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 Human rights بشر حقوق

 
  د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١۴ جنوری ١٨
 

 

 

  بھرنی يرغل، د زيارکښو افغانانو ماشومان بدمرغۍ ته کاږلي دي
تمنو او اربابانو او ھيوادپلورنکو او اينجو لرونکو لپاره زيری و او دې ټولو په ګډه د امريکا تيری که له يوې خوا د ش

خوله د تيري څخه مالتړ وکړ او ھغه يې په يو نامه او بل نامه د ھيواد په ګټه وګڼو، بلې خوا ته دا تيری د زيارکښانو 

  .لپاره د بدمرغۍ د لړۍ ادامه او د دې لړۍ  د ال وحشتناکه کيدل وو

د امريکا او د ھغه د ناټويی ملګرو د اوسني تيري له بيالبيلو ناوړو او ترھه ايزه اړخونو تير شو او يوازې د دې که 

وحشتناکه استعمار تاثيرات پر ماشومانو تر پام الندې ونيسو، نو په ښکاره ډول معلوميږي چې دا تيری څومره د 

 انتحار ته ليږل، د جنسي تيري قرباني کيدل، اختطاف، د ماشومانو وژل، بمباري کول،. ماشومانو ژوند تھديدوي

  .اعتياد، ناروغتيا، ولږه او سوالګري د امريکا د تيري اغيزې پر ماشومانو ښکاره کوي

د تازه . په دې وروستيو کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تيري، اعتياد او خوارځوکۍ کچه ډيره لوړه شوی ده

 د جنسي تيري پيښې تر سره شوي دي چې ښکاره ۴٠٠ ماشومانو په وړاندې نژدې شميرو له مخې په يوه کال کې د

ھمدا ډول د ھمدې اوسني . کوي چې د زيارکښانو ماشومان په يو ھيواد کې نه بلکې په يو جنايت خانه کی ژوند کوي

و په کروندو کې کار دولت د شميرو له مخې تر دو نيم سوه زره ماشومان په مخدره مواد معتاد دي او يا ھم د ترياک

د دې دردونکو ناورينونو تر څنګ ولږه ھم ورځ تر بله ډيريږي چې مستقيم اثرات يې پر ماشومانو په ښکاره . کوي

 کال کې د ٢٠١٣ کال په مقايسه په ٢١٠٢ کيږي او ھمدا دی چی د ملګرو ملتونو د شميرو له مخې د ډول ليدل

  . فيصده ډيره شوی ده۵٠ماشومانو د خوارځواکۍ اندازه 

کندھار، فراه، کنړ، پکتيا، پکتيکا، ھلمند او نور جنوبی واليتونه د ھغو واليتونو په جمله کې راځي چې ماشومان يې 

په دې واليتونو کې د بھرني وسله والو ستمګرو . ت خوارځواکي ګالي او له ولږي سره ژوند تيرويتر ټولو زيا

جنايتونه د نورو واليتونو په پرتله زيات دي او ھمدا دی چې په دغه واليتونو کې د ماشومانو په وړاندې د جنايتونو او 

په وړاندې د جنسي تيري شميرې د نورو ځايونو په ناورينونو کچه ډيره لوړه ده، که څه ھم په شمال کې د ماشومانو 

مقايسه لوړی معلوميږي، چيرې چې تنظيمي او جھادي ډلې په بيالبيلو نومونه فعاليت کوي او د زيارکښانو ژوند 

  .ګواښي

که په . تاريخ ښودلی چې په ھر ھيواد کې چې د استعمار د جنايتونو لړۍ پيل شي، ھغه ھيواد به ښه ورځ ونه ګوري

غانستان کې د استعمار د لسګونو نورو جنايتونو څخه تير شوو د کابل د اندرګاندي روغتون د خوارځواکۍ د برخې اف
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 لومړي کال کې وضعه په کابل کې ٢٠٠١په «: ډول د استعمار پايله تشريح کوي ول ډاکټر سيف هللا اباسين په ښه ؤمس

  ».ده او خرابه ده کال څخه ال ب٢٠٠١ډيره خرابه وه خو اوس چې څه وينم د 

د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن باور لري چې په استعمار او استبداد کې ھيڅکله ملتونه او په تيره بيا زيارکښان 

زيارکښان او د زيارکښانو . آزاد ملتونه د استعمار پرته وده او پرمختګ کوي. ھوساينې او آزادۍ ته نه رسيږي

  .ساينه کې روزل کيږي چې خپلواکي، آزادي او برابري په ټولنه کې حاکمه ويماشومان يوازې ھغه وخت په ھو

 


