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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١٣ اگست ١٩
 

 

  

  زيارکښان يوازې
  ! په خپلواکۍ، آزادۍ او برابرۍ کې له ستمونو خالصيدای شي

  
دا خپلواکۍ په سوالګرۍ او ګدايی تر السه . ولس خپله خپلواکۍ له پرنګيانو تر السه کړه کاله دمخه د افغانستان ٩۴

نشوه، بلکې د افغانستان زيارکښانو د ھيواد په ګوټ ګوټ کې وينې ورکړی تر څو يې پرنګي ښکيالک په ګونډو 

د مثبته اغيزه وکړه، ځکه که څه ھم افغانستان خپلواکۍ ته ورسيد او دې خپلواکۍ يو څه د زيارکښانو پر ژون. کړ

چې د پرديو له اسارته يې ځانونه خالص کړل او د ستم يوه کړۍ يې ماته کړه، خو څرنګه چې بايد د استقالل او 

خپلواکۍ جګړه ولسونه او په تيره بيا  زيارکښان له بيالبيلو او مختلفو ستمونو او ظلمونو څخه ژغورلی وی، 

  .غانستان بيرته شاته الړ او يو ځل بيا توره واکمني حاکمه شوهھغسې ونشول او ھمدا و چې ډير ژر اف

خو سره له دې، د افغانستان نومھال او معاصر تاريخ ښکاره کوي چې زيارکښان د اسارت او استعمار په مقايسه 

او د په خپلواکۍ او استقالل کې بھتره کوالی شي د خپلو حقونو او غوښتنو لپاره سياسي ھلې ځلې او مبارزه وکړي 

  .استقالل ګټې او ثمرې د ھر ډول ستم څخه د ژغورنې لپاره وکاروي

 ھيوادونو او په تيره بيا له ۵٠دا وخت چې د افغانستان سياسي، اقتصادي او حتی فرھنګي اختيار او واک له نژدې 

ښانو لپاره د امريکا سره دی او پرنګيانو يوځل بيا د امريکا تر څنګ زمونږ پر ھيواد خيټه اچولی ده، د زيارک

استقالل او خپلواکۍ اړتيا يوځل بيا اھميت پيدا کړی دی، ځکه کله چې يو ھيواد د بل ھيواد په اسارت کې وي، 

ارکښان د ھرې ورځې په تيريدو سره د رنګارنګو جنايتونو قرباني شتمن او سرمايه داران په چړچيو کې وي او زي

کيږي او ھيڅ الره نلري، غير له دې چې لومړی د خپلواکۍ لپاره ھڅه او کار وکړي او بيا له نورو ستمونو څخه د 

  .خالصون لپاره

وي، زيارکښان زيارکښان ھغه وخت په ھوساينه او آرامۍ کې ژوند کوالی شي چې سياسي خپلواکي ټينګه شوي 

زيارکښان د ټولنې اکثريت دی او کله چې مونږ له ملي منافع څخه . آزادي ولري او په برابرۍ کې ژوند وکړي

ځينې بيړاګان، ھمدا اوس د سرمايه دارانو او د امريکا منافع . غږيږو نو ھدف مو د ھمدې اکثريت منافع او ګټه ده
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سان د زيارکښانو په کتار کې نه يوازې چې نه راځي، بلکې د ګڼي چې په خپله څرګندوي چې دا ک» ملي منافع«

  .سرمايه دارانو او لوټمارو خارجيانو جارچيان او مرييان دي

 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن باور لري چې ملي منافع ھغه وخت ټينګيدلی شي چې د زيارکښانو منافع 

داې شي چې زمونږ د ھيواد خلک په خپلواکۍ او استقالل کې د زيارکښانو منافع ھغه وخت خوندي کي. خوندي شي

ژوند وکړي او د استقالل او خپلواکۍ وروسته داسې يوه واقعي دموکراتيکه ټولنه رامنځته شي چې ھلته زيارکښان 

  .چې د ټولنې اکثريت دی، داسې دولت رامنځته کړي چې د زيارکښانو حقوق محفوظ کړای شي

 مې کليزې ٩۴ ټولنيز انجمن ټولو بيوزلو زيارکښانو  ته د ھيواد د خپلواکۍ او استقالل د د افغانستان د زيارکښانو

  .مبارکي وايي او آرزو لري چې ډير ژر زمونږ د ھيواد زيارکښان په استقالل، آزادۍ او برابرۍ کې ژوند وکړي
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