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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

٢٠١٢ دسمبر ٣١   

  

  

  

  سرمايه داران لوټ او تاالن کوي،

   خو پر زيارکښو بيوزلو کورونه ړنګوي
په ټول افغانستان کې يو ميليون او دوسوه پنځوس زره جريبه دولتي ځمکه د تازه راپورونه ښکاره کوي چې 

د دې ځمکې ډيره برخه په کابل، کندھار، بلخ، ننګرھار، کندز او .  سرمايه دارانو او شتمنو لخوا لوټ شوی ده

ايه ھرات کې د ھغو کسانو لخوا لوټ شوی چې ورباندې يې ښارګوټي جوړ کړي دي، دا ښار ګوټي د ھغو سرم

دارانو او لوټمارانو لخوا جوړ شوي چې د خارجي بم اچونکو او قاتالنو سره نژدې ارتباطات لري او اوسنی دولت 

  .ھم د ھغوی خپل دولت دی

 جريبه ځمکه لوټلی دی ١١۴٢۶د دې راپور له مخې يوازې په کابل ښار کې يولس تنو لوټمارو او سرمايه دارانو 

ھيږي چې دا لوټمارانو څوک دي او د چا په مټ او زور يې دومره ځمکه چپاول چې ټول زيارکښان په ښه توګه پو

 ښارګوټي آباد ٢٢٨ جريب ځمکه ٢٣٠٨٠٠ھمدا ډول دا راپور ښکاره کوي چې په ټول افغانستان کې پر . کړی ده

 او شوي دي چې مالکان يې سرمايه داران او لوټماران دي او په اوسني دولت کې چې د ھمدې سرمايه دارانو

  .خانانو دولت دی، د پوره زور او اختيار لرونکي دي

په تيرو يولسو کالو کې په داسې حال کې چې بھرنيانو بمونه غورځول او زيارکښه کورنۍ يې وژلی؛ لوټمارانو، 

 کوالی او د خلکو په لوټولو بوخت وو او ال ھم د چور او چپاول څخه سرمايه دارانو او دولتي جګو مقاماتو چړچې

الس په سر شوي نه دي او کيدای ھم نشي، ځکه چې بھرنی بم اچونکي دې سرمايه دارانو او خانانو ته ضرورت 

  .لري او د يو بل نژدې دوستان او ملګري دي

ه پنځوس زره جريب ځمکه د وسله والو سرمايه په داسې حال کې چې  د اولي معلومات پر اساس يو ميليونو دوسو

دارانو لخوا لوټ شوی ده او اوسنی دولت ورته ھيڅ څه ويلی نشي او نه يې ھم وايي، پر بيوزلو او نادار زيارکښو 

ګلي او خټينې جونګړې په قصبه، پدوله، چھلستون او نورو سيمو او واليتونو کې ورانوي او ھغوې ال دربدره 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ښکاره کوي چې دا دولت د زيارکښانو دولت نه دی، ځکه چې زيارکښانو ته خټين کور ھم نه دا په خپله. کوي

پريږدي، حال دا چې ھغو غاصبينو چې ښارګوټي جوړ کړي دي او د ولس ځمکه يې لوټلی ده، نازوي او د 

  .ښارګوټو په افتتاح کې يې د امريکايی او بريتانيايي جنراالن سره يوځای شرکت کوي

مارۍ سره له يوې خوا او پر بيوزلو انسانانو د جونګړو ړنګول له بلې خوا، زيارکښان دې ته رسيدلي دي د دې لوټ

چې د اوسني دولت او د ھغې خارجي بم اچونکو دوستانو څخه ھيڅ تمه ونلري او په خپله د خپل خالصون الره 

  .پيدا کړي

  ١٣٩١ جدی ١٠

 

 


