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  )د شيرزاد ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

 ٢٠١٧ جنوری ٠٨
  

  داعشيان د کارګرانو او زيارکښانو بيرحمه دښمنان
له امريکايی او ناټويی ښکيالکګرو .  دا وخت د بيالبيلو دښمنانو لخوا ځپل کيږيد افغانستان کارګران او نور زيارکښان

څخه نيولی تر اوسنی واکمنو لوټمارو سرمايه دارانو او فيوډاالنو او طالبان او داعشيان پورې ټول د زيارکښانو او 

ي لري، ځکه چې دا ټول د دا جنايتکارې ډلې د زيارکښانو او کارګرانو سره ځانګړی دښمن. کارګرانو دښمنان دي

لوټمارو طبقاتو د ګټو او منافعو ساتونکي دي او د زيارکښانو پيوستون، مبارزه او خالصون د خپلې طبقاتي ګټو په تاوان 

  .ګڼي

له ده چې ربړه او جنايت يې بی ساری نه ګڼل کيږي، مخکې له دې ھم د تاريخ  داعش د پورتنيو ډلو څخه ھغه فاشيسته ډ

 –تروريستو پانګوالو ډلو ورته جنايتونه تر سره کړي دي، خو د دې فاشيستي ډلې جنايتونه د امريکايی په اوږدو کې 

ناټويي ښکيالکګرو او طالب جنايتکارانو تر څنګ زمونږ زيارکښان ھره ورځ وژني، لوټي او ورباندې بيالبيل ستمونه 

  .او ظلمونه کوي

نو تيره ورځ د بغالن واليت د تاله او برفک سيمې د زغال سنګ د کان د دې ظلمونو په لړ کې تيره ورځ فاشيستو داعشيا

. ديارلس بيوزله کارګران  ھغه وخت تيرباران کړل چې له کار څخه ستړي ستومانه خپلو بيوزلو جونګړو ته راستانه وو

  . ټپيان شوي ديد ديارلس وژلو شويو کارګرانو تر څنګ دری نور کارګران ھم په دې خونړۍ او جنايتکارانه پيښه کې

که څه ھم فاشيستو او جنايتکارو داعشيانو دا قتل او جنايت د مذھب په نامه تر سره کړی دی، خو د دې خونړۍ ډلې 

ډله د نړيوال ښکيالک ھغه جنايتونه په ننګرھار او کنړ او فارياب واليتونو کې په څرګنده ډول ښکاره کوي چې دا 

نوکره او غالمه ډله ده چې دنده يې د زيارکښانو وژل، ځپل، اسيرول او لوټل دي څو د خپلو بادارانو ستراتيژيکې ګټي 

داعشيان ھغه وحشي فاشيستان دي چې د طالبانو،جھاديانو او نړيوالو ښکيالکګرو په څير يوازې ھغه . خوندي کړي

  . او زيارکښو ولسونو وينه توييه کړيوخت ارضا کيږي چې د بيوزله

له يوې خوا د امريکايي او ناټويي . زيارکښان، په ځانګړي توګه کارګران او دھقانان دمګړۍ پياوړي دښمنان لري

ښکيالک لخوا وژل کيږي، له بلې خوا يې واکمن لوټماره پانګواالن، سوداګران او فيوډاالن يې لوټي او په ورته وخت 

دا ټولې ډلې سره د دې چې په خپل منځ کې . لبانو، داعشيانو او جھاديانو لخوا ھم تر ځورونې الندې ديکې د فاشيستو طا

د ځانګړو منافعو د خونديتوب لپاره اختالفات او حتی نسبي دښمني لري، خو د زيارکښانو سره د دې ډلو دښمني مطلقه 

  .ده
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ښمنانو سره مخ دي، د دې لپاره چې زيارکښان وکړای شي څرنګه چې اشاره وشوه، زيارکښان د پياوړي او جنايتکاره د

زيارکښان بايد ھوښيار ووسي چې . د دې بيرحمو او جنايتکارو ډلو په وړاندې سره ودريږي، پيوستون يې الزمي دي

دښمنان غواړي دوی سره د ژبې، سمت او مذھب په نامه وويشي، خو زيارکښان بايد په دې پوه شي چې زيارکښان په 

او ژبی او سمت نشی ويشل کيدای، دوې ټول د بدمرغۍ او نيستۍ ژوند تيروي او يوازې او يوازې د خپل زيار مذھب 

  . او کار له الرې ژوند کوي

زه د افغانستان د زيارکښانو د ټولنيز انجمن د يو غړي په توګه د دې بيوزله کارګرانو کورنۍ او د دې طبقې نورو غړو 

م او باور لرم چې په وير او غم زيارکښان ھيڅ ھم الس ته نشي راوړلی، مونږ يوازې او ته د زړه له کومې تسليت واي

يوازې په پيوستون او ھمبستګۍ کوالی شوو د ھر ډول جنايت په وړاندې ودريږو او د ھر ښکيالک او جنايت ماڼۍ 

  .ړنګه کړو

  

  
  
  

 
 


