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  کې امريکا په سوشليزم دموکراتيک او  انق�بسياسي
  د ولسمشرۍ لپاره د سيناتور برني سيندرس  تګ�ره

  

  ـيـژنو سوځوونکي د خپل ځانچې موږ پ........ څه ښه وايي پـه اور سوي پـــتنـګان 

  تـيلي اور واخيست د 0سـو د  انسان........ مـوږ له شمع، شمعې اور د تيلي واخيست 
 )زييز١٩٧٧تر ١٩٠٩(ګل پـاچا الـفـت 

   

په څير خپله تګ4ره د امريکې په پخواني شخصي ) کانديد(َسيناتور بـرني سيندرس په امريکا کې د ولسمشرۍ د نوماند 

کې په ١٧٨٩ په نومبر کې واوروله چې د فرانسې د انق4ب په کال ٢٠١۵کې ع4قمندانو ته د » ن پوھنتونجورج ټاو«

  .کې جـوړشـوی و. سي. واشنګـټـن، ډي

ولسـواک «َټولنې د رامينځته کولـو لپاره سيناټور بـرني سيـندرس د ) مساوات طلبه(  په امريکا کې د  سمسمکۍ 

په خپل ھيواد کې د .   مفکوره غوره ګڼلی ده چې د سياسي انق4ب له Qرې يې پالي)دموکراتيک سوشليزم(»سوشليزم

سيندرس د سمسمکۍ ټولنې په رامنځته کولو باندې د شلمې او يوويشتمې پيـړۍ د څلور شخصيتونو پريکړو او 

ندن جانسن او لي) ١٩۴۵تر١٩٣٣(د  امريکې ولسمشرانو فرانکلين دي4نو روزويلټ: دريځونو وزرې غـوړولې دي

امريکايانو د مدني حقوقو د خوځښت مشر او د بې تاوه پاڅون ستر ديني -، په امريکا کې د افريقايي)١٩۶٣تر ١٩۶١(

تــر ١٩٣۶(َ، او د رومن کاتـوليک عيسويانو Qر ښود پاپ فرانسيس )١٩۶٨تر ١٩٢٩(شخصيت مارتين لوتر کينګ 

  )!اوســه

  
Sanders leaving the Vatican on Saturday [١٦ April ٢٠١٦]. He was at the Vatican for a 

conference on social and economic issuesNewyorktimes.com[١٧ April ٢٠١٦]. 
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. واپس ځي]  ١٣٩۵حمل ٢٨[١۶ د اپريل په ٢٠١۶نه د)  واتيکان(بـرني سيندرس د پاپ له رسمي اوسيد ځای 

ژورنـــالــيســتانــو تــه  يې په . سيندرس په واتيکان کې د ټوليــزو او سياسي موضوع ګانو د کنفرانس لپاره ھلته تللی و

ه Qس  ورکړ، او سيندرس ورته خپله ارادتمـندي څـرګنده کړه په سفر روان پاپ فرانسيس ورت:  الـوتکه کې وويل چې

ـــ4قـيات دې زمـوږ د اقـتصاد «ځکه چې پاپ  ــارونه کــوي او غـــواړي چې اخ په  ټـوله نــړۍ کې  فــوق العــاده ک

  .»بــرخـــه وي

“I [Pope Francis] shook his hand and nothing more,” he said. “If someone thinks that greeting 

someone means getting involved in politics,” he added, laughing, “I recommend that he find a 

psychiatrist!” But the candidate was excited to talk about his coveted souvenir. “I conveyed to 

him my great admiration for the extraordinary work that he is doing all over the world in 

demanding that morality be part of our economy,” Mr. Sanders told reporters aboard the 

plane…” [New York Times.com, April ٢٠١٦ ,١٧].  

 کې زيـږيدلی و ١٩٠۴په پولينډ کې په )ِايلياس سيندرز( پ4ر يې .  کې زيـږيدلی و١٩۴١َبـرني په نيويارک ښارکې په  

په دې ډول، مور او پ4ر يې  په ترتيب سره . کې په نيويارک ښار کې زيـږيدلې وه١٩١٢په ) نی ګ4سبيرګ(او موريې

ريکې د کانګرس  په تا ريخ کې د ولسي جرګې د خورا اوږدې سيندرس د ام. روسي او پولينډي يھودی کډواQن وو

سيندرس خپله علمي ډيګري په .  زييز راھيسې سناټور دی٢٠٠٧له . غړی و) غير ګوندي(مودې لپاره خپلواک

