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 )د شيرزاد ليکنه( د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۴ جون ٢۵

 جګړې، کړکيچ او ستم،

   ميليونه زيارکښان مھاجر کړي دي۵١ 
 سازمان عالي کمشنرۍ په خپل کلني راپور کې ويلي دي چې د دويمې نړيوالې جګړې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو

دا خلک څوک .  ميليونه خلک له خپلو ھيوادونو او کورونو څخه د کډوالۍ ژوند ته مخه کړی ده۵١راپديخوا څه باندې 

  دي او ولې يې د کډوالۍ ژوند پيل کړی دی؟

راپور له مخې ويل کيږي چې دا ميليونونه انسانان د جګړو او کړکيچونو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د 

دا ميليونونه انسانان ھغه زيارکښه انسانان دي چې د پانګوالو او لوټمارو تر . له امله کډوالۍ ته مجبوره شوي دي

  .بيالبيلو ستمونو الندې راغلي دي او ورته له تيښتې او کډوالې پرته بله الره نه ده پاتې شوی

د دويمې نړيوالې جګړې راپديخوا د مھاجرينو او کډوالو زياتيدنه، په ښه توګه ښکاره کوي چې د زيارکښانو ژوند د 

ھرې ورځ په تيريدو له نويو ګواښونو او رنځونو سره مخامخ شوی او ال د رنځونو ډکې ورځې د زيارکښانو مخې ته 

  . پر اتې دي

د خونديتوب لپاره پر ھيوادونو تيری کوي او د ھيڅ ډول ستم او جنايت څخه پانګواالن او سرمايه داران د خپلو ګټو 

کله پانګواالن په مستقيمه توګه تيری کوي او کله ھم له خپلو السپوڅو نوکرانو څخه د وسيلې په توګه کار . ډډه نکوي

... په دې وروستيو کلونو کې پر افغانستان، د پاکستان پر قبايلي سيمو، عراق، ليبيا، مالي، سوماليا، سوريه او . اخلي

ھيوادونو باندې يا خونړي پانګوالو په خپله نيغ په نيغه بريد کړی يا يې ھم د خپلو چوپړيانو او نوکرانو له الرې جنايت 

  .المل شوي ديتيز کړی چې دا د وژنې، لوټمارۍ او کډوالی 

. افغانستان ھغه ستمځپلی ھيواد دی چې څه باندې درې لسيزې کيږي چې زيارکښان يې د کډوالۍ رنځمن ژوند تيروي

بھرنی يرغل، .  ميليونه زيارکښه افغانان په بيالبيلو ھيوادونو کې د کډوالو په توګه ژوند کوي۵ھمدا اوس نژدې 

ټويي سرتيرو بمبارۍ، د طالبانو انتحار، د تنظيمي ټوپکمارو جنايتونه د کورنۍ بيرحمانه جګړې، د امريکاييانو او نا

 زره افغانانو ترجيح ۵٠دې سبب شوی چې د کډوالۍ لړي ال تيزه شي، حتی تر دې پورې چې يوازې په يوه کال کې 

  .ورکړی چې په بيالبيلو الرو موندنې سره له ھيواده ووځي

ماري او بربريت وي، د کډوالۍ مخه نه نيولی کيږي، تر ھغه چې ښکيالک تر ھغه چې ستم، جنايت، تيری، يرغل، لوټ

کډوالي يوازې ھغه . وي او وژنه وي، تر ھغه چې زبيښاک وي او چپاول وي، زيارکښان به د کډوالۍ ژوند  تيروي

  . وخت له منځه ځي چې نه ستم وي، نه جنايت، نه ښکيالک او نه زبيښاک


