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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 
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  د امريکا لوټمار دولت،

  ی ميليارده ډالره تصويب کړ٨٠ په راتلونکي کال کې د افغانانو د وژلو لپاره 

د امريکا لوټمار او ډار . امريکا ھغه ھيواد دی چې د بيوزلو انسانانو وينه تويوي څو خپل قدرت او ځواک وساتي

اچونکی دولت، له وژنې، شکنجې، بربادۍ، د اټومي وسلو کارونې، بم  اچونې، تيري، اشغال او د مخدره موادو له 

 کال په ميلياردونه ډالره د ولسونو د وژنې او ځورونې لپاره دا جنايتکاره دولت ھر. سوداګرۍ پرته بل ھيڅ وياړ نلري

 ميليارده ډالره بودجه ۶٣٣ کال پوځي جنايتونو لپاره٢٠١۴په دې وروستيو کې د امريکا خونړي کانګريس د . بيلوي

  .ي دي ميليارده د افغانستان د اوسني بيرحمانه او ستمګرانه جګړې لپاره بيلی شو٨٠تصويب کړه چې له دې څخه يې 

 ٨٠امريکا د افغانستان د راتلونکي کال د جګړې لپاره به . راتلونکی کال به د تيرو کلونو په شان د جنايتونو کال وي

ادامه ولري او زيارکښان به ال د اسارت په منګولو کې وزبيښل دا په دې مانا ده چې جګړه به . ميليارده ډالره ولګوي

وژل، لوټل، شکنجه، (په داسې يو ھيواد کې چې اکثريت خلک يې بيوزله دي، د جګړې ادامه به د اوسني ناورين . شي

  .ادامه وي...) زندان، بمباری، بيوزلي، اعتياد، سوالګری، بيکاری، فساد او

ې حال کې د بشري حقونو انګوالوی په الره اچولی دي چې يوازې په يو کال کې د  د امريکا ستمګر دولت په داس

تر اوسه .  ميليارده ډالره لګوي٨٠افغانستان په شان په کوچني او بيوزلي ھيواد کې د يوې خونړۍ جګړې لپاره 

 دي چې دا  ميليارده ډالره د افغانستان پر جګړې لګولي دي چې په کې ھغه بشر وژل شوي۶٠٠امريکا نژدې 

  .دروغجن او ستمګر دولت يې د دفاع چيغې وھي

ځکه ھر څومره چې جګړه ادامه پيدا . د زيارکښانو مخالفان او دښمنان د دې جګړې ډير سخت عالقمند او ليوال دي

کړي د  امريکا او نورو ستمګرو قوتونو لپاره د دې مزدورانو د مزدورۍ او مرييتوب او جاسوسۍ فرصتونه ال 

 اينجولرونکی غال ھم د دې جګړۍ په ادامه خوشاله ښکاري، ځکه ھغه څوک چې په دې جګړه کې مري د ډيريږي،

په دې جګړه کې تر ننه پورې د شميرو پر اساس ټوله . ھغوې په نامه پيسې  اخلي او ښه سوداګرۍ يې چالنه کړی ده
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ته په کرکه ګوري او د ھيواد د استقالل بيوزله او زيارکښاه انسانان وژل شوي دي، ھمدا دی چې زيارکښان د جګړې 

  .او خپلواکۍ غوښتونکي دي

  ١٣٩٢ جدی ۵

 

 


