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  زيارکښان، رنګارنګ دښمنان لري

  

يو له دې دښمنانو . رنګه دښمنان لريد افغانستان زيارکښان چې اکثره يې دھقانان او کارګران دي، بيالبيل او رنګا

څخه ماينونه دي، ھغه ماينونه چې د ھمدې زيارکښانو دښمنانو په پټيو، دښتو او غرونو او حتی ښارونو کې ورته 

  .کرلي دي

 يې د زيارکښانو ۶ زيارکښه د ھمدې ماينونو له امله مړه يا ټپي کيږي، چې په لسو قربانيانو کې ۵٠ ھره مياشت

 په ه د زيارکښانو دروغجن دوستان بلل او تنظيمي جنګ ساالرانو او طالبانوروسانو چې ځانون. اوالدونه دي

يونه ھغه ځايونه دی  چې دا ټول ځاکرلي دي کې درو او پاڼونوونونه ماينونه په کروندو، ويالو، الرو، غرونو، يميل

پسې غرونو ته ورځي او يا ھم د خپل کور چې په کې دھقانان يا کښت او کر کوي، يا ځمکې اوبه کوي، يا ھم لرګيو 

  .ليو کولو لپاره له پاڼ يا غونډيو نه خاوره راوړي

کوچيان کله چې دښتو، بيدياو . کوچيان چې ھم زموږ د زيارکښانو له جملې څخه دي، ھم د دې ماينونو قربانيان دي

تر اوسه پورې تاسو به نه يې . ياو مالڅرو ته خپل مالونه، ميږي او بزې وړي نو د ھمدې ماينونو قربانی کيږ

ځکه چې ھغوې . اوريدلي چې يو شتمن خان، ارباب او پانګوال يا سرمايه دار د دې ماينونو ښکار شوی وي

ه کوم کار نلري، ھغوې يوازې سرينا ھوټل، کانټنټل ھوټل، وزير اکبر خان، زيارکښان نه دي او له دې ځايونو سر

شش درک او نورو لوکسو لوکسو ځايونو سره کار لري او ھمدا خبره ده چې دوې د زيارکښانو په درد نه پوھيږي 

  .ره ملګرتيا لرياو ھغوې چې دا ماينونه کرلي دي او يا يې کري، شتمن او اربابان او پانګوال او سرمايه داران ورس

 ميليونه ماينونه کرل شوي پاتي دي چې ھره ورځ زموږ زيارکښې کورنۍ ٢ھمدا اوس په ټول افغانستان کې نژدې 

خو په ورته وخت کې ځينې کسان دي چې د ماين پاکولو بيالبيلې موسسې يې جوړې کړي . په وير او ماتم کښينوي

يو څخه اخيستي دي چې د دې پيسو په ډيره برخه يې ځان ته لوکس  ميليونه ډالره له بھرن٧٠٠او تر اوسه پورې يې 

 زره ١۴دا موسسې . کورونه، ځمکې، ښارګوټي، کارخانې، او د پيسو پيدا کولو نور ځايونه جوړ کړي دي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 تنه يې د ماينونو د چاودنې له امله مړه يا ١٢٠٠کارکوونکي لري چې اکثريت يې زيارکښان دي او تر اوسه پورې 

  .ي ديټپي شو

په مستقيمه توګه يې په بمبارۍ وژنې، په ټوپک يې . نو زيارکښان دې په ياد ولري چې دښمنان يې ډير بيرحمه دي

وژني، په ماينونو يې وژني، په انتحاري حملو يې وژني، په اوالدونو يې تيری کوي، بيوزلي يې ساتي، کورونه نه 

نو زيارکښان ھر کله چې خپل دښمنان . اسې نور کړاونهورکوي، ماشومانو ته يې د درس زمينه نه ورکوي او د

  .وپيژني، بياکوالی شي په يووالي سره يې مقابلې ته ودريږي

  

  


