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  د بيوزلو زيارکښانو سره د دولت ستمګري غندو
  

ھغه دولت چې د بھرنيو په پيسو او د ظالمو او د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن په کراتو ويلي دي چې 

ستمګرو سرتيرو په کمک واکمني چلوي، خلکو ته او په خاص ډول بيوزلو زيارکښانو ته د ستمګرۍ پرته بل څه 

  .دا ستمګري د لويو لويو بمونو سره شروع شوی او د اوسني قتل و قتل سره ادامه لري. نشي ورکولی

 چپه کول او پر ځای يې د جنايتکارو مافيايي شتمنو د ماڼی آباديدل د نورو ستمګريو د بيوزلو زيارکښانو د کورونو

دا سلسله ال ادامه لري او . تر څنګ ھغه ستمګري ده چې په تيرو کلونو کې زمونږ ولس يې ځورولی او کړولی دی

  . جونګړې ورانويھر چيرې چې د زيارکښانو جونګړې دي، ھلته د دولت بيلدوزرې او د پوليسو ټوپک پر خلکو
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د کابل د ريشخور د قلعه فتو په سيمه کې په داسې حال کې چې ښځې او )  مه٢٠د سرطان په ( د سه شنبه په ورځ 

ماشومان په خپلو خټينو کورونو کې اوسيدل، د دولت لخوا د پوليسو د ټوپک په زور پر غريبو او بيوزلو خلکو 

 کار د سيمې د زيارکښانو قھر راوپاروه او د پوليسو سره الس او ګريوان شول دې. کورونه چپه او ړنک کړای شول

چې په نتيجه کې پوليسو دری تنه ووژل او اوه تنه نور يې زخمی کړل چې په زخميانو کې ميرمنې او ماشومانې ھم 

  .شاملې دي

انو او د مافيايي غلو دولت دی، دا څنګه چې په کراتو مونږ ويلي دي چې دا دولت د خانانو، پيسه دارانو، سرمايه دار

په داسې حال کې چې خانانو او پيسه دارانو تر اوسه . غريبانه کورونه يې په دې نوم چې بی نقشې دي چپه کړي دي

 ميليونه جريبه ځمکه غصب کړی، په شينو ساحو کې ماڼې ګانې جوړې کړي، ښارګوټي يې جوړ ۴پورې څه باندې 

يوازې څه نه غواړي ووايي، بلکې د دې ماڼيو او ښارګوټو په افتتاح کې ھم ګډون کوي کړي، خو دا دولت ورته نه 

  .او پيسه دارانو ته مبارکي وايي

د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن د دې تر څنګ چې پر بيوزلو ولسونو د خټينو کورونو چپه کول ستمګرانه 

، ځکه چې دا وطن اصالً د ھغو اکثرو زيارکښو انسانانو عمل بولي، د سيمې د خلکو له اعتراض څخه حمايت کوي

وطن دی چې د آزادۍ او استقالل لپاره يې بار بار وينه ورکړی، خو دا وخت يوازې يو اقليت پيسه داره او ظالمه 

دا وطن د زيارکښانو وطن دی، د ھغو . طبقه يې د بھرنيانيو په مالتړ سره  لوټي او له چپاوله يې نه ستړي کيږي

نسانانو وطن دی چې له سھار وختي نه د ماښام تر ناوخته پورې کار کوي، زحمت وباسي، خو په بدل کې د دولت ا

او د ھغه د بھرنيو ملګرو سپکاوی، توھين، تحقير، شکنجه، د کورونو ړنګول تر السه کوي او په ډيره بيرحمې سره 

  . وژل کيږي

ږ په کې حتی د يوې خټينې جونګړې حق ھم نلرو، خو ھغه غله، دا وطن زمونږ خوله او د مټو زور آبادوي، خو مون

جعلکاره او وطن خرڅونکی انسانان چې په دې خاوره سودابازي کوي، ھره ورځ په کې نوی ماڼۍ، نوې کارخانه، 

آيا دا اعتراضونه به يوه ورځ دا ټولې ماڼۍ چې په لوټ او غال آبادې شوي دي، و به نه . نوې ښارګوټۍ آبادوی

ي؟ مونږ باور لرو چې دا اعتراضونه به دې ډول ستمونو ته د پای ټکی کيږدي، او دا ورځ د بيوزلو انسانانو د ړنګو

  .اتحاد او اتفاق په نتيجه کې  رارسيدونکی ده

په ھمدې ھيلې سره مونږ غمژنو کورونو ته د ھغوې د عزيزانو د بيرحمانه وژلو له امله تسيلت وايو او ھيله لرو 

  . به په ګړندي سيالب بدلې شيچې دا اوښکې

  د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ١٣٩١ سرطان ٢١

  

 

 


