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  )د شيرزاد ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١٧ دسمبر ٠٧

  

  :ارتجاعي جګړه

  هخو د زيارکښانو لپاره جنايتکارانه جګړه د» سپيڅلې« د لوټمارانو لپاره 

د افغانستان . ارتجاعي جګړه ھغه جګړه ده چې غير عادالنه وي او د جګړې دواړه لوری د زيارکښانو دښمنان وي

روانه جګړه د ھمدې لپاره ارتجاعي جګړه ده چې يوې خوا ته يې قسی القلبه فاشيستې ډلې لکه طالبان او داعشيان دي 

  .يان او ناټويي ښکيالکګران او کورني اجيراناو بلې خوا ته يې بم اچونکي او وينه تويونکي امريکاي

د رھبري دنده يې د ھغو نړيوالو سرمايه دارانو او پانګوالو په غاړه ده . دا ارتجاعي جګړه له يوی ځايه رھبري کيږي

عامه ذھنيت په سمه توګه دا ښکاره . چې د خپلو اوږدمھاله موخو او اھدافو لپاره زمونږ پر ھيواد يې يرغل کړی دی

 چې ھم طالب او ھم داعش د امريکا او ناټو ګوډاګيان دي او د دې لپاره چې وکړای شي خپلو موخو ته ورسيږي کوي

  .دا فرضي دښمنان يې زيږولي دي

له ھغه ځايه چې دا خيرنه او ارتجاعي جګړه د لوټماريزه اھدافو لپاره ده، نو د امريکا په پوځي ستراتيژي کې په 

رې د طالبانو يو جګپوړی او نيمه جګپوړی قوماندان د نښه کولو لپاره نھه تر لس ملکي ښکاره توګه راغلي دي که چي

دا ستراتيژي په ښه توګه ښکاره . نابود او ووژل شي، کومه خبره نه ده او بريد بايد تر سره شي) زيارکښه وګړي(

  .کوي چې د زيارکښانو وژل او ټپي کول، د ښکيالکګرو ھډو چرت ھم نه خرابوي

 ١١په (د امريکا ـ ناټو ارتجاعي جګړه د دې المل شوی چې د روان ميالدي کال له پيله د نوامبر تر نيمايي پورې 

د ټپيانو شميره د تير کال د .  زره بيوزله انسانان ټپيان شي او په زرګونه نور ووژل شي۶٩د افغانستان ) مياشتو کې

که څه ھم په .  توګه د جنايت او بربريت د زياتيدنې په مانا ده سلنه ډير شوی چې په ښکاره٢١ھمدې مودې په پرتله 

دې وروستيو کې داسې ويل کيږي چې امريکاييان او اوسنې دولت چې د سرمايه دارانو او فيوډاالنو دولت دی، 

  پريکړې ته رسيدلي چې وروسته له دې به په بريدونو کې د وژلو شويو کسانو شميرې نه ښکاره کوي؛ خو ولسونه به

ھغه کرغيړنه بندګي ده چې د » آزادي«په خپلو اعتراضونو دا جنايت بربنډوي او ښکاره کوي به چې د ښکيالک 

  .بندګۍ تر څنګ له ځان سره ھره ورځ وژل، ټپی کيدل او ويجاړيدل ھم لري

جنايتونو او د نيواکګرو جګړه له وينې او . د نيواکګرو جګړه ھيڅکله ھم عادالنه او آزادي بخښوونکي جګړه نه وی

په افغانستان کې ھم د نيواکګرو جګړه ھغه ارتجاعي جګړه ده چې ګټه يې  لوټماره پانګواالن، .  خيانتونو ډکه وي
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. اربابان، تاجران،  اينجولرونکو او نورو شتمن وړي او د ھمدې لپاره ھم د دې ارتجاعي جګړې ملګري او ياران دي

 ته د جنايتکارانه جګړې په توګه ګوري چې له دوې څخه يې  آزادي او زمونږ زيارکښه او بيوزله ولسونه دې جګړې

  .خپلواکي د اخيستلو تر څنګ، ھغوې ھره ورځ وژني، ټپي کوي، بندي کوي او کور او جونګړه يې ويجاړوي

  

   

 

  