په دغه پوھنتون کې د مدني حقوقو په خوځښت . کې له شيکاګو پوھنتون نه Qسته راوړې ده) سياسي علومو(واګپوھنه 

سيناتور برني سيندرس  د کارګرو او بې وزلو خلکو پلوی دی او .  ځوانانو په سوشليستي اتحاد کې فعال وکې او د

کړی دی،  ) کانديد(سيندرس چې ځان يې ولسمشرۍ ته  نومانـد . ھڅه کوي چې اقتصادي نابـرابـري په عـدالت واړوي

له مھمه وينا واوروله چې لڼډيز يې په Qنـدې کې خپ» جورج ټاون پوھنتون«، د امريکې په ١٩ د نومبر په ٢٠١۵د 

  ډول دی

ولســواک «َټـولنې د رامينځـته کولو لپاره  برني سيـنـدرس د ) مساوات طلبـه(په امريکـا کې د سمـسمکۍ 

زمـوږ حکومت .  ھر څه دې د بيليونيـر طبقې سـره نه وي«: مفکوره غوره ګڼلې ده)دموکراتيک سوشليزم(»سـوشلـيزم

د غټ اقتصادي رکود په مھال، دموکرات ولسمشر » .پورې) ٪١(ټولو پورې تعـلق لري، نـه په يوه سلنهپه موږ 

وينا کې ھغه څه وويل چې د ھغه مھال د ) افتتاحي( په جنوررۍ کې په خپله پيليزه١٩٣٧فرينکلين دي4نو روزويلټ، د 

د ھغه مھال د . ، بلکې عـمل  يې ھم وکړھغه نه يواځې وينا وکړه.  ټولنې کرغيـړنه وضعه پکې انځور شوې وه

ميليونونو خلکو تـه يې «په وړاندې يې ھـغسې پروګرامونه راوويستل چې )  »اقـتصادي سلطنـتيانو«( حاکمې طبقې 

ولسواکي يې غښتلې  کړه او  په ....کار پيدا کړ، له بې وزلۍ نه يې راوويستل او په حکومت يې د ھغوی اعتماد پيداکړ

ټولنيزه «: به ګڼل کـيده» سوشليست«روزويلټ به چې د ھـر  څه وړانديـز وکړ، » .ې بدلون راوستھيواد کې ي

وه، د » سوشليسته«و،د بيکارۍ بيـمه » سوشليست«اقلي معاش . و» سوشليست«) دتـقاعد پروګرام(»خاطرجمعي

ه بانکونو کې د ايښودل شوي ماشومانو د کار منع کول، په اونۍ کې څلويښت ګيـڼټې کار، دبانکونو کلک نظارت، پ

دغو پروګرامونو زموږ د ملت او د «اوس ھم . وو» سوشليست«مبلغ بيمه، د کارپروګرام ټـول په يو او بل شکل 

  ».مينځنۍ طبقې تنسـته جوړه کړې ده

“Yet these programs have become the fabric of our nation and the foundation of the middle 

class.”  

د روغتيا بيمې ) ١٩۶٣تر ١٩۶١( کالونو کې دموکرات ولسمشر ليندن جانسن١٩۶٠ه دينه ديـرش کالونه وروسته، په ل

» محافـظه کارانو«په  دغو حياتي روغتيايي  ښيګڼو به . د ميليونونو امريکايانو لپاره راوويستلې) ميډيکير،ميډيکئيډ(

خو نن  سره  . ته د خطر په سترګه يې  ورته کتل» يکايي  طرزد ژوند امر«د  سوشليسټ ټاپه وھله او ) رايټ وينګ(
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له دې  چې ټکنالوجي او توليدي قدرت،  د امريکې او په نړۍ واله سويه پرمختګ ستربرياليتوبونه تر  Qسه کړي دي، 

نور يې د دې په ميليونونو امريکايي کورنۍ د ژوند د بنيادي اړتياو له پوره کولو نه محرومې دي،  او په ميليونونو 

واقعيت د ادی  چې . سره  Qس په  ګريوان دي چې په څه ډول د خپلو کورنيو لپاره د ژوند ټـيټ معيارر خوندي کړي

په تـيرو  څلـويښت كالونو کې د دې  ھيواد غټه منځنۍ طبقه په  ټيـټيدلو ده  او اوس زموږ  په  سياسي نظام  باور 

  .خـورا ټـيټ شوی دی

د سياسي فعاليت غټې کميـټې چې د بيليونرانو له خوا . نږدې بل ھرڅوک بې وزلی کيـږي.  کيـږيشتمن Q پسې شتمن

