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  د افغانستان د زياركښانو ټولنيز انجمن

  

   قربانيانيد كندھار  زياركښان د يوولس كلنې جګړې بيوزل
ټول افغانستان د . رنيو ځواكونو د خونړي پلونو الندې ځپل كيږييوولس كاله كيږي چې افغانستان د خارجي او بھ

يوولس كاله كيږي چې زمونږ زياركښه ورونه او خويندې، . دې جګړې قرباني دى، په خاصه توګه زياركښه ولسونه

رو او د بزګران او دھقانان، كارګران، استاذكاران او نور زياركښان په بيالبيلو پلمو د امريكايانو او ناتويي سرتي

  .طالبانو لخوا وژل كيږي او د دولت پوليس يې ھم د زورنې ډډه نكوي

كندھار يو له ھغو واليتونو څخه دي چې زياركښه ولس يې په مستقيم ډول د دې تيري او وژنې او بمبارۍ او انتحار 

ورې ارتباط لري،  په الندې ژوند كوي او ھره ورځ په لسګونه كسان چې ډيره برخه يې په بيالبيلو زياركښو طبقو پ

  .دې جنايتونوكې ژوند له السه وركوي، ټپي كيږي او ال د بيوزلې لورې خوا ته درومي

دا وخت د سرې مياشتې راپورونه ښايي چې د كندھار نيم په نيم خلك د بيوزلۍ او غربت د كرښې الندې ژوند كوي 

د ظالمو خارجي سرتيرو بمباري او . ې ورځ په تيريدو سره ال خرابيږياو د زياركښانو ژوند په دې واليت كې د ھر

وژنه، د طالبانو انتحار او د اوسني دولت د چارواكو د زياركښانو ضد فعاليتونه او د ھغوې زورونه، ټول ھغه څه 

  .دي چې د زياركښو ولسونو ژونديې په دغه واليت كې په غم، بيوزلي او وينې لړلى دى

ښه ولس يوازې ھغه وخت كوالې شي دې ٰظلم، دې غربت او بيوزلي ته د پاى ټكې كيږدي چې د كندھاري زيارك

د . افغانستان د  نورو زياركښو مليتونو او ورونو او خويندو سره يوځاي د خپلو حقونو د اخيستو لپاره متحد شي

كوالې شي د ھر ډول ناورين او بال افغانستان د زياركښانو ټولنيز انجمن باور لري چې په دې  اتحاد سره زياركښان 

زياركښانو په اتحاد او پيوستون سره لومړې د ھغو كسانو له شره ځان خالصوي چې له . څخه ځان خالص كړي
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بھره راغلي او زموږ پر ھيواد يې خيټه اچولې  او بيا د ھغې وروسته د ھغو زميندارانو، سرمايه دارانو، اربابانو، 

الصون موندلې شي چې د ھغوې ګټه، شتمني، بډاينه او ثروت د ولسونو په بيوزلۍ، سوداګرو او تاجرانو څخه خ

  .غربت او نادارۍ السته راځي

 ١٣٩١ -د ميزان نولسمه 


