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  د يکاولنګ د شھيدانو غچ

   يوازې د زيارکښانو د بيرحمه دښمنانو په ځپلو سره اخيستل کيږي

په دې ورځ د باميان واليت د يکاولنګ .  مه د زيارکښانو د ډله ايزه وژلو يوه غمژنه ورځ ده١٩ کال د جدی ١٣٧٩د 

دې ناورين يوځل بيا وښودله .  زيارکښه انسانان د بيرحمه طالبانو لخوا په بيرحمۍ ووژل شول٣٠٠ولسوالۍ نژدې 

  . قسی القلب ديچې د زيارکښو دھقانانو او کارګرانو دښمنان څومره بيرحمه او

بيرحمه خلقيانو او پرچميانو زرګونه زيارکښان په بيالبيلو . د افغانستان معاصر تاريخ د زيارکښانو په وينو سور دی

 زره بی ۶۵ھمدا ډول د اسالمي دولت چارواکو چې په جھاديانو مشھور دي، يوازې په کابل ښار کې . نومونو ووژل

لت د وژلو لړۍ پای ته نه وه رسيدلی چې د امارت اسالمي چارواکو چې په ال د اسالمي دو. ګناه زيارکښان ووژل

طالبانو مشھور دي، د خلکو د وژلو لړۍ پيل کړه چې د يکاولنګ د بيوزلو ځوانانو وينه د ھمدې اسالمي امارت په 

  .واکمنۍ کې تويه شوه

که روسي يرغلګرو په . ه ده کړید دې تر څنګ بھرنۍ وحشي اوستمګرو ځواکونو ھم د زيارکښانو له وژلو ډډه ن

زرګونه افغانان ووژل او په ميليونونه زيارکښان يې مھاجرت ته اړ کړل، امريکايان ھغه بيرحمه ستمګره وسله وال او 

ټوپکوال دي چې د زيارکښانو ټول دښمنان يې سره يوځای کړي او له ھغوې سره يوځای افغان زيارکښه انسانان 

  .  وژني

د يکاولنګ د شھيدانو ديارلسم تلين په داسې حال کې لمانځو چې په افغانستان کې ستمګري او جنايت ادامه لري مونږ 

او ھره ورځ بيوزله زيارکښان د امريکايانو په بمبارۍ او د طالبانو په انتحار او د جھادي ټوپکمارو په جنسي تيري 

انو شھيدانو پرتمين ياد لمانځو چې ھره ورځ زيارکښان مونږ په داسې حال کې د يکاولنګ د ګر. کې قرباني کيږي

که له يوې خوا زيارکښان په وحشت او ځناورتوب سره وژل . وژل کيږي او د دربدرۍ ژورې دربيلې ته وليږي

کيږي، له بلې خوا د زيارکښانو دښمنان په بيالبيلو ائتالفونو کې سره راټوليږي څو زيارکښان ال وداړي او خپلې ګټې 

  . کړيخوندي
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د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن د دې تر څنګ چې د يکاولنګ د شھيدانو ياد په درنښت لمانځي او د دې 

شھيدانو کورنيو ته د زړه له کومی تسليت وايي، باور لري چې ھماغه ډول چې د زيارکښانو دښمنانو د زيارکښانو په 

پياوړتيا په لټه کې دي، بايد زيارکښان ھم د خپلو دښمنانو په وړاندې مشترکه جبھه جوړه کړی ده او د دې جبھې د 

  .وړاندې په يووالي او پيوستون عمل وکړي څو له بيالبيلو کړاونو او ستمونو څخه خالصون ومومي 

 