. امريکا په يو اقتصادي  او سياسي بحران  کې اخته ده. عادي خلک  رای  نه ورکوي. تمويل کيـږي، انتخابات اخلي

که . زمن ډول د غور Qندې ونيسيعين پخوانی سياسي او اقتصادی  حاکم نظام نه غواړي چې دغه موضوع په اغي

موږ جدي يُو چې په خپل ھيواد کې کلک بـدلـون  راولو، که موږ جدي ُيو چې منځنۍ پټه په پـښو ودروو، که موږ 

جدي ُيو چې خپله ولسواکي راپياوړې کړوـ موږ يو داسې سياسي خوځښت ته اړتيا لرو چې يوځل  بيا چمتو وي چې د 

 ودريـږي، ماتې ورکړي،  ھغې طبقې ته چې حـرص يې  زمـوږ ملت له مينځه وړی يوې مسلطې طبقې په وړاندې

( زمــوږ حکـومت زمـوږ د ټـولو دی، نه د يوې سلنې. د بيـليـونـرانو طـبقــه نــشي کولی چـې ھــرڅه ولــري. دی

١٪.(  

پيسو په عبادت به وQړ نه پاپ فرانسيس زموږ پام دې ته راواړاوه چې موږ يو کلتور ته اړتيا لرو چې يواځې د 

له منځنۍ طبقې نه د يوې )  تـريـليونونه(کالونو کې د شتمنۍ ستره  برخه ) ٣٠(په واقيعيت کې په  تيرو ديرش.... وي

نن په امريکا کې په ميليونونو خلک د ژوند د تامين لپاره په دوه يا درې ....يوې لسمې برخې ته  رسيدلی ده) ٪١(سلنې

  . دغه وضعه په  بل ھيڅ صنعتي ھيواد کې نه ليدل کيـږي.وظيفو کې کارکوي

In fact, over the last ٣٠ years, there has been a massive transfer of wealth—trillions of 

wealth—going from the middle class to the top one-tenth of ١ percent—a handful of people 

who have seen a doubling of the percentage of the wealth they own over that period. 

Unbelievably, and grotesquely, the top one-tenth of ١ percent owns nearly as much wealth as 

the bottom ٩٠ percent.  

 ۴١٠٠زيز کال په کچه ١٩٩٩درامد د /نن په امريکا کې مينځنۍ پټه د ورکيدلو په حالت کې ده، د کورنيو اوسط  عايد

 کالونو وړاندې په کچه، د نارينه کارګر عايد له ۴٢په نظر کې نيولو سره د ) اقـتصادي پـړسوب(َد توُرم . ډالر لږ دی

 د عايدو سره په  مقايسه ٢٠٠٧الر کم وو د کال  تير کال د ښځينه کارګرو عايد يو  زر ډ .  ډالرو نه کم دي٧٠٠

د (ماشومان ) ٪٢٠( ميليون امريکايان په غربت کې  ژوند کوي، نږدې شل سلنې ۴٧دې نن په امريکا کې نږ....کې

 مليون امريکايان د ٢٩نن په امريکا کې . په غربت کې ژوند کوي)  افريقـايي امريکـايانو د ماشومانو په شمول٣۶٪

ه امريکا کې د ځوانانو  بې کاري او نن پ. بيمه لري]  ماته ګوډه[روغتيا بيمه نلري، او له دې نه  زيات په ټـيټه سويه 

په داسې حال کې چې د نورو ھيوادونو  په کچه موږ زيات خلک زندان ته اچـولي .  جګ دی٪٣۵ټيټ معاشه کار له 

َاساسا موږ نن په امريکا کې . بـيـليون ډالرې د خپلو ھيوادواQنو په زنـداني کولو لګوو) ٨٠(دي او موږ په کال کې اتيا 

لر و چې د د غې ) َپاور سترکچر(په عايداتو او شتمنيو کې نامـساواتي لرو، بلکې د قـدرت داسې جوړښتنه يواځې  

  .نـامسـاواتۍ سـاتـنـدوی دی

د حقوقـو دوھـمه اع4ميه «په کلنۍ وينا کې » د اتحاد د وضعې«] کانګرس ته[ کې ولسمشر روزويلټ ١٩۴۴په زييز 

دا وينا يوه له خورا مھمو ويناګانو نه وه، خو له  بدې مرغې ھغـسې پام  ورته . وړاندې کړه) ِسيکنډ بـل آف رايټـز(» 

 موږ دې  واقعيت ته  رسيدلي ُيـو  چې ٫٫: په دغه مھمه وينا کې روزويلټ داسې  وويـل. ونشو چې مناسب  يـې و

