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  )د شريف هللا ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٧
  

  د افغانستان ښکيالکي جګړه او له ھيواد څخه د زيارکښانو تيښته
ښکيالکګران د زيارکښانو د ځپلو، وژلو، بيوزله کولو او لوټلو له الرې خپلو .  دښمن ګڼل کيږيښکيالک د زيارکښانو

 کاله کيږي چې د امريکايي او ناټويي ښکيالک الندې دی او په دې ١۴افغانستان نژدې . ښکيالکي ھدفونو ته رسيږي

دا ربړونه د بھرني .  لوټل شويموده کې زرګونه زيارکښان وژل شوي، ځورول شوي، بيوزله شوي او په بد ډول

ښکيالکګرانو او ھمدا ډول د واکمنو شتمنو طبقو د نمايندګانو لخوا چې خلک يې اوسنی واکمن دولت ګڼي او ھمدا ډول 

  .د فاشيستو طالبانو او داعشيانو لخوا زمونږ پر زيارکښانو ولسونو تپل شوی ده

دا وخت د ھر وخت په مقايسه، ډير شمير . ارکښانو تيښته دهد دې ربړونو او کړاونو تر منځ يو ھم له ھيواده د زي

ځوانان چې اکثره يې د زيارکښو کورنيو غړي دي، افغانستان د ښکيالکي جګړې او ښکيالکي اقتصاد له امله پريږدي 

اقتصادي مھاجرت، د کارګرانو د . او د خطرونو ډکه الره نيسي څو اروپا ته ورسيږي او يوه مړۍ ډوډۍ پيدا کړي

  .ژوند يوه برخه ده؛ ھمدا دي چې ويلي دي چې کارګران ھيواد نلري او بايد د نړۍ ټول کارګران سره متحد شي

سره له دې چې کارګران ھيواد نلري، خو د ښکيالک او زبيښاک څخه د خالصون لپاره بايد له يوه سيمې څخه خپله 

ازې او يوازې دننه په افغانستان کې اھميت پيدا کولی د افغانستان د زيارکښانو لپاره دا مبارزه يو. مبارزه پيل کړي

شي، له دې کړاونو څخه تيښته او نور زيارکښان په دې چپاولګرانه وضعيت کې پريښودل او اروپا ته تلل او بيا ھم 

  . کارګرۍ ته دوام ورکول، ھيڅکله ھم د زيارکښانو د خالصون سبب کيدای نشي

له ھيواد څخه د زيارکښانو د تيښتې په اړه دوه نظرونه شته، يو د زيارکښانو په ګټه او بل د لوټمارو لخوا د زيارکښانو 

يو څه موده کيږي چې لوټماران او د ښکيالک او استعمار ياران په دې ستيج او ھغه ستيج کې چيغې وھي . په تاوان

ځکه چې دا لوټماران . دا عوامفريبانه چيغې دي. واد لکه اروپا جوړ کړيچې ځوانان بايد له ھيواده و نه تښتي او دا ھي

ښه پوھيږي چې ښکيالک او د لوټمارو واکمني ھيڅکله زيارکښانو ته ھوساينه نشي ورکولی، څه چې ورکوي وژنه، 

 اړ کوي ھمدا ښکيالکيزه جګړه او کورني لوټماران دي چې زيارکښه ځوانان دې ته. دربدري، بيوزلي او اسارت دی

  .څو وتښتي

بل نظر دا دی چې زيارکښان نبايد له ستونزو، کړاونو او رنځونو څخه وتښتي، بلکې د دې بالګانو په وړاندې بايد 

ځکه تيښته ھيڅکله نه باعث کيږي چې زيارکښان آزاد او ښه ژوند . دا نظر د زيارکښانو په ګټه دی. مبارزه وکړي

ده، يعنې ښکيالک او کړاونو ته تسليميدل او د زيارکښانو د وژنې، رنځونې او ولري، بلکې تيښته د تسليمۍ په مانا 

نو زما په نظر زيارکښه ځوانان بايد الس يو بل ته ورکړي، د يو بل سره مرسته وکړي، د خپل . ربړونې ادامه

 ناخوالي په ضد خالصون لپاره بايد د تيښتې په ځاې د مبارزې الره ونيسی، سره متحد شي او په يووالي د ھر ډول
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ودريږي او د وياړ ډک ژوند د ټولو زيارکښانو لپاره برابر کړي، ھغه ژوند چې په کې نه ښکيالک وي، نه زبيښاک، 

  .نه کورني لوټماران او نه ګاونډي ښاماران

 


