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  )د ھيواد ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

 ٢٠١٨ جنوری ٢١
  

  د کار نشتوالی زيارکښان د ترھګرۍ ليکې ته لٻږي
 ١٠٠،٠٠٠ کال راھيسې د افغانستان په جګړه کې شاوخوا ٢٠٠١خې د د امريکايي براون پوھنتون د څٻړنې له م

دا اکثريت وګړي که افغان سرتيري، ساتوونکي، د بازار کوچني پلورونکي، د شخصي يا . وګړي وژل شوي دي

 دولتي ادارو منځني يا ټيټ کچه کارکوونکي، د کان کٻندوونکي يا کروندګر دي، د مړۍ د ګټلو لپاره د دندې په الره

د دوی وژونکي ھم څو ډوله دي، له يوې خوا په اصطالح د دموکراسۍ راوړونکي بھرنيو . کې وژل شوي دي

ځواکونو په راز راز ډول خلک وژلي، له بلې خوا ترھګرو د جھاد په نوم د ملکيانو وژلو ته مخه کړې او له بلې خوا 

  . دهزورواکه قومندانانو ھم په خپل وار د خلکو له وژنې ډډه کړی نه 

له بده مرغه د افغانستان د جګړې د دوام لپاره چې د بھرنيانو او د مافيا په ګټه دی، ھر اړخ سنجول شوی چې له دې 

د دې بدې جګړې ځواک د افغانستان ھغه . ډلې پالن شوې بيکاري کوالی شي د ھغوې د جګړې ځواک پياوړی کړي

د ادامې لپاره د کار لپاره ھره دروازه ووھي؛ ھماغه رنګ بٻکاره او شاته پاتې ټولنه جوړوي چې ناچاره دي د ژون

چې اوسني دولت چې د بم اچونکو بھرنيو سرتيرو مالتړ له ځان سره لري بيوزله بيکاران په اردو کې تنظيموي، ھمدا 

  .ډول بيرحمه طالبان او داعشيان ھم د خلکو له بيوزلۍ او بيکارې ګټه پورته کوي او خپلو ليکو ته يې راکاږي

د دې لپاره چې دا جګړه ھره ورځ په سلګونو مړي په شا پرٻږدي، نو جګړه پاالن اړتيا ويني چې د عامو او زيارکښو 

په لويديځو واليتونو کې ايران ھڅه . خلکو د راښکٻلولو په موخه دا بٻکاري او اقتصادي کمزورتيا په خپل ځای وساتي

له دې سربٻره، . بوريت څخه په ناوړه ګټه اخيستلو سره جوړ کړيکړې ده چې خپله ډله طالبان د بی وزلو خلکو د مج

په ايران کې افغان زيارکښان چې په يوه مړۍ ډوډۍ يې بسياينه کوله، د اسالمي دولت د ناوړو اھدافو او د ښو ګټو د 

  . ترالسه کولو په پلمه د سوريې جګړې ته استول شوي چې يو يې ھم ژوندی پاتې شوی نه دی

افغانستان په ډيرو واليتونو د ساري په توګه د ننګرھار واليت په خيوې ولسوالۍ کې ترھګر په ټولنو کې ھمدا ډول د 

که . جاسوسان او تبليغيان لري چې زيارکښان او د ھغوی زامن د مياشتې ښه عايد په نامه د ترھګرو ليکو ته راکښوي

 ډالرو پورې ٣٠٠ تر ٢٠٠ په ليکه کې دوی ته د د ترھګرۍ. ټول نه ځينې زيارکښان د مجبوريته، دا وړانديز مني

  . ورکول کٻږي

تر ھغه چې بيوزله زيارکښان ھوساينې ته ونه رسيږي او پر برابرۍ والړه ټولنه جوړه نکړي، د ھغوې له 

زيارکښان بايد په دې پوه شي چې د بل . مجبوريتونو او بيوزلۍ څخه به بيالبيل ستمګران د خپلو ګټو لپاره کار اخلي
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پاره په نوکرۍ، مزدورۍ او کار کولو ھيڅکله ھوساينې ته نه رسيږي، بلکې يوازينۍ الره دا ده چې په خپله په ھغه ل

  .ځواک تبديل شي چې پر برابرۍ والړه ټولنه رامنځته کړي څو نور د ستمګرانو د سرتيرو په توګه ونه وژل شي

 

  


