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  ماينونه د ستمګرو لخوا کرل کيږي

   خو قربانيان يې زيارکښان دي
جمن، په ډيرې خواشينې سره خبر تر الس کړ چې د ننګرھار واليت په چپرھار د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز ان

او دوه نور يې ټپيانې ولسوالۍ کې زموږ د زيارکښو کورنيو لس ماشومانې د ماين د چاودنې له امله په شھادت رسيدلي 

اډګيرنې تر څنګ په دې وير د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن د دې ماشومانو د کورنيو سره د خواخوږۍ او ډ. دي

  .او ماتم کې ځان له ټولو کورنو او زيارکښو ولسونو سره شريک ګڼي

څه باندې څلور ديرش کاله کيږي چې زموږ زيارکښه ولس او په خاصه توګه ميرمنې او ماشومان د ستم، زور، تيري، 

بھرنيو او کورنيو دښمنانو د ماين په په دې موده کې د ولسونو رنګارنګو  ستمګرو . تجاوز او اشغال قربانيانې دي

خښخولو سره د ډيرو بيوزلو او زيارکښو انسانانو ژوند اخيستی او ډيری يې يا له پښو او يا له السونو بې برخې کړي 

  .دي

په داسې حال کې چې په اوسط ډول د مياشتې پنځوس تنه چې اکثريت يې د زيارکښانو اوالدونه او ماشومان جوړوي، د 

په داسې حال کې چې ميلياردونه . ميليونه ډالره غال کوياينجوګانې د ماين پاکولو په نامه اودنې له امله مري، ماين د چ

ډالره د بم غورځونکو بھرنيو لخوا اوسني دولت ته ورکړل شوي، خو ال ماين د زيارکښانو انسانانو د وژولو د وسيلې په 

 په  ھم اوسنی دولت په خپله بم غورځونکي بھرنيان او طالبان د ماينونو په جګړه اخته دي اوتوګه پاتې دی، ځکه چې

 نو ورڅخه د  زيارکښانو دولت نه دینشي کوالی دې ستونزې ته د پای ټکی کيږدي، ځکه چې دا دولت د ھيڅ صورت 

  .زيارکښانو په اړه فکر کول او غم  خوړل ھم بی ځايه ښکاري

 کې لس ماشومې انجونې چې په ښخ شوي ماين کې په شھادت رسيدلي دي، د زيارکښو او بيوزلو په چپرھار ولسوالۍ

ماشومانې د ښوونځي او بيوزله دا زيارکښه .  کلونو تر منځ وو١١ او ٩کورنيو ھغه ماشومانې دي چې عمرونه يې د 

د خپلو کورونو تر ربانيانې شولی اوپه دردونکي توګه د ماين قوروسته، د خس او خځلو د راټولو لپاره بوختې وی چې 

  .څنګ يې ټول بيوزله زيارکښه انسان په ماتم او خپګان کيښنول
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د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن د دې خواري کښو ماشومانو د مړينې په ماتم کې ځان شريک ګڼي او باور لري 

ې جګړه کې زيارکښان ووژل شي، لوټ شي، د تر څو چې د زيارکښو انسانانو په وړاندې ستم وي، جګړه وي او په د

موږ زيارکښان . زيارکښانو او د ھغوې د ميرمنو، خويندو او په تيره بيا د ماشومانو د وژنۍ سلسله به ھم دوام ولري

  .شي د ستم ټغر ټول  يوازې ھغه وخت په رفاه او ھوساينه کې ژوند کوالی شوو چې

 ١٣٩١ مه ـ ٢٧د قوس 

 