:  پـه بله وينا،،.ک نه ديمحتاج خلک آزاد خل.  رښتنونې فردي آزادي بې له اقـتصادي ډاډ او خپلواکۍ نـا شونې ده

بيرني [دا نـن زما . کالونه  وړاندې) ٧٠(دا د  روزويلټ سـترګه ورتيا وه اويا . رښتونې آزادي بـايد اقتصادي ډاډ ولري
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د [مارتين لوتر کـينګ .... َخلک چې خپلې کورنۍ نشي مړولی، واقعا آزاد  نه دي....سترګه ورتيا ده]  سيـندرس

د ] امريکا[داھيواد ٫٫ کې ويلي وو چې ١٩۶٨په ] بې تاوه پاڅون وال مشر او ديني شخصيتامريکې د تورپـوټکو 

 د  سيندرس دموکراتيک ســوشلـيزم په دې ،،.شـتـمـنـو لپاره سـوشـليـزم لري او د بې وزلو لپاره زيـږ فـرديت لري

اره کـار کوي، نــه يواځـې د خورا شتـمنو مـوږ بايـد يو داسې اقـتصاد رامينځـته کړو چې د  ټـولــو لپ: معـنا دی چې

دمو کراتيک سوشليزم  په دې معنا دی چې موږ بايد اوس په امريکا کې سياسي نظام اص4ح کړو، کوم چې نه . لــپاره

يواځې دمووکراتيک سوشليزم زما په نظر  ....يواځې په غـټه کچه بې انصافه دی،  بلکې له ډيـرو اړخونو فاسـد ھم دی

چې موږ يوه دا معنا ھم لري دغه  شان . نا نه لري چې موږ بايد د اقـتصادي او ټولنيز عدالت ملت جوړ کـړودا معـ

يعنې انتخابات د شتمنو اشخاصو او کمپنيو د [داسې ژوندۍ ولسواکي ولرو چې د يوه شخص يوې رای په اصل چليـږي

خو زه په دې باور يم چې مينځنۍ پټه . سايل ولريزه په دې باور نه يم چې حکومت دې د توليد و]. Qس لوښی نه وي

زه په دې  باور نه .... د عادQنه معاملې  وړ دي) چې د امريکې شتمني توليدوي(او کارکوونکې کورنۍ ] وسط قـشر[

ما ځان د دې لپاره نه دی کانديد کړی . ولري] امتياز[خلک دې ځانګـړې معامله ) ٪١(جګه يو سلـنه] د امريکې[يم چې 

ې زما د ولسمشرۍ وار دی، بلکې له دې امله چې زموږ ټـولـو وار دی  چې د اميد  او فرصت په يو ملت کې ژوند چ

  .وکړو، نه يو څـو بلکې د ټولو لپاره د اميد او فرصت په يو ملت کې

و نوی او قوي بـرني سـينـدرس ليکي چې د لــويديـزو قـوتونو، مسلمان ملتونو، او د نورو ھـيوادونو لکه د روسيې ي

په ضد غبرګ او ھـمغګی  شي، او ھغه  سرحدونه دې وتړي چې ] د عراق اوشام اس4مي دولت[ائتـ4ف بايد د آيزيس 

اوس ورنه جنګياQن تيـريـږي، د ترھه ګرۍ ضد استخبارات دې د  يوبل سره  شريک کړي، او د ترھه ګرانو تمويلي 

  .خپرولو ته پاټک واچويمفکورو ) راډيکال(سوړې وتـړي، او د اورپکو 

فـرانکلين دي4نو روزويلټ او ليندن (ومـو  ليدل  چې د بـرني سـيـنـدرس تګـ4ره د امريکې د دوه دمـوکرات ولمشـرانو 

تور پوټکي امريکايي مولوي مارتين لوتر کينګ او د Qتين (، او د دوه ديني او عـدالت غوښتونکو شخصيتونو )جانسن

 پای. له کړاندو نه الھام اخلي)  رانسيسامريکې د اوسنی پاپ ف

   په اګيست کې يو بل مھم ټکي ته ھم ګوته نيولې ١٩۶٧زما ځيرکيار په آنـد،مـارتيـن لـوتـر کيـنګ د 

فرضيه کې شته نه د /او د ورورولۍ پاچاھي  نه د کمونيـزم په تيزس. کپـيـټليزم ھـيروي چې ژونـد ټـولـنـيـز دی«: وه

  ». تيزيس کې- کپيـټليـزم په ضد

  پای

  

  


