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  د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١٣ فبروری ٢١

 

  

  !د زيارکښه ھزاره ولس ډله ايز وژل غندو
نان او کسبګران دي، ھغه بيوزله او ناداره وګړي دي چې ھزاره توکمه وګړي چې اکثره يې زيارکښه کارګران، دھقا

دا زيارکښه انسانان د نورو مليتونو د زيارکښانو تر څنګ د . په پيړيو پيړيو د ستمونو او ظلمونو الندې ځپل شوي دي

  .شتمنو او مستبدو واکدارانو لخوا رټل شوي او حتی د ډله ايزې وژنې ښکار ګرځيدلي دي

پاکستان په کويټې ښار کې چيرې چې زموږ ھزاره ھيوادوال ھم ژوند کوي، ھزاره ګان په  ډله له مودې راپديخوا د 

څو ورځې مخکې د کويټې په علي ټاون کې د ميوې په يوه مارکيټ کې د يوې تروريستي . ايزه توګه وژل کيږي

ه بيوزله، زيارکښه او  نور ټپيان شول چې دا ټول ھغ٢٠٠ تنه ووژل شول او څه باندې ٩٠چاودنې له امله نژدې 

په دې کې د . ستمځپلي ھزاره ورونه، خويندې او ماشومان وو چې يا په کار بوخت وو او يا ھم عادي الرويان وو

کويټې ښار د زيارکښو ھزاره ګانو تر څنګ زموږ د بمبار شوي، سوزيدلي او اللھانده وطن ھزاره ورونه، ميرمنې او 

  .ماشومان ھم شامل وو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دا تروريستي حمله چې د لشکر جھنګوي لخوا تر سره شوه، د دې ډلې د وحشت او بربريت او د زيارکښانو ضد څيره 

دا ډلې ھغه ډارونکي ډلې او ټپلی دي چې د امريکا په پيسو د پاکستان د جاسوسي او . علومه کړهيې ال ښکاره او م
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استخباراتي سازمان لخوا په افغانستان، کشمير او په خپله پاکستان کې د زيارکښانو د وژلو، رټلو او کړولو لپاره 

و سره خپلې ګټې پورته کوي او د دې ګټو د امريکا او د پاکستان دولتونه، د دې ډولو په الره اچول. جوړې شوي دي

پوره کولو لپاره په سلګونه او حتی زرګونه زيارکښان او د ھغوې د کورنۍ ماشومان او سپين ږيري او سپين سرې 

  .وژني او غم کښينو

اکستان او د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن د کويټې د زيارکښو شھيدانو، د ھزاره مليت ورونو او خويندو او د پ

افغانستان ټولو زيارکښو انسانانو ته د دې غمژنې او درودنکي ډله ايزې وژنې په خاطر تسليت او ډاډګيرنه وايي او د 

  . انجمن ټول غړي او پلويان د شھيدانو له کورنيو سره ځان په غم کې شريک ګڼي

 يوازينې او واقعي انجمن ګڼل کيږي، ھيڅکله د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن چې په افغانستان کې د زيارکښانو

ځان افغانستان پورې محدود نه ګڼي او ھر چيرې چې د مظلوم زيارکښه او ناداره ولسونو پر سر ستم او تيری وي، 

مونږ باور لرو چې د زيارکښانو تر منځ جغرافيايي پوله کوم ارزښت نلري او ټول . ھلته به له زيارکښانو سره وي

ي انسانان دي چې بايد په يووالي، پيوستون، اتحاد او اتفاق سره، د خپلو دښمنانو په وړاندې ودريږي او ھغه درديدونک

  .ھوساينې ته ورسيږي

د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن په دې دردونکي پيښې باندې د شتمنو، سرمايه دارانو، لوټمارانو، چپاولګرانو او 

ښکې فريب او دوکه ګڼي او له ھزاره زيارکښه ولس څخه غواړي چې د ددې د زيارکښانو د دښمنانو د مکر او

فريبکارانو دوکه او چال دې ونه خوري او د نورو زيارکښو ولسونو  سره يوځای يو موټې شي او د خالصون آواز 

  .دې په اوچته فرياد کړي

  ١٣٩١ حوت ٢ –

   

  

  

   

  

 


