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 )د شيرزاد ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١٧ فبروری ١۵

  د شتمنو لوټمارو جنايتونو، سوالګري په يو شغل بدله کړی ده
کې د لږ شمير خلکو شتمنۍ ډيريږي، بلې خوا ته ورسره بيوزلي زياتيږي او ډير شمير ھر څومره چې په يوې ټولنې 

دا مقوله په . يوه مشھوره مقوله ده چې وايي ثروت نه ايجاديږي، بلکه د يو نه بل ته ليږدول کيږي. خلک بيوزله کيږي

لوټ د بيوزله او زيارکښو انسانانو دا . څرګند دول ښکاره کوي چې د څو تنو شتمن کيدل پرته له لوټ څخه امکان نلري

څخه کيږي، د بيوزلو زيارکښانو انرژي لوټيږي، کور يې لوټيږي، ځمکه يې لوټيږي او که يو څه عايد ھم ولري ھغه ھم 

  .شتمن او سوداګر د بيالبيلو الرو څخه ورڅخه لوټي

د امريکا او ناټو بمبارۍ، د . ايی ھم زيږويد پانګوالو او نورو بډايو ال شتمن کيدل د  نورو ناخوالو زيږيدو تر څنګ، ګد

جنايتکارو طالبانو او داعشيانو جنايتونه او د جھادی تنيظيمونو تيری، وژنه او مافيايي ستمونه د دې المل شوي دي چې 

ځکه دا ھيوادوال، اکثرا له خپلو سيمو څخه کډوالۍ ته اړ شوي . زمونږ يو شمير خلک ګدايی او سوالګرۍ ته مخه کړي

  . ناچاره دي چې د ډوډۍ پيدا کولو لپاره سوالګري او ګدايي وکړياو

 ٧٠رسنۍ راپور ورکوي چې په ھرات کې . د کار د نشتون له امله، اوس سوالګري او ګدايي په يو شغل بدله شوی ده

. مه موميسلنه سوالګرانو ته، سوالګري په يو شغل بدل شوی دی چې سھار وختي پيليږي او تر ماښام ناوخته پورې ادا

د سوالګرانو اکثريت برخه ھغه کډوال جوړوي، چې د بيالبيلو جنايتونو له امله يې خپلې سيمې پريښودي او ھرات ښار 

  .ته راغلي دي چې په ډير بد وضعيت کې ژوند کوي

نژدې اړيکې لري او د ھمديو لخوا يې مالتړ ځينې مافيايي ډلې چې د واکمنو شتمنو پانګوالو، تاجرانو او فيوډاالن سره 

کيږي، دا بيوزله خلک يې په واک کې اخيستي او په ھغوې ګدايي کوي، يوه ناڅيزه برخه ګدايانو ته ورکوي او غوښينه 

دا بيرحمه او جنايتکاره ډله، حتی ماشومان ھم نه پريږدي چې په آزاده توګه د خلکو . برخه  په خپلو جيبونو کې وھي

يسې وغواړي، دوی ماشومان ھم په خپل اختيار کې لري او  په ډيره ناوړه توګه ھغوې د نامشروع عايد لپاره څخه پ

  .کاروي

 کلونو پورې ١٨د کوچنيو انجونو تر څنګ، پيغلې انجونې ھم چې عمرونه يې تر . په ګدايانو کې انجونې ھم شاملی دي

 دا انجونې د ځينو خلکو لخوا ځوريږي او ځينې وخت خو .رسيږي، په ھرات او نورو لويو ښارونو کې ګدايي کوي

دا انجونې چې د پيغلتوب په کلونو کې دي، د . ځينې بيرحمه انسانان ھڅه کوي له ھغوې څخه ناوړه استفاده وکړي

  .بيوزلۍ او فقر له امله نشي کوالي ښوونځيو ته الړی شي او درس ووايي
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يواد کې بيوزلي وي، تر ھغه به د نورو ناخوالو تر څنګ سوالګري ھم بيوزلي د سوالګرۍ المل دی، تر ھغه چې په ھ

سوالګري يوازې ھغه مھال له منځه ځي چې بيوزلي له منځه الړه شي او بيوزلي ھغه وخت له منځه ځي چې . وي

ت خپل برابري رامنځ ته شي؛ برابري د زيارکښانو په ھاند، ھڅه او مبارزې رامنځته کيدای شي، نو زيارکښان ھغه وخ

  .برخليک بدلوی شي چې د خپلو حقوقو لپاره مبارزه وکړي او ستمګران او جنايتکاران په کرکې سره ورټي

  

 

 


