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 )د ھيواد ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۴ اپريل ٠٣

   د زيار کښانو په ګټه نه دي»ټاکنې«
اکي نلری او د امريکا لخوا اشغال شويدی، اوس د ھمدې په داسی حال کی چی زمونږ ګران ھيواد افغانستان خپلو

. شي» انتخاب« تر سره کيږی ترڅو آينده ولسمشر »ټولټاکني«ناټو تر سيوری الندی د رياست جمھوری  امريکا او

آيا دا ټاکنې د زيارکښو ولسونو په ګټه دي؟ آيا دا ټاکنې به وکړای شي زيارکښان له استعمار او زبيښاک څخه 

  ! دینه د دې پوښتنو ځواب يو قطعی وژغوري؟

اول، داسې يو ھيواد چې سياسي او اقتصادي استقالل ونلري او په کې لسګونه زره بھرني ظالمان ستم او جنايت : ځکه

بھرني ستمګران غواړي داسې يو کس واک ته . وکړي، ھلته ټاکنی يوازې مسخره ګي او عوامفريبي ګڼل کيږي

نو ښکاره خبره ده چې ھر ھغه څوک چې د استعمارګرانو ګټې خوندي .  کې وساتيورسوي چې د ھغوې ګټې په پام

کوي، د زيارکښانو په مقابل کې ودريږي، نو دا ټاکنې په ھيڅ ډول د زيارکښانو په ګټه نه دي، نه يې ولسمشرۍ او نه 

ی يې ورته ھر ھغه څوک چې غوښه په دې نامه چې د غويی غوښه ده، نه خوښوي خو ښوروا. يې ھم واليتي

په ښکاره بايد وويل شي په ھغه ھيوادونو کې چې بھرنۍ ستمګران . خوندوره ښکاره يوازې عوامفريبي کوي او بس

  .بمباري کوي او زيارکښان وژني، ټول ټاکنی مانا نلري

 په دويم، راتلونکی ولسمشرۍ ته داسې کسانو ځانونه کانديد کړي دي چې السونه يې په يو ډول د زيارکښو ولسونو

. ټول کانديدان د امريکا او ناټو دوستان دي، د ھغه امريکا او ناټو چې ھره ورځ زيارکښان وژني. وينو سره دي

قاتلين، جنايتکاران، تالی څټی او خرڅ شوي بروکراتان او نيانځکی په ھيڅ ډول د زيارکښانو په ګټه ګام پورته کوالی 

امريکا سره به امنيتی تړون د رياست جمھوری رسيدو نه وروسته ټولو کانديدانو دا ليوالتيا ښودلی چی له . نشي

بيا ھم . السليک کوي او په دې ډول غواړي چې د افغانستان مظلوم ولس دتل دپاره د اسارت په کړۍ کی بند کړی

 ښکاره خبره ده چې داسې کسان چې د بھرنيو په خدمت کې دي، د زيارکښانو په ګټه نه يوازې څه نشي کوالی، بلکې

  .د ھغوې له دښمنانو سره د زيارکښانو په خالف چلند کوي

يوازې د شتمنو، سرمايه دارانو او فيوډاالنو او » ټاکنې«دريم، په تيرو دولسو کلونو کې بيالبيلو ټاکنو وښوده چې 

ټمارو له برکته يوازې لو» ټاکنو«د  بيالبيلو . سوداګرو په ګټه دي او  زيارکښان ترې ھيڅ ډول ګټه اخيستلي نشي

شتمنو او فيوډاالنو افسانوۍ ثروتونه تر السه کړل او زيارکښان ال بيوزله او ناداره شول، ځکه په داسې يوه ټولنه کې 

چې ملي استقالل نه وي او دولت د شتمنو طبقاتو په الس کې وي، ھلته ټاکنې يوازې او يوازې ھغه کسان واک ته 

  . ھغوې د بھرنيو ستمګرو په ګټه کار کويرسوي چې د ھمدې شتمنو او لوټمارو طبقو او د
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تر ھغه چې زيارکښان . نتيجه څه ده؟ تر ھغه چې بھرنۍ ستمګران په افغانستان کې وي ټاکنۍ ھيڅ ډول مانا لرلی نشي

تر ھغه چې جنايتکاران په قدرت کې وي، . د ستمګرانو په وسيله وژل کيږي، ټاکنۍ له عوامفريبۍ پرته بله مانا نلري

ھر ھغه وخت چې مونږ سياسي استقالل ولرو، بھرنيان نه وي او . زې پر ولس ملنډو وھلو ته پاتې کيږيټاکنۍ يوا

داسې يو دولت واکمن وي چې د زيارکښانو ګټې خوندي کړي، ټاکنې به اھميت پيدا کړي، خو ټاکنې په ھيڅ ډول د 

  .ريخ په څرګنده ښودلی دهزيارکښانو د ژغورنۍ آخری الره کيدلی نشي، دا د زيارکښانو د مبارزې تا

  

  

  

  

 


