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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١٣ جوالی ٠٣

  

  

  بھرنيو بم اچونکو،

   د کونړيانو د وژلو تر څنګ د ھغوې ځمکې ھم ولکه کړي دي
ڼو، خاص کونړ، غازی آباد، ناړۍ او برکنډۍ کې داسې ځمکې او کورونه شته دی چې د د کنړ واليت په سرکا

د دې ځمکو  ځينې برخې امريکايی سرتيرو د . امريکايی او نورو بھرنيو بم اچونکو سرتيرو لخوا ولکه شوی دي

مکې دي چې بايد په سيمې په  پريښودلو سره د اوسني دولت پوځ ته ورکړلي دي، حال دا چې دا ځمکې د خلکو ھغه ځ

  .کې دھقاني او بزګري وکړي

کونړيانو، چې اکثريت يې بيوزله زيارکښه انسانان دي، له ھغه ورځ چې خارجيان د بم او طيارې، د ټوپک او مرمۍ 

په دې واليت کې . او د ھتکړيو سره افغانستان ته راغلي او ھره ورځ پر خلکو بمونه غورځوي، ښاده ورځ نه ده ليدلی

ه پوري امريکاييانو څو ډله ايزه بيرحمانه او ظالمانه وژني کړي او ډير شمير ماشومان يې د خپلو توغنديو او تر اوس

  .بمونو ښکار کړي دي

د دې وژلو او ځورولو تر څنګ، امريکايی پوځيانو د کونړيانو ځمکې ھم نيولی او په کې يې پوځي مرکزونه  جوړ 

په نام ورکولی خو څو کاله کيږي » کرايه«پاره دوې ته ډيرې کمې پيسې د امرکاييانو يوازې د څو مودې ل. کړي دي

  .يې ھم نه ده ورکړی او په يو ډول زور د دوې ځمکې د خپلو کرغيړنو ھدفونو لپاره کاروي» کرايه«چې دا 

پنځه سوه کډې له دې امله بی کوره دي چې «د کونړ د ناړۍ ولسوالی اوسيدونکی، نوراحمد، رسنيو ته ويلي دي چې 

کونړيان وايي چې . »د استوګنې کورونه او ځمکې ترې پاتې دي او ھلته پوځي تاسيسات په کې جوړ شوي دي

د خلکو امنيت يې له ګواښ سره مخامخ کړی امريکاييانو د خلکو د کور او کلي منځ کې پوځي ځايونه جوړ کړي چې 

  .او له ھمدې امله ولس زړه نه ښه کوي چې بيرته خپلو کليو ته ستانه شي

اوس د امريکايی او ناټويي بم اچونکو . د امريکاييانو له يرغل سره سم، افغانستان د خپل تاريخ بدې ورځې پيل کړی

ي او د ھغوې ځمکې او کورونه تاال کوي او په انتحاری بريدونو تر څنګ بيالبيل جنايتکاران پر خلکو ظلم او ستم کو

کونړيان ھم د افغانستان د نورو خلکو په شان د ظلم او ستم الندې ژوند کوي، اوس دوې راپاڅيدلي او . کې وژني

خپلې شخصې ځمکې چې په کې پوځې ځايونه جوړ شوي، بيرته غواړي؛ خو د دې زيارکښانو دا غوښتنه په اوسني 

التو کې پوره کيدای نشي، ځکه چې اوسني واکمن خارجيان او د ھغوې افغان دوستان، د زيارکښانو د آرامۍ او حا
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ښيرازۍ لپاره نه کار کوي او نه  يې ھم بايد وکړي، ھغوې غير له رنځ او درد څخه ولس ته بل ھيڅ څه نشي 

  . ورکولی

 ١٣٩٢ مه ١١د سرطان 

  

  

 

 


