو کې دوام لري چې ويل 

رو شلو کالو کې دې ډول اعتراض ساری نه دی کيږي يو ميليون خلک په دې اعتراضونو کې ګډون کړی دی او په تي

د برازيل دولت کله چې د يو ميليونو خلکو اعتراض وليد نو تصميم ونيو چې خپله خبره بيرته واخلي او .درلودلی

د برازيلي ولسي يوځای اعتراض وښودله چې کله خلک . اعالن يې وکړ چې د بسونو د ټکټونو قيمتونه به لوړ نکړي

زيارکښان سره يو موټی او په اتحاد کې وي نو له کوچنيو غوښتونو څخه نيولی تر لوړو غوښتنو پورې او په تيره بيا 

  .کوالی شي الس ته راوړي
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که چيری برازيلي ولس د خپلې بيوزلۍ او د دولت د لوړو لګښتونو او مالي فساد په وړاندې اعتراض کولی شي، که 

ماتو او بيکارګۍ په وړاندې راپاڅيدلی شي، که چيرې برازيلي ولس چيرې برازيلي ولس د خپل دولت د بی کيفيته خد

وړيا روغتيا او ښوونه او تعليم غوښتلی شي او د سرمايه دارۍ د ګنديدګۍ په ضد الريون کوالی شي، واضح ده چې 

او اتفاق زمونږ زيارکښان ھم دا کار کوالی شي او د خپل حقونو د اخيستلو لپاره به يوه ورځ ھرو مرو په پيوستون 

  .سره راپاڅيږي او خپل حق به واخلي

  

  

  

  

  

  

  

 

 


