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  )د شاه ولي ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۴ جوالی ١٠

  ستمګران د زيارکښانو له وينو تويولو نه ستړي کيږي
. ۍ تيری پيل شوی، د ھره ورځ په تيريدو د زيارکښانو د وژلو شميره ھم ډيريږيله ھغه ورځ چې د امريکا خونړ

امريکا، ناټو، طالبان او کورني وسله واله لوټمار په ګډه د زيارکښانو وينه تويوي او په دې توګه خپله دښمنې د 

  .زيارکښو طبقاتو سره ښکاره کوي

ي څانګې اعالن وکړ چې د تيرو شپږو مياشتو په پرتله د  نن د چنګاښ په اتلسمه، د ملګرو ملتونو د سازمان بشر

د .  سلنه زياتوالی راغلی دی٢۴قربانيانو په کچه کې  ) زيارکښانو(روان ميالدي کال په شپږو مياشتو کې د ملکی 

د يادونې .  نور يې ټپيان شوي دي٣٢٨٩ کسان وژل شوي  او ١۵۶۴ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ياده موده کې 

ړ ده چې دا شميرې په ھيڅ توګه رښتني شميرې نه دي، ځکه افغانستان د زيارکښانو قتلګاه ده او ښکاره ده چې د و

  .زيارکښانو د وژلو کچه د دې شميرو څو څو برابره زياته ده

خو ھمدا خپرې شوې شميرې ھم په ښکاره توګه په دې خونړۍ قتلګاه کې د زيارکښانو د بيرحمانه وژلو او قرباني 

دلته په دې قتلګاه کې ھره ورځ لسګونه زيارکښان يا وژل کيږی او يا ھم د جنايت لړلی . کولو جنايت څرګندوي

ن، انجنيران، ټيټ رتبه مامورين او نور زيارکښان کارګران، بزګران، ښوونکي، خياطان، داکترا. جګړې قرباني کيږي

  . په بيالبيلو نومونو او د بيالبيلو دښمنانو لخوا په بيرحمۍ وژل کيږي

. تيری، ښکيالک، اسارت او د بھرنيو ستمګرو جنايتونه سبب کيږي چې زيارکښان دوزخې ژوند تجربه کړي

تروريزم «مې جوړوي، چې بيلګه يې زمونږ په ھيواد کې د ښکيالکګران د نورو ھيوادونو د نيولو لپاره بيالبيلې پل

له . پلمه ده، ھغه پلمه چې بايد د کورنيو نوکرانو په مرسته عملي شي» له بشري حقونو څخه د دفاع«او » ضد جګړه

ھمدې امله که د ملګرو ملتونو سازمان ھر څومره ھم کوښښ وکړي چې د زيارکښانو وژنه په بيالبيلو ډلو وويشي، 

 د بھرنيو ستمګرو د جنايت کچه کمه ښکاره کړي، خو مونږ زيارکښان دا جګړه يوه خونړۍ او په جنايت لړلۍ څو

  .جګړه ګڼو چې ټولې ښکيلې خوا يې د بھرنيو ستمګرو د ستراتيژيک ھدف په خدمت کې دي

  

  

  

 

  


