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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١٣ اگست ٠۶

  پنځه سوه زره الس پلورونکي
   په کابل کې د بيوزلۍ سختې شيبې تيروي

شتمن شوي دي، بډايان ال بډايه شوي دي او د لوټمارو الس په لوټ او په داسې حال کې چې يوې خوا ته شتمن ال 

تاالن کې ال خالص پريښودلی شوی دی، په داسې حال کې چې د دولت جګپوړي چارواکي يا په خپله يا د خپلو ورونو 

ان دي، بلې خوا له الرې ميليونونه ډالره تر السه کړي دي او اوس د کارخانو، ښارګوټو او شرکتونو او تجارتونو مالک

  .ته بيوزلي ډيره شوی ده او وزګارتيا ھم د ھرې ورځ په تيريدو سره ډيريږي

 زره ۵٠٠اوس يوازې په کابل ښار کې . د بيوزلۍ او غربت په ډيريديو سره، الس پلرونکي ھم ورځ تر بلې زياتيږي

دا الس پلرونکي د پوليسو، . الس پلرونکي موجود دي چې په ډيرې بيوزلۍ او ستونزمنو حاالتو کې ژوند کوي

  .ترافيکو او شتمنو لخوا تھديديږي، سپکاوی يې کيږي او په يوې بھانې او په بلې پلمې کار ته نه پريښودل کيږي

د دې ښاروالۍ . ھم راپارولی ده» انديښنه«په کابل ښار کې د الس پلورونکو زياتوالی ظاھرْا د کابل ښاروالۍ 

ګرو ملتونو د انکشافي پروګرام په مرسته يوه ناسته جوړه کړه چې په کې د الس چارواکو په دې وروستيو کې د مل

د ښاروالۍ چارواکو په دې ناسته کې وويل چې په کابل ښار کې د ناقانونه . پلرونکو د زياتوالي ستونزه وارزول شوه

ھمدا ډول د کار، . تنظيم شيالس پلرونکو زياتوالی په لويه ستونزه بدله شوی چې بايد ټول د قانون په چوکاټ کې 

 فيصده خلک په غير رسمي ٩٠ټولنيزو چارو او د شھيدانو او معلولينو وزارت وايي چې دا وخت د افغانستان 

  .سکټورونو کې په کار اخته دي

په چوکاټ کې به يې » قانون«سره له دې چې د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې د الس پلرونکو ستونزه به وڅيړي او د 

 کړي، خو د کابل ښاروالۍ دولس کلن فعاليت ښکاره کوي چې دوې د زيارکښانو لپاره نه يوازې چې آسانتياوې تنظيم

په نامه د زيارکښانو څخه د کار او روزګار فرصتونه اخلي او ھغوې ال د بيوزلۍ او » قانون«نشي ورکوالی، بلکې د 

 دولسو کالو کې که له يوې خوا شتمنو ته د بلندمنزولو د کابل ښاروالۍ په تيرو. ستونزو او مشکالتو سره مخامخ کوي

جوړولو اجازه ورکړی او له بلې خوا يې د کابل په بيالبيلو سيمو کې د بيوزلو زيارکښانو جونګړې او خټين کورونه د 

  .کورونو په نامه ړنګولي دي» غير قانونی«

استازي حل » ملګرو ملتونو«ابل ښاروالۍ او د دا ښکاره کوي چې د الس پلرونکو ستونزه ھغه ستونزه نه ده چې د ک

کړای شي، دا ستونزه يوازې او يوازې په خپله زيارکښه الس پلرونکي له نورو زيارکښانو سره په اتحاد او اتفاق کې 

  .حل کولی شي

 

 


