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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

 ٢٠١٣ اپريل ٠٩

 

   

  

  د زيارکښانو وژل ادامه لري،

  ! ظالمان به يوه ورځې د خپلو ظلمونو قيمت ورکړي
ښه ولس په وير او ماتم کې ناستو و چې د کنړ واليت د شيګل ولسوالۍ خلک په ماتم او خفګان کې ال د فراه زيارک

 ۵۵په فراه واليت کې د ولس او په تيره بيا د زيارکښو ولسونو دښمنانو په تروريستي حملو کې څه باندې . ډوب شول

ان، د ټولنې فقير، ناداره او زيارکښه کسان ټول وژل شوي او ټپيان کس.  تنه نور يې ټپيان کړل٨٠کسه ووژل او نژدې 

وو چې يا د ټيټ رتبه مامورينو په توګه په کار بوخت وو او يا ھم ھغه مراجعين وو چې د دولت له يوې ادارې څخه 

  .بلې ادارې ته بايد په سرګردانې او ستومانتيا ګرځيدلی وی تر څو يې کارونه شوی وی

وښوده چې د خارجي سرتيرو په شان ھغه ظالمه انسانان دي چې د خلکو وژل طالبانو په دې جنايت سره يو ځل بيا 

د طالبانو د دې جنايت او ستم وينې ال . ورته ساتيري ښکاري او د زياکښانو په وړاندې د ھيڅ ډول ستم څخه ډډه نکوي

کې يولس ماشومان وچې شوی نه وي چې ناټويي ظالمانو د کنړ واليت په شيګل ولسوالۍ کې په يوې بيرحمه بمبارۍ 

  .او شپږه ميرمنې ووژلی چې په زيارکښو کورنيو پورې يې ارتباط درلود
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امريکاييان او ناټويی ملګري چې د زيارکښانو سره دښمني او د اوسني دولت د سرمايه دارانو، شتمنو او خانانو او 

.  بی ګناه او زيارکښه انسانانو قاتالن دياربابانو سره دوستي لري، د طالبانو په شان د ماشومانو، ښځو او د

امريکاييانو تر اوسه پورې په کراتو د افغانستان په بيالبيلو برخو او واليتونو او ولسواليو کې زيارکښان په بمباريو کې 

د ھغه ناټويي ملګرو لکه المان، فرانسه، انګلستان، کانادا او نورو يې ھم د زيارکښونو له وژلو ډډه نه ده . وژلي دي

طالبان ھم په انتحاري حملو کې اکثرْا زيارکښان په بيرحمه توګه وژني او بيا په ډير افتخار يې مسووليت ھم په . کړی

  .غاړه اخلي

د ھيواد غرب او شرق د زيارکښو انسانانو او د .  تويولو سره پيل شوی دی کال پسرلی د زيارکښانو د وينو په١٣٩٢د 

دا وينه او ماتم به . دا پسرلی د وينو او ماتم په منځ کې رارسيدلی دی. ھغوې د ماشومانو او ميرمنو په وينو رنګين دی

.  پروا وژل او داړل وکړيتر ھغې ادامه ولري چې وسله وال ظالمه خارجيان دلته په افغانستان کې موجود وي او بی

تر ھغه چې خارجيان په افغانستان کې وي، په افغانستان کې به نه يوازې د ھغوې او د کورنيو دوستانو جنايت به يې 

  .ادامه ولري، بلکې د طالبانو ستم به ھم ادامه پيدا کړي، ځکه دا دواړه د يوې سکې دوه مخونه دي

ځ کې رارسيدلی دی، مطمئناً به د آزادۍ او استقالل پسرلی راورسيږي، ھغه که پسرلی د وينو او وير او خفګان په من

پسرلی چې په کې نه وينه وي، نه ماتم او خفګان، نه ژړا او درد، بلکې يوازې ښادي، ملګرتيا، دوستي، سوکالي او 

ي کنګل د دا پسرلی ھغه وخت رارسيدلی شي چې د اوسني ژمن. آرامي د ټولو زيارکښو انسانانو په برخه وي

  .زيارکښانو لخوا مات او اوبه شي او ظالمان په دې اوبو کې ډوب کړای شي

د افغانستان د زيارکښانو تولنيز انجمن د فراه د شھيدانو کورنيو او ھمدا ډول د شيګل ولسوالي د ماشومانو د بيرحمانه 

 تسليت او ډاډګيرنې ويلو په ترڅ کې د وژلو له کبله د ھغوې کورنيو او ټولو زيارکښو انسانانو ته د زړه له کومې د

  .ھغوې مټ د ستمونو او ظلمونو څخه د خالصون لپاره پياوړی او قوي غواړي
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