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 )د شيرزاد ليکنه( د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۶ مارچ ١١

  بی سرپرسته ماشومان، د مافيايي ډلو قربانيان
په دې جګړه کې چې نړيوالې امپراتورۍ پيل . يتکارانه جګړه کې سوځيپنځلس کاله کيږي چې افغانستان په يوه جنا

کړی، ھر کال زرګونه بيوزله او خواري کښه انسانان وژل کيږي د دې تر څنګ چې کورنۍ يې په وير کښيني، 

د زيارکښانو د وژنې تر څنګ، د جګړې دواړو خواو ته که طالبان دي او . ماشومان يې ھم بی سرپرسته پاتې کيږي

که دولتيان، زرګونه وسله وال وژل کيږي چې د دوې ماشومان ھم بی سرپرسته پاتې کيږي او ورځ تر بلې د بی 

د رسنيو د شميرو له مخې دا وخت په ټول افغانستان کې يو نيم ميليون بی . سرپرستو ماشومانو شمير او کچه لوړيږي

  .یسرپرسته ماشومان ژوند کوي چې د ژوندانه وضعيت يې دردناک د

د . دا بی سرپرسته ماشومان، ډيری د ھغو زيارکښانو ماشومان دي چې په دې استعماري جګړه کې وژل شوي دي

دا وخت بی . جګړۍ ګټه شتمنو طبقاتو ته رسيږي خو بار، پيټی او بيه يې غريبان او خواري کښه انسانان ورکوي

سه انسان وجدان او ضمير ځوروي، خو د سرپرسته ماشومان د ډير بد وضعيت سره مخامخ دي چې د ھر با احسا

جنايتکارانو، لوټمارانو، ستمګرانو او د ماشومانو اينجو لرونکو لوټمارانو وجدان او ضمير نه ځوروي، ځکه چې د 

. ھغوې عاطفه د خپل طبقې يعنی لوټمارو او ستمګرانو لپاره ده، نه د زيارکښه ماشومانو او بی سرپرسته بيوزلو لپاره

کوي او د غربي » متمدنه سوداګري«ي لوټماران ھم پر ھمدې بيوزله او بی سرپرسته ماشومانو اينجو لرونک

ښکيالکګرو څخه چې د ھمدې ماشومانو د بدمرغۍ المل شوي، د خپلو اينجوګانو لپاره د ماشومانو د مالتړ او حمايت 

  .په نامه پيسې اخلي

له ھغه ځايه چې مونږ يو ولسي دولت . منې تر ټولو زيات ځپيجګړه او په تيره بيا ښکيالکي جګړه ماشومان او مير

يو له . چې د زيارکښانو مالتړکوونکی وي، نلرو؛ نو د دې بی سرپرستو ماشومانو ژوند د کړاونو او رنځونو ډک دی

ی مافيايي ډلې دا ب. دې رنځونو څخه د بی سرپرسته ماشومانو څخه د مافيايي ډلو ناوړه او وحشيانه استفاده ده

ځينې يې سوالګرۍ ته ليږدوي، ځينې ورباندې د نشه ای توکو . سرپرسته ماشومان د بيالبيلو جرمونو لپاره کاروي

  .قاچاق کوي او ځينې يې ان د ترور په عملياتو کې ترې کار اخلي

 تر څو چې ښکيالکي جګړه روانه وي، تر ھغه چې ارتجاعي او ولس ضد لوټماران واکمن وي، تر ھغه چې سياسي

قدرت د مافيايی ډلو لخوا حمايت شي او تر ھغه چې يو ولسواکه دولت رامنځته شوی نه وي، د زيارکښانو ماشومانو 

برخليک به ھمداسې وي؛ يا به په جګړه کې وژل کيږي او يا ھم به په واټونو کې سرګردانه ګرځي او يا ھم به د 
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د ماشومانو په نامه اينجوګانې له يوه سره ھغه غله او . مافيايي ډلو په منګولو کې په جرم او جنايت باندې ککړيږي

لوټماران دي چې د زيارکښانو د ماشومانو سره د ستنې د سر په اندازه ھم عاطفه نلري، نه يوازې چې عاطفه نلري، 

د بلکې په ډيره بيرحمانه ډول د دې ماشومانو په نامه اينجويي سوداګري او لوټ کوي او په دې ډول د زيارکښانو 

  .ماشومانو سره خپله دښمني څرګندوي

نه ښکيالکګران، نه د شتمنو او سرمايه دارانو اوسنی دولت او نه اينجوګانې، ھيڅ يو ماشومانو ته ھوساينه نشي 

ورکوالی، د زيارکښانو پيوستون او اتحاد، يوازينی الره ده چې زيارکښانو او ماشومانو ته يې ھوساينه او برابروي 

  .راولي

  

  

  

 

 
 


