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 )د جبارخيل ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١٧ فبروری ١٣

  

  په روانه ښکيالکي جګړه کې ھره ورځ دری ماشومان وژل کيږي
دلته زيارکښان تر ټولو بد ژوند لري او په ھر ھغه ھيواد کې . د زيارکښانو وطن نه دیدا وطن ډيره موده کيږي چې 

دا وطن ھغه وخت د زيارکښانو وطن کيږي . چې زيارکښان بد ژوند ولري، ھغه ھيواد د زيارکښانو وطن کيدای نشي

رکښان په برابره او ھوسا چې واګی يې د زيارکښانو په الس کې وي، دولت او واک د زيارکښانو په الس کې وي، زيا

ټولنه  کې ژوند  وکړي، ماشومان يې آرام، ښاد او خوشاله ژوند ولري، درس ووايي، ښوونځي ته الړ شي، روغتيا 

  .ولري او خپل برخليک جوړ کړای شي

، خو، اوس چې زمونږ په  ھيواد کې ښکيالکي او ارتجاعي جګړه روانه ده، دا وطن د زيارکښانو لپاره د مرګ، وژلو

ويجاړيدنې، بربادۍ، بيوزلۍ، اسارت، فقر، کډوالۍ، سوالګرۍ، ناروغۍ او دربدرۍ وطن دی؛ خو د شتمنو سرمايه 

دارانو، تجارانو او فيوډاالنو لپاره چې دولت جوړوي او يا له دولت څخه بھر د دولت او ښکيالکي قوتونو په مالتړ 

  . شتمنۍ ټولوي، وطن دی

نان، جھاديان، طالبان او داعشيان او د دوې  تر څنګ اينجو لرونکي او د سرکاری بھرني ښکيالکګران، کورني واکم

په دې وطن کې د زيارکښانو لپاره ھره ورځ کړاو او ربړه . نھادونو  او بنسټونو مالکان ټول د زيارکښانو دښمنان دي

  .د زيارکښانو ماشومان په بيرحمۍ وژل کيږي او کورنۍ يې په وير کينول کيږي. ډيريږي

 کال د ٢٠١۶په افغانستان کې له ماشومانو څخه د مالتړ نړيوال سازمان په خپل وروستي راپور کې کاږلي دي چې 

 تنه ماشومان وژل شوي دي چې ١٠٠٠په دغه کال کې په جګړه کې نژدې . ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکی کال و

د دې تر څنګ دا سرکاری سازمان وايي چې .  کويپه ورځ کې په اوسط ډول د دری تنه ماشومانو د وژلو ښکارندوي

دا ماشومان . دمګړۍ په افغانستان کې يو ميليون او دوه سوه زره ماشومان د جدي ګواښونو او زيانونو سره مخامخ دي

چې ډيری يې په سړکونو او ورکشاپونو کې کار کوي، د تيري جنسې په ګډون د بيالبيلو زيانونو او ګواښونو سره 

  .مخامخ دي

پورته بدمرغۍ او ناورين او جنايت په ښکاره توګه مونږ دې پايلې ته رسوي چې اوسنی وطن د زيارکښانو لپاره وطن 

په ھغه وطن کې چې ديرش کاله کيږي چې بيالبيل دولتونه او حکومتونه واکمن شوي او څه يې چې کړي . کيدای نشي

ارکښانو لپاره وطن کيدای شی؟ څرنګه چې مو پورته وويل د زيارکښانو بدمرغه کول او بيوزله کول دي، څرنګه د زي
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دا وطن ھغه وخت د زيارکښانو لپاره وطن کيدای شي چې زيارکښان چې د ټولنې اکثريته برخه جوړوي، قدرت په 

  .خپل الس کې ولري او د ناخوالی او رنځونو پرته سمسور ھيواد جوړ کړي

     

  

   

 

 


