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 )د شيرزاد ليکنه( د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١٧ فبروری ٠۶

  ژمی، بيوزلي او د زيارکښانو رنځونه او مړينه
 که څه ھم زيارکښان په نورو فصلونو کې ھم د کړاونو او رنځونو ژوند .ژمی رارسيدلی او ھوا ورځ تر بلې يخيږي

تيروي، خو په ژمي کې د زيارکښانو کړاونه او رنځونه زياتيږي او حتی د ژمي يخه ھوا او واوره د زيارکښانو د 

ې ھوا او د  تنه د يخ۴٧د رسنيو د راپور له مخې يوازې د جوزجان واليت په زراب ولسوالۍ کې . مړينې المل کيږي

 تنه ټول ھغه بيوزله زيارکښان وو چې د ۴٧څه چې ښکاره دي ھغه دا دي چې دا . واورو له کبله مړه شوي دي

  .ګرموالي لپاره د سون مواد يې نلرل او يا ھم د الرو د تړلو له امله يې غذايی موادو ته السرسی نه درلود

 زيارکښانو د مړينې راپورونه ورکوي خو ۴٧ه کبله د که څه ھم رسنۍ يوازې په جوزجان واليت کې د يخې ھوا ل

 تنه نور ټپيان ٢۴ تنه وژل شوي او ٣٣ واليتونو کې ١٧پيښو ته د رسيدلو په چارو کې د دولت وزارت وايي چې  په 

څه چې مھم دي دا دي چې ھر ژمی زمونږ زيارکښه ورونه او .  کورونه د واورو له امله ړنګ شوي دي٣٣شوي او 

  .و د ھغوې ماشومان په ډيرو کړاونو او رنځونو اخته کوي او ان خپل ژوند له السه ورکويخويندې ا

د بم اچونکو بھرنيانو او د ھغوې د کورنيو مرييانو او ھمدا ډول د فاشيستو طالبانو او داعشيانو تر څنګ، يخه ھوا ھغه 

 يادونه وشي چې د زيارکښانو د کورونو خو بايد. طبيعي پيښه ده چې زيارکښان ګواښي او په کړاونو يې اخته کوي

که له يوې خوا دا طبيعي پيښه . ړنګيدل، د ھغوې رنځيدل او د يخني له کبله مړينه يوازې يوه طبيعي پيښه نشو ګڼلی

وي، نو پوښتنه دا ده چې ولې شتمن که داسې نه . ده، له بلې خوا په دې پيښه کې يو طبقاتي څرک ھم ليدل کيږي

لوټماران، چپاولګره تاجران او تاالنماره فيوډاالن په يخنې کې نه ځوريږی، کورونه يې نه ړنګيږي، د غذايي موادو له 

  . کمبود سره نه مخامخ کيږي او د يخنۍ له کبله نه مري

وې سره مقابله او تر يوې کچې پورې دا سمه ده چې د طبيعي پيښو واقع کيدل د انسان په الس کې نه دي، خو د ھغ

که چيرې انسانان بيوزله ونه اوسي او ټول برابر ژوند ولري، يعنې . پيښې مھارول او کنټرول د انسان په الس کې دي

ټول انسانان د ژوندانه لپاره پياوړي کورونه ولري نو واوره يې نشي کوالی چې ړنګ يې کړي، که چيرې ټول 

في او اړين وسايل ولري نو يخني نشي کوالی ھغوې ووژني، که چيرې انسان په الس کې انسانان د ګرمولو کا

پرمختللی ابزار او وسايل ولري نه واوره نشي کوالی الرې ورته بندې کړي او که چيرې انسان کافي غذايي مواد 

  .ولري نو ھيڅکله د ولږی له امله نه مړه کيږي
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ځکه چې . بري يا ھغه څه چې ورته ځينې طبقاتي توپير وايي، واکمن دیدا و خت د ښکيالک تر څنګ اجتماعي نابرا

بم اچونکي ښکيالکګران د شتمو او سرمايه دارو طبقاتو په مرسته کوالی شي زمونږ ھيواد په خپل اسارت کې ولري 

قابل کې نو د دې لپاره کوښښ کوي چې د لوټمارو طبقو لپاره د ال شتمن کيدو زمينې چمتو او برابرې کړي، په م

ھمدا بيوزلي د نورو ناورينونو تر څنګ المل کيږي . زيارکښان د ھرې ورځې په تيريدو ځپي او بيوزلې ته يې کاږي

ھر کله چې زيارکښان وکړای شي په . چې زيارکښان په طبيعي پيښو کې ډير رنځونه او کړاونه وګالی او ان مړه شي

وي چې نور به طبيعي پيښې کورونه ړنک نکړي، زيارکښان به له يوه برابره ټولنه کې ژوند وکړي، نو ھغه وخت به 

زيارکښان بايد د برابری ټولنې د جوړولو لپاره کار او فعاليت . ولږې سره مخامخ نشي او د يخنۍ له امله به مړه نشي

  .و کړي

  

   

  

 

 


