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 انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان

  ٢٠١٢ می ٢۶

  

  لمان د زيارکښانو د وژلو لپاره په ميلياردونو يورو لګويا
  

ل ګټو لپاره کوښښ کوي چې زيارکښان په خپلو غالمانو کله چې دولت د شتمنو او ثروتمنو په الس کې وي، د خپ

بدل کړي او که بيوزله زيارکښان د غالمۍ په ضد راپاڅيږي او مقاومت وکړي، نو شتمن او سرمايه داره دولتونه 

  .ھغوې په بيالبيلو بھانو او پلمو وژني

د .  زيارکښانو په وينو سور دیلمان ھم يو له دې شتمنو او ثروتمنو ھيوادونو څخه دی چې معاصر تاريخ يې دا

لمان شتمن او لوټمار دولت د دې لپاره چې سرمايه دارانو او پانګوالو او پيسه دارنو او شتمنو  ته ګټه او فايده ا

ورسوي، د خپلو زيارکښو ولسونو په قربانولو سره يې د نړې نور زيارکښه او بيوزله ولسونه ھم لوټلي او وژلي 

  .دي

لمان دولت الس کاله کيږي چې د . لو يوه نمونه ھم زمونږ د ناداره او بيوزله ولسونو وژنه دهد دې لوټولو او وژ

زمونږ ولسونه په بمباريو کې وژني او بيا په افتخار او کله ھم د احسان په چپه کولو سره  اعالن کوي چې د خپلو 

ل دا چې زمونږ ولس په دې ښه پوھيږي حا!!! لپاره لګوي» آزادۍ او پرمختګ«خلکو د ماليې پيسې د افغانستان د 

  .چې دا پيسې د افغانستان د زيارکښو ولسونو لپاره نه بلکې د دې لوټمار دولت د خپلې منافعې لپاره لګول کيږي

 ميليارده يورو په پوځي ١.۴٧٨ کال کې ٢٠١١لمان په ا په مطبوعاتو کې خپور شوی يو راپور ښکاره کوي چې 

يورو يې په ) يو ميليارده دو سوه اته اويا ميليونه( ميليارده ١.٢٧٨موريت کې کارولي دي چې له دې جملې څخه أم

 ميليونه يورو يې په لبنان کې د ولسونو او ٢۵ ميليونه يې په سوماليا او ۶٢ ميليونه يورو په کوسوو، ۶٨افغانستان، 

لپاره په بيالبيلو ډولونو کارولي دي، چې د نمونې په توګه په په تيره بيا د بيوزله زيارکښانو د وژنې او ځورنې 

 زيارکښه انسانانو په وژنې تر ٢٠٠افغانستان کې  د ھغه جنايت يادونه کوالی شوو چې دې دولت د کندز واليت د 

  .سره کړ

نسانان يې  زره ا١٠ ميليونه انسانان يې له ولږې سره مخامخ وي او په يو کال کې ٩په داسې يو ھيواد کې چې 

يوازې د نري رنځ ناروغۍ له امله ومري، د دې لوټمار دولت  ميلياردونه يورو پوځي مصرف په خپله ښکاره کوي 
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لپاره نه ، بلکې د ھغوې د وژنې او بمبارولو لپاره کارول » خالصون«او » نجات«چې دا مصارف د زيارکښانو د 

  .کيږي

و يورو  نه خالصون ته رسيږي او نه ھم نجات مومي، بلکې ھغه زمونږ ولس باور لري چې د پرديو په ميلياردون

وخت واقعي آزادۍ ته رسيږي چې داسې دولتونه له خپل ھيواد څخه وشړي چې د ميلياردونو يورو په لګولو سره 

  .وژل او قتل کوي

  

  

  

   

 


