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 )د شيرزاد ليکنه( د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن  

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢۵

  زيارکښان غذايي مصونيت نلري خو لوټماران ال بډايه کيږي
که څه ھم د زيارکښانو د . ه نيټه امريکايي ښکيالکګرو زمونږ  پر ھيواد تيری وکړ کال د اکتوبر په اوم٢٠٠١د 

ځورولو، وژلو، ګواښلو او لوټلو لړۍ له لسيزو راپديخوا روانه ده، خو د امريکايي ښکيالک سره زمونږ بيوزله 

 .ولسونه د خپل ژوند تر ټولو زورونکي ورځي تيروي

اليستي په اصطالح دموکراسۍ چې د بمبار او وژنې سره مل ده، د پلی کيدو يې دا په افغانستان کې د امريکايی او کاپيت

يو له دې ناورينونو . دی شپاړلس کاله تيريږي، په دې شپاړلسو کلونو کې د ناورين کچه د ھر کال په تيريدو زياتيږي

  .څخه د زيارکښانو او بيوزله انسانانو فقر او خوراکي توکو ته نه السرسی دی

حال دا .  سلنه د افغانستان خلک غذايي مصونيت نلري۴٠ې وزارت په دې ورستيو کې اعالن وکړ چې نژدې د کرھن

 ۶٠ تر ۴٩چې اشرف غني چې د شتمنو او لوټمارو اوسنی دولت رھبري کوي دا شميره نه مني او باور لري چې 

  . سلنه بی له ډوډۍ خوړولو بيده کيږي١۵او ھر شپه د افغانستان د وګړو سلنه افغانان غذايی مصونيت نلري  

امريکايی ښکيالک او يرغل يوازې د يو کمې سلنې لپاره ګټور تمام شوی، دا سلنه فيوډاالن، اربابان، سرمايه داران، 

 زيارکښانو په ډله سوداګران، د مدني ټولنې لوړپوړي شوکمارانو، جګړه ماران او لوټماران دي، نور ولسونه چې د

کې راځي ان د شپې خوړلو لپاره ډوډۍ نلري او ھره ورځ د فاشيستو طالبانو او داعشيانو، بيرحمه ظالمه امريکاييانو 

او ناتويانوو او ستمګرو تنظيمي جګړه مارو او اينجو لرونکو شوکمارو لخوا لوټيږي، وژل کيږي او په وير او ماتم 

 امريکايي امپرياليزم او د ھغه چوپړيان او ګوډاګيان د خپل ذات له مخې، د دا ښکاره کوي چې. کښينول کيږي

  .زيارکښو طبقو دښمنان او د لوټمارو بډايو طبقاتو دوستان او ملګري دي

ھغه ولس چې خوراکي مصونيت ونلري او شپې د تش نس سره بيده شي او ونشو کړای يوه مړۍ ډوډۍ وخوري، ھغه 

زيارکښانو ته حقيقی . ي چې يوازې د زيارکښانو د دوکه کولو لپاره پلی کيږيبه په ھغه دموکراسۍ څه وکړ

دا کار د ښيکالک او . دموکراسي ھغه دموکراسي ده چې وکړای شي ډوډۍ ولري، کور ولري  او ھوسايه ژوند وکړي

پله خپل زبيښاک تر ستم الندي ناممکن دی، زيارکښان يوازې ھغه وخت کوالی شي چې ھوسا ژوند ولري چې په خ

  .سياسي او اقتصادي برخليک وټاکي او د ستم او ظلم ھر ډول ته د پای ټکی کيږدي

   

 


