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  )د عبدالکريم جبارخيل ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن  

 ٢٠١۶ اکتوبر ٢٩

  

  د ښکيالکګرانو د جګړې له امله،
   تيرويزيارکښان د کډوالۍ ستونزمنې شپې او ورځې

  

کډوالي او مھاجرت د . يو له دې بدمرغيو څخه کډوالي او مھاجرت دی. ښکيالک د زيارکښانو لپاره بدمرغۍ زيږوي

زيارکښانو لپاره چې ھيڅ څه په الس کې نلري او ورځ تر بلې نيستۍ خوا ته درومول کيږي، د ستونزو او کړاونو ډکې 

او کورني ملګري، فاشيسته داعشيان او طالبان او بيرحمه تنظيمي  ناټويی ښکيالکګران –امريکايي . شيبې ګڼل کيږي

  .جګړه ماران د زيارکښانو د نورو ستونزو او کړاونو تر څنګ د ھغوې د کډوالۍ المل ھم دي

په دې وروستيو کې ملګرو ملتونو د افغانستان د کډوالۍ په اړه يوی نوی ګزارش خپور کړی چې له مخې يې په تيرو 

ې د ښکيالکي او ارتجاعي جګړې له امله يو اعشاريه دوه ميليونه افغانانو خپلې سيمې پريښودي او نورو څلورو کلونو ک

 زره افغانان کډوالۍ ٢٣٠د دې جملې څخه يوازې د روان کال په لومړيو شپږو مياشتو کې نژدې . سيمو ته کډه شوي دي

 زره ۵ړې له امله د دې واليت د بيالبيلو سيمو څخه ھمدا ډول يوازې په ھلمند واليت کې د وروستې جګ. ته اړ شوي دي

  .کورنۍ له خپلو سيمو څخه وتي او کډوال شوي دي

که له يوې خوا زيارکښان خپله غريبانه سرپناه له السه ورکوي، . د کډوالۍ ژوند زيارکښانو لپاره ډير ستونزمن ژوند دی

د دې .ھم له السه ورکوي او ماشومان يې له درس او سبق وروسته پاتی کيږيپه ورته وخت کې د کار موندنی زمينه 

ْترڅنګ د کډوالۍ ژوند اکثرا په خيمو او کوچنی جونګړو او په خيرن او چټل چاپيريال کې تر سره کيږي چې دا په خپله 

 او ډير داسې شواھد ھم ھمدا ډول د کورنۍ غړي يې د فقر له کبله اړ کيږي چې سوالګري وکړي. د ناروغيو المل کيږي

  .شته چې د زيارکښو کډوالو  لورګانې او ښځې د کډوالۍ په چاپيريال کې د تاوتريخوالي سره مخامخ کيږي

څه باندې دری لسيزې کيږي چې افغان زيارکښان د کډوالۍ ژوند تيروي، لومړی د شوروی د ښکيالک پر مھال کډوالۍ 

مو جګړه مارو د خپل اسالمي دولت پر مھال نور زيارکښان ال ھم کډوالی ته پيل شوه، بيا ورپسې تنظيمي بيرحمو او ظال

اړ ويستل، ورپسی فاشيسته طالبان د اسالمي امارت پر مھال د يو شمير زياتو کډوالو المل شول او اوس د افغانستان د 

کې يو ميليونه دوه سوه اسالمي جمھوريت د دولت پر مھال د ملګرو ملتونو د راپور له مخې يوازې په څلورو کلونو 

زره زيارکښان کډوالۍ ته اړ شوي دي؛ دا  ښکاره کوي چې ھر ډول ښکيالک که د شوروي وو که اوس د امريکې دی  
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ْاو ھر ډول غير ملي دولت د زيارکښانو لپاره نه يوازې چې ھوساينه نشي ورکوالی، بلکې عمال د زيارکښانو ضد کړنې 

  .او چلندونه تر سره کوي

چې ښکيالکي جګړه روانه وي، تر ھغه چې طالبان او داعشيان جنايت او بربريت کوي، تر ھغه چې تنظيمي تر ھغه 

جګړه ماران د خلکو ژوند په دوزخ بدلوي، تر ھغه چې يو ملي او دموکراتيک دولت چې د زيارکښانو په  مټ رامنځ ته 

رو جنايتونو  تر څنګ به د زيارکښانو کډوالي ھم شوی وي او  واګی يې د زيارکښانو په الس کې وي، واکمن نشي؛ د نو

  .دوام ولري

  

  

 

  


