
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

  
  )د شيرزاد ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۶ مارچ ٠۴
  

  ښکيالکي جګړه او د بيوزلو بيرحمانه وژنه
  

افغانستان دا مھال بشپړه ښکيالکمينه ده او ھمدا ھم . و انسانانو بيرحمانه وژنهښکيالک يعنی وژنه، د بيوزلو او زيارکښ

اوسنۍ جګړه چې يوه ښکيالکي او ارتجاعي . دی چې په دې ښکيالکمينه کې ھره ورځ بيوزله انسانان وژل کيږي

په ) سيمه ايز پلويان ناتو او کورني پلويان او طالبان او داعشيان او –امريکا (جګړه ده او د جګړې دواړه خواوې 

خپله ارتجاعي او ملنډه ايزه جګړه کې د دې تر څنګ چې بيوزله زيارکښان ځوروي، کډوالۍ او بيکارۍ ته يې 

ليږدوي، په ورته وخت کې ھر کال زرګونه بيوزله انسانان چې په فرمايشي رسنيو کې  ورته ملکي تلفات وايي، ھم 

  .وژل کيږي

 فيصده زياته ۴ کال کې د بيوزله انسانانو وژنه  ٢٠١۵ کال په پرتله په ٢٠١۴ې د د يوناما د وروستي راپور له مخ

 تنه نور ټپيان ٧۴۵٧ بيوزله انسانان وژل شوي او ٣۵۴۵ کال کې  ٢٠١۵د دې بنسټ د راپور پر بنياد په . شوی ده

د يوناما د . ه لوړه شوی دهشوي دي چې د تير کال په پرتله د دولتي ځواکونو لخوا د بيوزلو د وژنې او ټپي کيدو کچ

د .  فيصده زياته شوی ده١۴ فيصده او د ماشومانو د تلفاتو کچه ٣٧ل کې د ميرمنو تلفات  کا٢٠١۵شميرو له مخې په 

 بيوزله ٧٠٠٠دې تر ځنګ د افغانستان د بشري حقونو کميسيون په خپل راپور کې وايي چې په تيرو نھو مياشتو کې 

ښځې دي چې دا ښکاره کوي  تنه يې ٣٨٠ تنه يې ماشومان او ۶٠٠ملکی انسانان يا وژل شوي او يا ټپي شوي چې 

  .چې د ښکيالک لومړني قربانيان ميرمنې او ماشومان دي

که څه ھم يوناما چې د افغانستان د ښکيالکي جګړې سره يې سم په افغانستان کې خپل ماموريت پيل کړ، د تلفاتو 

ه دا ښکيالکي جګړه ده چې د اندازه په بيالبيلو جګړه ايزو ډلو ويشي، خو زمونږ د بيوزله او زيارکښه ھيوادوالو لپار

  .دوې ژوند ترې اخلي، فرق نکوي چې جنايتکار څوک دی او د کومې موخې لپاره دا بيوزله انسانان وژني

تر ھغه .  کلونو کې په سل ھا زره بيوزله انسانان وژل شوي دي او د دې وژنې لړۍ ال ادامه لري١۵په تيرو نژدې 

ې د امريکا او ناټو حاکميت وي، تر ھغه چې فاشيست طالبان او داعشيان د چې ښکيالکي جګړه ادامه ولري، تر ھغه چ

امريکا نوکران وي او ساختګی جګړې په مخ بوځي، تر ھغه چې سرمايه داران، فيوډاالن او اربابان او تاجران او 

لپاره چې دا بيرحمانه د دې . مافيايی ډلې په افغانستان کې واکمنې وي، تر ھغه به د بيوزلو انسانانو وژنه ونه دريږي

او وحشيانه وژنه ودريږي، زيارکښان بايد يو آزاد او خپلواکه ھيواد جوړ کړي، دا خپلواکه، مترقي او دموکراتيک 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

د زيارکښانو پيوستون او اتحاد کوالی شي . ھيواد يوازې او يوازې د زيارکښانو په پيوستون او اتحاد جوړيدای شي

  . ھوسا افغانستان جوړ کړيښکيالک ورټي او آزاد، برابر او

   

 

 

 

 
 


