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 )د ھيواد ليکنه( د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۴ سپتمبر ١٢
  

  ناورينونه ښکيالک د بيکاري او بيوزلي 
غل الندې راشي، ھلته د زيارکښانو د وژلو تر څنګ د بيوزلۍ او ھر ھغه ھيواد چې د خارجي ستمګرانو لخوا تر ير

سره له دې چې د ستمګرانو نړيواله سازمانونه ادعا کوي چې افغانستان په تيرو . بيکارۍ ناورين ھم رامنځته کيږي

ايه کې ښه اقتصادي پرمختګ کړی دی، خو د خارجي ستمګرانو له مالتړ څخه برخمن دولت چې د سرمديارلسو کلونو 

  .دارنو او لوټمارانو دولت دی، په وروستيو شميرو کې په ښکاره توګه د بيکارۍ زياتوالي  ته اشاره کوي

د معلولينو  او شھيدانو او د ټولنيز چارو وزارت مرستيال حسام الدين ھمراه د غبرګولي په شپاړسمه نيټه وويل چې په 

دا شميرې .  ميليونه انسانان بيکاره دي۴.۵ۍ په ټول ھيواد کې  فيصده زيات شوی او دا ګړ١۶ھيواد  کې د بيکارۍ نرخ 

ښکيالک د وژنې او بربادۍ . امنځ ته شوی دیپه ښکاره توګه ھغه ناورين ته اشاره کوي چې د ښکيالک په  پايله کې ر

تر څنګ د بيوزلۍ او بيکارۍ اصلي المل دی، په تيره بيا چې دننه په ھيواد کې داسې يو دولت د بھرنيانو په مرسته 

  .وچليږي چې د سرمايه دارانو او لوټمارو اربابانو او تاجرانو په خدمت کې وي

ران او د ھغه کورنۍ دوست دولت، ځوانان په ارزانه بيه د جګړۍ، وزګارتيا او بيکاري المل کيږي چې ښکيالکګ

بيکاري المل کيږي چې بيوزلي زياته شي او دا بيوزلي د دې . جاسوسی او نورو ښکيالکي کارونو لپاره استخدام کړي

  . المل کيږي چې د نورو ستمونو او جنايتونو تر څنګ د فقر او نيستۍ له امله جنايت ھم سيوا شي

په ښکيالک کې . کګرانو تاريخ په ټوله نړۍ کې ښودلی ده چې ھيڅکله ھوساينه، رفاه او آزادۍ نشي راوستلید ښکيال

له ھغه ورځ چې په . ھمدا اوس افغانستان د ھمدې قربانۍ يوه ښه بيلګه ګڼل کيږي. زيارکښان اصلي قربانيان دي

د دې . غانستان زيارکښانو ښه ورځ نه ده ليدلیافغانستان کې د پخواني او اوسني ښکيالک لړۍ شروع شوی ده، د اف

زيارکښان . محرومو طبقاتو ورځنې ژوند د مرګ، ټپ، اسارت، بربادۍ، بيوزلي، فقر او بيکارۍ سره تړل شوی دی

يوازې او يوازې ھغه ورځ د ھوساينې مخ ليدلی شي چې نه ښکيالک وی او نه زبيښاک او دا ستره بريا يوازې او 

  .و په مټ تر السه کيدلی شييوازې د زيارکښان

  

 

 

  


