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 انجمن اجتماعي زحمتكشان افغانستان

  ٢٠١٢ جوالی ٠۵

  ميليونه مھاجر او کډوال، د څه لپاره؟
  

ه په ھغه ھيواد بدل شوی چې د وژلو، بمباريو، افغانستان د زيارکښانو او په خاصه توګه د کارګرانو او د ھقانانو لپار

 ميليونه ۶دا وخت . کړيدلو، رنځيدلو، اسارت، مرييتوب او کډوالۍ او تيښتې پرته بل څه ورته په برخه نه رسيږي

 ھيوادونو کې مھاجر دي چې ډيره برخه يې په پاکستان او ٧۵افغانان چې اکثره يې کارګران او دھقانان دي د دنيا په 

د . په دې دوو ھيوادونو کې زمونږ زيارکښه کارګران او دھقانان په ډيرو بدو شرايطو کې ژوند کوي.  کې دهايران

پاکستان ولس ضد دولت د دې زيارکښانو له مجبوريت او بد ژوند څخه رنګارنګه بدې او خاينانه استفادې کوي او 

 سره له دې چې په درواغو چيغې وھي چې په ايران کې آخوندي دولت. ھغوې د خپل وطن د ګټو په خالف کاروي

اسالم پوله نلري، د افغانستان د زيارکښو کارګرانو او د ھقانانو سره غير انسانی چلند او برخورد کوي او حتی دوې 

دا منحوس رژيم، زمونږ د ھيواد کارګران په سختو کارونو کې استخداموي او کله . ته د انسان په سترګه نه ګوري

ل توان وزبيښو نو بيا يې په مخدره موادو معتادوي او له دې وروسته يې له ايران څخه په ډيری چې يې ورته ټو

  .بيرحمۍ سره شړي

ځينو کسانو چې د ولس او په ځانګړي توګه د زيارکښانو په غم کې نه وو، فکر کاوه چې د امريکا په راتګ سره به 

په دې نه پوھيدل چې د امريکا دولت د زيارکښانو دښمن ھغوې . زمونږ ھيواد د خلکو په خبره چې ګل او ګلزار شي

د دې دولت د جنايتونو لومړني . دی او ھر چيرې چې دې دولت پښه ايښودی، ھلته د وينو ويالې روانې شوي دي

 او نورو ھيوادونو قربانيان زيارکښان دي چې مثالونه يې مونږ په جاپان، ويتنام، کوريا، عراق، افغانستان، پاکستان

  .کې وينو

خو د لسو کلونو په تيريدو سره اوس ھم افغانستان په ټوله نړۍ کې د مھاجرينو ريکارډ جوړ کړی دی او ھر کال يو 

 کال کې افغانستان په ٢٠١١په . شمير زيات افغانان د اوسني وضعيت څخه تښتي او نورو ھيوادونو ته پناه وړي

زيات پناه غوښتونکي لرل چې دا په خپله د دې حقيقت سپيناوې کوي چې زمونږ وطن اروپايي ھيوادونوکې تر ټولو 

يوازې د ھغو کسانو دی چې لوټل او غارت کوي او د ھغه چا په خبره چې د ډالرو د باران الندې ودريدلی او ډالرې 

لوټ او قتلونو څخه راغونډوي او ھغه کسان چې کوالی شي پيسې قرض کړي او يا ھم لږ  مالي توان ولري له دې 

  .تښتي
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 زره ھوايي عمليات تر سره شي، يوازې په يوه واليت کې زرګونه ۵٠کله چې په يوه ھيواد کې په کال کې يوازې 

 تنه ١٧انسانان مړه شي، په بيالبيلو واليتونو کې قتل عامونه تر سره شي، پر کورونو بريد وشي، د زنګ آباد 

يانو لخوا ووژل شي، پر مړو ميتازې وشي، ګوتې پرې کړای شي، طالبان په ماشومان او ښځې د جنايتکاره امريکا

ټولې بيرحمې سره انتحار او چاودنې وکړي او سرونه پرې کړي، د خلکو پيسې ولوټل شي، اختطاف، ګواښ، 

 ٨۵سپکاوې، توھين او تحقير ورځنۍ خبره وي، بيکاري، وزګارتيا، اعتياد او ناروغی او په مجموعي ډول بيوزلي 

فيصده خلک وځوروي، نابود يې کړي؛ نو ښکاره خبره ده چې ميليونه تنه به نور ھم د ټولو ستونزو او کړاونو سره 

  .د مھاجرۍ الره ونيسي

 


