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 Human rights بشر حقوق

 
 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١۴ جنوری ٢۴

 

 

   زره زيارکښان د ماينونو له ګواښ سره مخامخ دي۶٠٠
زيارکښ وژل کيږي، لوټيږي، وھل کيږي، . د زيارکښ لپاره دیپه افغانستان کې ھر څومره رنځ او درد چې دی 

د دې ناورينونو تر څنګ، ماينونه ھم د زيارکښانو . توھين کيږي، اسير کيږي او په بيوزلی کې الس او پښې وھي

دار ماينونه چې د زيارکښانو د بيالبيلو دښمنانو لخوا کرل شوي دي، نه د کوم شتمن او سرمايه . لپاره لوي ګواښ دی

  .دا يوازې د زيارکښانو کورنۍ دي چې د ماينونو قربانی کيږي. ژوند اخلي او نه يې کوم زوي او لور ټپي کوي

 زره تنه د ماينونو د ۶٠٠د جدي په نھه ويشتمه نيټه، د افغانستان د ماين پاکۍ ادارې خبر ورکړ چې په افغانستان کې 

 داسې ساحې شته چيری چې ال ماينونه د ۴۴٠٠انستان کې دا وخت په افغ.  مترۍ کې ژوند کوي۵٠٠کروندو په 

 کلي د ماينونو د چاودنې ګواښ سره مخامخ دي چې اکثريت خلک يې بيوزله ١۶٠٠ھمدا اوس . افغانانو ژوند اخلي

 تنه د ماينونو د ٣٢د ماين پاکۍ د ادارې له شميرو سره سم ھره مياشت په اوسط ډول . دھقانان او نور زيارکښان دي

  .ودنې له امله مړه او يا ټپي کيږيچا

 تنه انسانان څوک دي چې د ماينونو د کر له امله مري يا ټپي کيږي؟ دا ھغه بيوزله زيارکښان دي ٣٢دا په مياشت کې 

 دا د زيارکښانو ميرمنې، .چې د نورو دربدريو، بدمرغيو، کړاونو او دردونو تر څنګ د ماينونو قرباني کيږي

دا کرل شوي ماينونه چې په . ماشومان او ځوانان او پيغلۍ او بوډاګان او سپين سری دي چې د ماينونو قربانيان دي

 تنه زيارکښان وژني او يا يې ټپي کوي، چا کرلي دي؟ دا د زيارکښانو دښمنانو کرلي دي، ھغه دښمنانو ٣٢مياشت کې 

يغې وھلی او زيارکښان يې وژل، ھغه دښمنانو چې د اسالمي دولت واګی په الس کې چې د زيارکښانو دروغجنې چ

 زره بيوزله انسانان يې په ھمدې پالزمينې کابل کې ووژل، ھغه دښمنانو چې د اسالمي امارت ۶۵درلود او يوازې  

يې پر زيارکښانو بمونه  الوتکو ۵٢پټکۍ په سر وھلی و او بيوزله انسانان يې وژل، ھغه بھرني دښمنانو چې له بي 

راچول او د اسالمي دولت چارواکو ورته ويل چې غټ غټ بمونه راوچوي، دا ماينونه د زيارکښانو دښمنانو کرلي 

  .دي

له يوې خوا ماينونه کري چې قربانيان يې . د زيارکښانو دښمنان د ستمګرۍ تر څنګ، دوکه مار او حيله ګر ھم دي

انان دي، له بلې خوا په درجنونو د ماين پاکۍ ادارې جوړې کړي او په ميليونونه ډالره دھقانان، چوپانان او بيوزله انس

خو حقيقت بل څه دی، . ورته ورکوي چې له دې کار سره ظاھراً ښکاره کوي چې ګنې د ماينونو د کر په ضد دي

ھمدا اوس کوالی شوو . حقيقت دا دی چې دا ادارې د جنايتونو د پټولو او  د پيسو شکولو په ھدف جوړې شوي دي
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داسې د ماين پاکۍ د ادارو مسوولين پيدا کړو چې په ميليونونه ډالره سپما لري او په بيالبيلو برخو کې پانګه اچونه 

  .ماين او ماين پاکۍ د ستمګرانو پروژه ده خو د بيوزلو انسانانو لپاره د مرګ وسيله ده. کړی ده

  

  

 


