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 )قسيم: ليکوال( د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١٣ نومبر ٢٣

  کوالی شي؟» مرسته«آيا وسله وال بھرنيان د زيارکښانو سره  
دا . په نامه  ورکړلي دي» مرستې«لو بھرنيانو افغانستان ته ميلياردونه ډالرې د  کال راپديخوا وسله وا٢٠٠١د 

بھرنيان چې ھره ګړۍ پر بيوزله او زيارکښه افغانانو بمونه اچوي داسې ښکاره کوي چې ګنې دا پيسې يې افغانانو 

د مرستو » نړيوالې ټولنې «د افغانستان اوسنی دولت ھم وايي چې له افغانانو سره د. سره د مرستې لپاره ورکړي دي

آيا واقعا وسله واله بھرنيان چې په تيرو دولسو کلونو کې په زرګونه افغانان  يې وژلي دي او د دې . څخه مننه کوي

  وژلو سلسله ال دوام لري، کوالی شي زيارکښو افغانانو ته خدمت وکړي او مرسته ورڅخه ونه سمپوي؟ 

 دولتونو څخه د بيوزلو لپاره د خدمت تمه درلودل که شوده توب نه وي نو ښکاره خبره ده چې د وژونکو او ستمګرو

د امريکا دولت د نورو اروپايي . ستمګران تل د شتمنو او سرمايه دارانو په خدمت کې وي. بی له شکه خيانت دی

بيوزلو او زيارکښو دولتونو تر څنګ يو ستمګر دولت دی چې وظيفه يې د سرمايه دارانو او پانګوالو د ګټو ساتنه او د 

دا ستمګر دولتونه يوازې خپلو ګوډاګيانو، نوکرانو، مزدورانو او جاسوسانو ته پيسې . انسانانو ځپل او سرکوب دی

  .ورکوي تر څو د دې ھيوادونو لپاره د لوټمارۍ الره ھواره کړي

دا سمه خبره ده چې امريکا او نورو اروپايي او حتی ځينو . افغانستان له دې قاعدې څخه مستثنی نشي ګڼل کيدای

خو اوسنی دولت د زيارکښانو مالتړی نه . شتمنو آسيايی ھيوادونو په ميلياردونو ډالره د افغانستان دولت ته ورکړي دي

 سره ښه اوسنی دولت چې د شتمنو او سرمايه دارانو او د خانانو او تاجرانو دولت دی د ټولو ستمګرو دولتونو. دی

که امريکا او نورو ستمګرو دولتونو د . پخه دوستي او انډيوالي لري او حتی د دې دولتونو بی اجازه عمل نشي کوالی

افغانستان دولت او اينجوګانو ته په ميلياردونه ډالره ورکړي دي او اوس يې د ټولو زيارکښو افغانانو په نامه اعالنوي، 

دې دولتونو ټولې پيسې خپلو افغانو دوستانو ته ورکړي دي، ھغه دوستان . يانت دیدا د بيوزلو افغانانو سره يو بل خ

  .چې اسارت د افغانستان په ګټه بولي او د ستمګرو لپاره  منډې وھي

زيارکښه افغانان د ھغو ستمګرو دولتونو پيسې اخيستل د خپل ھيواد سره خيانت ګڼي چې دا وخت په بيرحمۍ پر 

د تاريخ په اوږدو کې زيارکښانو ښودلی چې په خپل مټ کوالی شي خپلواکۍ، آزادی او . چويافغانانو باندې بمونه ا

د » مرسته«د ستمګرو . د ستمګرو په مټ ھيڅ زيارکښ ھيڅ وخت ھم نشي کوالی آزاد شي. برابرۍ ته ورسيږي

  .اسارت د کړۍ د تنګولو په مانا ده څه چې افغان زيارکښان ورته په کرکه ګوري

   

     

 


