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 )د شيرزاد ليکنه( د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۴ سپتمبر ٠٨

 امتيا که د جنايت زياتوالی؟ښکيالک، آر
ځينې  سياسي . اجيران شامل دي» مدني ټولنې« دې کې عمدتا د ځينې ډالر اخيستونکي ښکيالک يو برکت بولي، په

شوده ګان د طالبانو د ستم او جنايت له امله ښکيالک يو برکت بولي او په ھره خبره کې د ستمګرو منندوي له ياده 

ټويي نباسي، په دې منځ کې د نوکرانو خبره دومره ښکاره ده چې د يادولو ارزښت نلري، ھغوې چې امريکايي او نا

  .ستمګران خپل اصلي اربابان ګڼي

په دې جنايتون کې دومره د دموکراسۍ خبرې کيږي چې ته وايي ګواکی بی له ھغه ساه نه اخيستل کيږي، خو پوښتنه 

بمونه او د »دموکراتيک« ميليونه انسان يې بيکاره وي، وږي وي او ھره ورځ ۴.۵دا ده چې په ھغه ھيواد کې چې 

نه په کې زيارکښان وژني ، آيا دموکراسي واقعا کومه مانا لرلی شي؟ ھو، دموکراسي د سرمايه طالبانو فاشيستي ستمو

  !دارانو او لوټمارانو لپاره او استبداد او ستم د زيارکښانو لپاره

که يوه ګړۍ پر ھغو جنايتونو سترګۍ پټې کړو چې بھرنۍ ستمګران او طالبان او ټوپکواله تنظيمي لوټمار يې تر سره 

 جنايي پيښو شاھد وي او له امله يې ۵۴٢ په داسې يوه پالزمينه کې چې يوازې د سرطان او اسد په مياشتو کې د کوي،

 کسانو الس ھتکړۍ شي، له دموکراسي څه چې د دموکراسۍ له کاريکاتوره ھم غږيدل، يوی بيخوندې ټوکې ٧٨٢د  

  .ته پاتې کيږي

 لويې ١٢٨ويلي دي چې د پورته دوو مياشتو په ترڅ کې د غالوو د جنايي جرمونو آمر محمد فريد افضلي رسنيو ته 

آيا په ھغه ھيواد کې چې .  کسان نيول شوي دي١٨٣او وړې پيښې په کابل ښار کې تر سره شوي چې په تړاو يې 

 غالووې کيږي، د دموکراسي ډول وھل، عوامفريبي نه ده؟ ١٢٨يوازې په پالزمينه کې د دوو مياشتو  په ترڅ کې 

کراسي د زيارکښانو لپاره ھغه وخت مانا لرلی شي چې د يوې مړۍ ډوډۍ لپاره حيران نه وي او اړ نشي چې غال دمو

  .وکړي

ځکه په . ھر چيرې چې بھرنۍ ستم وي، ھلته جنايي جرمونه ھم زياتيږي. بيوزلي د ښکيالک د جنايتونو يوه برخه ده

رو او فيوډاالنو په نامه ياديږي، افسانوي شتمني تر السه ښکيالکمينه کې يوه وړه فيصدي چې د پانګوالو او سوداګ

کوي خو اکثريت خلک چې زيارکښان دي، لوټل کيږي، بيوزله کيږي، وزګاره کيږي، وژل کيږي او باالخره اړ کيږي 

. چې د ارزانه سرتيرو په شان د پانګوالو لپاره جنايي جرمونه تر سره کړي څو خپلې کورنۍ ته يوه مړی ډوډۍ ويسي

 !جرمونه ھغه وخت پای مومي، چې ولږه نه وي

 

  


