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  انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

 ٢٠١٢ دسمبر ٢٢

 د جوګيانو جونګړې ورانيږي،

  ! د دولتيانو ميلمستون آباديږي
ښځې او ماشومان يې ھغه رنځيدلي، ناداره . سره ژوند کويجوګيان ھغه بيوزله انسان دي چې په خيرات او سوال 

جوګيان ھغه غريب او فقير انسانان دي . او بيوزله انسانان دي چې په ګرمۍ او يخنې کې سوال او خيرات راټولوي

  .چې له سھار څخه تر شپې پورې پر سرکونو ګرځي او د سوالګرۍ الس پورته کوي څو ډوډۍ تر السه کړي

خو ھغه . ارۍ او بيوزلې سره، جوګيان ځان ته د خوټو جونګړی جوړوي څو شپه په کې سبا کړيد دې ټولې ناد

د شبرغان په ښار کې ھمدا اوس د . کسان چې له بيوزلو انسانانو کرکه لري، حتی دا جونګړې ورته ھم نه پريږدي

لې جونګړې پريږدي او که دولتيانو دې فقيرو جوګيانو ته ويلي دي چی بايد خپ. جوګيانو سل کورنۍ ژوند کوي

د دې فقيرو انسانانو جونګړي د ژمي په درشل کې د دې لپاره . داسې ونه کړي نو جونګړۍ به يې ويجاړې شي

ميلمستون جوړ کړي، څو دې ښار ته د تګ په وخت له مشکالتو سره تخريبږي چې دولتيان ھلته د ځان لپاره 

  .مخامخ نشي او شپې ښه په آرامي او خوند تيرې کړي

ھغه دولتونه چې د زيارکښانو او بيوزلو انسانانو دولتونه نه وي، بايد له بيوزلو انسانانو ھر څه واخلي، حتی د 

چې پر بيوزلو انسانانو د خټو کورونه خراب او ويجاړ کړي، د ھمدې لپاره د اوسني دولت وظيفه ده . خوټو کوډنۍ

جوګيان يوازې ھغه وخت له سوالګرۍ وتلې شي، اوالدونه يې درس ويلی . که دا جوګيان وي او که زيارکښان

شي، خپل کورونه لرلی شي چې پر خپلو مټو باور پيدا کړي، بيا له نورو زيارکښانو سره يوځای شي او د خپل 

  .يدا کړينجات الره پ

زيارکښان حق نلري . جوګيان، بيوزله انسان دي، بخصوص ښځي او ماشومان يې په رنځونکي فقر کې ژوند کوي

د زيارکښانو وظيفه ده چې ھغوې ته د احترام په سترګه وګوري او . چې ھغوې ته سپکاوې او توھين وکړي

  .دې مبارزه او کوښښ کې شريک کړيھمغسې چې د خپلې بيوزلۍ او فقر پر ضد مبارزه کوي، جوګيان ھم په 

 


