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 Human rights بشر حقوق

 
  )د شيرزاد ليکنه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۴ دسمبر ٠۵

  بھرنی تيری

   او د زيارکښو ماشومانو تريخ او رنځيدلی ژوند
دلته ميليونونه ماشومان يا د بردګۍ ژوند تيروي، يا په . لپاره د کړاونو او رنځونو ټاټوبی دیافغانستان د ماشومانو 

ستونزمو کارونو بوخت دي، يا سوالګري کوي، يا په بمباريو او انتحار کې وژل کيږي او يا ھم د مافيايي بانډونو لخوا 

  .تښتول کيږي او قاچاقيږي

 ميليونونه ماشومان په ستونزمنو ٢ل په وينا، دا وخت په افغانستان کې نژدې ټولنيزو چارو وزارت د مرستياد کار او 

 کال ٢٠١٣د دې تر څنګ په . کارونو بوخت دي او په زرګونه نور د خښتو په بټيو کې د بردګانو په څير ژوند تيروي

په . ولو لويه کچه جوړوي ماشومان په افغانستان کې د ماينونو له امله مړه شوي دي چې په نړۍ کې تر ټ۵٠٠کې نژدې 

  . ورته کال کې، د افغانستان وروسته په کلمبيا او بيا په سوريه کې ډيری ماشومان د ماينونو له امله وژل شوي دي

طالبان . د بھرنيو سرتيرو د يرغل وروسته، افغانستان د ماشومانو لپاره د وژلو او ستونزو په ډګر بدل شوی دی

آن په دری  بھرني يرغلګر يې په بمباريو کې وژني، ستمګره تنظيم لرونکي ټوپکوال ماشومان په انتحار کې وژني، 

کلنې ماشومې له جنسي تيري ډډه نکوي، پانګوال د ھغوې څخه د ارزانه کارګرانو او مرييانو په توګه ناوړه ګټه پورته 

  . ته د انسان په سترګه نګوريکوي، پړسيدلي چارواکي د دوې حق خوري او د بډايانو او لوټمارانو پلوي دولت دوې

آمنه افضلي د کار او ټولنيزو چارو وزارت د قوس په دويمه ورځ وويل چې دا وخت په افغانستان کې شپږ نيم ميليونه 

يليونه يې د جدي زيانونو او خطرونو سره مخامخ ماشومان زيانمن کيدونکي دي چې له دې شميرې څخه دمګړۍ دری م

 ميليونه ١،٢ کال د شميرو له مخې نژدې دوه ميليونه ماشومان کارګران دي چې له جملې څخه يې ٢٠٠٨د . دي

 ۶٠،۵د دې تر څنګ  . ماشومان د پانګوالو او لوټمارو په کارونو کې استخدام شوي او ربړونکي کارونه تر سره کوي

 سلنه د ۴١ سلنه ماشومان د وزن له کموالي سره او ٣٣،٧ د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي، فيصده ماشومان

  .لنډې ونې له ستونزې سره مخ دي

دا ھغه بيوزله او . دا ماشومان څوک دي او ولې قرباني کيږي؟ دا ماشومان د زيارکښو طبقو له کورنيو څخه راځي

دا ھغه فقير او ناداره او خواري . او زبيښاک او ښکيالک الندې ژوند کويزيارکښه ماشومان دي چې د ستم او بلوس 

دوې د دې لپاره قرباني کيږي چې . کښه ماشومان دي چې پلرونه يې د بھرنيو او کورنيو ستمګرو لخوا وژل شوي دي

د دې لپاره قرباني زيارکښان دي، د دې لپاره قرباني کيږي چې بيوزله دي، د دې لپاره قرباني  کيږي چې نيستمن دي، 

  .کيږي چې زيارکښه طبقې ال تر  اوسه پورې پيوستون او يووالی نلري
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زيارکښان، ميرمنې او ماشومان او نور زيارکښان نه د بھرنيو ستمګرو، نه د کورنيو لوټمارو او نه د اينجويي دالالنو او 

ره يوازې او يوازې د زيارکښانو په لوټمارو په مټ له دې ستمونو ځانونه ژغورلی شي، د ژغورنې او خالصون ال

پيوستون او يووالي کې ده چې د ھر ډول ستم، که ښکيالک وي او که زبيښاک، په وړاندې ودريږي او برابرۍ ته 

  .تر ھغه چې بھرنۍ يرغل واکمن وي، ماشومان او په ټوليزه توګه زيارکښان ښه ورځ ليدلی نشي. ورسيږي

  

 

 

  

  


