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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١٣ اگست ٠٧

  شبرغاني زيارکښان

   اوس بايد د څښلو اوبه ھم په پيسو واخلي

نو او بډايانو د دولت د کليو د بيارغاونی او پراختيا وزارت وايي چې دا د سرمايه دارانو او اربابانو او خانانو او شتم

له دې فيصدي څخه شبرغاني .  فيصده خلک د څښلو پاکو اوبو ته السرسی لري۴٠وخت په ټول افغانستان کې يوازې 

فيصده يا  ٩٨زيارکښان ھغه دربدره او ستمځپلی دي چې يوازې دوه فيصده خلک يې پاکی اوبی څښلی شي او پاتې 

  .پاکې اوبه څښلی نشي او يا ھم د څښلو لپاره مجبوره دي چې پيسې ورکړي

په دې وروستيو کې چې د تل په شان د خوراکي موادو . د افغانستان ټول زيارکښان ھمدا وضعيت او حالت لري

م خوراکي توکي قيمتونه د سوداګرو لخوا ډير اوچت شوي دي او زيارکښان او خواري کښه انسانان نشي کوالی الز

واخلي، د دې تر څنګ چې شبرغانيان بايد خوراکي توکي او مواد په اوچت قيمت واخلي، مجبوره دي چې د د څښلو 

  . اوبه ھم په پيسو واخلي، ځکه په دغه واليت کې بيوزله زيارکښانو لپاره د څښلو اوبه نشته دی

په داسې حال کې چې زيارکښان د څښلو پاکو اوبو ته السرسی نلري، اوسنی دولت چې د پرديو په پيسو چليږي او 

يوازې د سرمايه دارانو په خدمت کی دی او د زيارکښانو لپاره کوم ګټور کار تر سره کوالی نشي، د ھمدې دولت د 

اوسنی دولت . دني اوبو لسګونه کارخانې جوړې شوي ديقوانينو په چوکاټ کې د شتمنو او سرمايه دارانو لپاره د مع

چې د جھانی سرمايه دارانو په پيسو او وسلو رامنځته شوی، د سرمايه دارانو او شتمنو په خدمت کی دی او ټول 

  .قوانين يې ھم د ھمدې پيسه دارانو او د کارخانو مالکانو او بډايانو لپاره جوړيږي

انانو حق دی، خو حتی دا لومړنی او ابتدايی حق له زيارکښانو څخه اخيستل شوی دی پاکو اوبو ته السرسی د ټولو انس

او دوی مجبوره دي چې ناپاکې اوبه وڅښي او يا ھم د خپلې ډوډۍ پيسې په اوبو ولګوي او له ليرې ځايونو څخه د 

ې د سرمايه دارانو په دولت دا ښکاره کوي چ. اوبو ټپکې په پيسو واخلي او بيا د خره په وسيله يې کورونو ته راوړي

  .کې، په ھغه دولت کې چې د خارجيانو په وسلو آباد دی،  زيارکښان حتی د ھمدې  لومړنی حق څخه ھم محروم دي

  

  

  

  

 


