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  د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١۵ فبروری ٢٨

  

  

  

  

   زيارکښانو وير دیود پنجشير د ځوريدلی او زيارکښه ولس وير د ټول

ريدو په دې وروستيو کې د وارو د و.  دی غمژن او ويرځپلیپنجشير، د بيوزله زيارکښه انسانانو درديدلی ټاټوبی؛

دا ټول . رو الندې شول او په دردناکه توګه يې ژوند له السه ورکړ کسان په پنجشير کې د وا٢۵٠له امله، نژدې 

 په .په بيرحمۍ لوټل شوي وود لوټمارو لخوا زيارکښه او زحمتکشه  انسانان وو چې کسان بيوزله انسانان و، ھغه 

  . کې ماشومان، ښځې، سپين سرې او سپين ږيرې شامل دي چې په خټينو کورونو کې ژوند کوودې قربانيان

د پنجشير  . ژوند کويکېپنجشير زيارکښه ولس د افغانستان د نورو زيارکښانو په شان په دربدرۍ، فقر او ستم د 

دا زيارکښان د نورو زيارکښانو په شان د لوټمارو لخوا لوټل .  او ستمځپلي دياکثره وګړي بيوزله، نادار، فقير

صميمی دوستان د نورو  ، د بھرنيو جنايتکارانوانر، ستم کوونکي، چپاولګان اړوند لوټمارپورې پنجشير په .کيږي

تر ستم الندې نيسي او د ھغوې په نوم شتمنۍ او ثروت  په څير د قوم، سمت او ژبې په نامه زيارکښان وچپاولګر

  . ستمګرانو له ځان سره نه نابودويا او په ماڼيو کې ژوند کوي او ھمدا ھم دی چې د طبيعت قھر دتر السه کوي

ھر مخه ونيسي، خو بيا ھم په خپلو ھڅو کوالی شي د نسانان په سادګۍ نشي کوالی چې د طبيعت د قکه څه ھم ا

زمونږ په خو له ھغه ځايه چې .  يو څه د طبيعت له قھره ځان بچ کړي،ژوندانه د چاپيلایر په بدلون او تغيير سره

دولت مالتړ کوونکی نو، د لوټمارو فيوډاالنو او د چپاولګرو تاجرانو داسی يو اھيواد کې د پانګوالو او سرمايه دار

 دا چاپيلایر د زيارکښانو او واکمن دی چې د بھرنيو ستمګرو مرسته له ځان سره لري، نو واضح خبره ده چې

ې ھر ځل د طبيعت بيوزلو کارګرانو، دھقانانو او نورو خواري کښو انسانانو لپاره بدلون موندلی نشي او ھمدا ده چ

  .د قھر قربانيان ھمدا زيارکښه او بيوزله ولس دی

د پنجشير بيوزله ولس او کورنيو ته د دې زيارکښانو او د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن د دې تر څنګ چې 

مې، قوم او  ژبی، سيلهبيوزلو د مړينې له امله ډاډګيرنه ورکوي، په دې باور دی چې د افغانستان ټول زيارکښان 

د پيوستون له الرې کوالی شي خپل  بيوزلو طبقو سره تړاو لري او يوازې او يوازې دتوکم او مذھب پرته، 
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د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن د پنجشير ولس تر څنګ د ټولو  .درديدلی سرنوشت او برخليک بدل کړي

  يې وريدنې له امله د وروستۍ واورېدريک ګڼي چې ھغو بيوزلو او زيارکښو کورنيو په وير او ماتم کې ځان ش

يوازې او يوازې ھغه دولت چې د زيارکښانو په مټو مونږ په دې باور يوو چې . له السه ورکړي خپل عزيزان

بدل کړي، په ھغه دولت کې نه يوازې دا چې بيوزله  خپلواکه او آزاد ھيواد په يوهرامنځته شي او افغانستان 

، تر يوه حده به د ژوندانه د ښه او ھوسا چاپيلایر په رامنځ ته ژغورل شيول ډول ستمونو څخه زيارکښان به د ډو

  .شي څه بچ زيارکښان يوکيدو سره د طبيعت له قھر ھم 

  ١٣٩٣ حوت ٩-

 


