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  )د شيرزاد ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۵ مارچ ١۴

  ښانو قربانګاهد ستمگرانو واکمنتيا او د زيارککابل، 
په دې پنځه . لپاره د قربانګاه حيثيت او بڼه لري زيارکښانو د ميليونه نفوس لري ۵کابل چې دا وخت څه باندې 

 فيصده لوټمارو او چپاولګرو ستمګرو ۵نسانان دي چې د  فيصده انسانان ھغه زيارکښه ا٩۵ ميليونو انسانانو کې

 فيصده لوټمار د بھرنيانو نوکران او چپاولګره سرمايه داران او ۵دا . لخوا تر بيالبيلو ستمونو الندې ژوند کوي

  . ستمونه کويکورنيوسوداګران دي چې ھم په خپله او ھم يې کورنۍ او ان باډيګارډان يې پر بيوزلو 

 له پوره واکه برخمن دي او ھر ډول جنايت او ستم چې وکړي چرت يې ھم خراب نه دی، ستمګران په دې ښار کې

 دولت چې د سرمايه دارانو .خو دلته ستمځپلي ھر ورځ ال ځپل کيږي، رنځيږي، کړيږي او د دربدرۍ ژوند تيروي

. ايت وروسته د قانون خبرې کوياو تاجرانو او خانانو او اربابانو حامي او مالتړی دی، ظاھرا د ھر ستمګر له جن

خو زيارکښان په ښه توګه پوھيږي چې د اوسني واکمن دولت قوانين يوازې او يوازې د شتمنو په ګټه دي او 

  .زيارکښان او بيوزلي ته نه يوازې کومه ګټه نه رسيږي، بلکې د دې قوانين په چوکاټ کې ال ځپل کيږي

په رسنيو .  موټرچلونکی په بيرحمۍ سره ووژل شوزيارکښه کې يو په روانه اونۍ کې د کابل د دھمزنګ په سيمه

ډوله موټر ووھو او د دې بيوزله ډريور موټر په خپل رينجر  وکيل باډيګارډانو  دکې راغلل چې د کاپيسا واليت

له دې ستم څخه يوه اونۍ .  وير کښيناستله ټپونو له وجه ژوند له السه ورکړ او بيوزله کورنۍ يې پهموټروان د

ګرځي او دولت ورته څه ويلی انو او خانانو د پارلمان وکيل په خوښۍ  تيريږي، خو ال تر اوسه د پانګوالو او تاجر

له دې مخکې د کابل په کمپنۍ سيمه کې د يوه جھادي قوماندان وراره يو زيارکښه ډاکټر ووژو، ھغه ھم تر . نشي

  .او دولت ورته ھتکړۍ په الس نشي اچولیړه ګرځي اوسه اوچته غا

دا ستمونه ښکاره کوي چې زمونږ پايتخت د ستمګرانو د . دي بيلګی دوهدا په کابل ښار کې د سلګونو ستمونو 

دا ستمونه ښکاره کوي چې اوسني قوانين د پانګوالو .  قربانګاه ده انسانانوواکمنتيا پالزمينه او د زيارکښانو او بيوزلو

 او ھمدا ھم دی چې د ھر جنايت وروسته دوی په آزاده ګرځي او زيارکښان ال دي تاجرانو او فيوډاالنو په ګټه او

ليدل شوي دي چې يو بيوزله انسان د يو کوچنی کار لپاره په مياشتو مياشتو او کلونو کلونو د په کراتو خو .ډاروي

  .شوی دیزندان شاته اچول 

ھر زيارکښه انسان . ه ادامه ومومي چې زيارکښان د خپل خالصون الره پيدا نکړيپر زيارکښانو به دا ستم تر ھغ

يوازې او يوازې ھغه وخت له ستم، بردګۍ او جنايت څخه خالصون مومي چې د نورو زيارکښو انسانانو سره په 
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ن لپاره پيوستون او يووالي د خپل خالصون لپاره حرکت پيل کړي، له دې پرته د ستم او جنايت څخه د خالصو

  .زيارکښان بله الره نلري

  

 


