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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١۴ جنوری ٢٠

  په ھرات کې د اويا بيوزلو کډوالو مړينه

  د ظالمانه وضعيت ښکارندوی
رش کيلومترۍ کې موقعيت لري، د بيوزلو او ناچارو زيارکښانو د مړينې چې د ھرات ښار په دي» ښارګوټی«سعادت 

دا بيوزله زيارکښان د . په دې ښارګوټي کې د غور او بادغيس واليتونو کډوال ژوند کوي. په ښارګوتي بدل شوی دی

نه يې د بادغيسي او غوری ستمګرو قوماندانانو او فقر له امله ھرات ته راغلی څو ژوندي پاتی شي او اوالدو

  .بلوسګرۍ او ستم قربانيان نشي

ځکه ھرات د نورو واليتونو په شان په ستم او ظلم او . خو ھرات د دې زيارکښانو لپاره د ھوساينی کور کيدلی نشي

 تنه د يخنی او ولږۍ له امله مړه ٧٠د دې ښار بيوزله کډوال وايي چې په تيرو دری مياشتو کې . جنايت کې ډوب دی

دا تنګالسي او بيوزله کډوال وايي که غم .  نور ښځې او نارينه دي٢٠ ماشومان او ۵٠ اويا تنو کې په دې. شوي دي

  .يې ونخوړل شي، نو په دې په اصطالح ښارګوټي کې به د کډوالو د مړينې شميره سيوا شي

کې د اويا تنو مړينه، په ښه توګه د افغانستان د اوسني ستمګرانه وضعيت » ښارګوټي«په تيرو دريو مياشتو کې په يوه 

ښکاره کوي چې زيارکښان په داسې يو نظام کې چې د بھرنيو ستمګرو په مټ چليږي څومره . ښکارندوی کوي

  . ه ګانو له عقل سره برابريږيدردمن ژوند لري، له دې پرته تمه لرل يوازې د احمقانو او شود

په زرګونه . دا وخت افغانستان د نورو جرايمو او جنايتونو تر څنګ د زيارکښانو لپاره د کډوالۍ کور ګرځيدلی دی

د بھرنيانو ظلم، د ځايي . زيارکښان او بيوزله کورنۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د کډوالی دردمنی ورځې تيروي

 د طالبانو ځورول، د اربيکو لوټل، د پوليسو غال او شوکمارۍ، بيوزلی، ناداري او وزګارتيا جھادی قوماندانانو ستم،

خو په لويو ښارونو کې . ټول سبب شوي چې زيارکښان خپل کورونه او کلي پريږدي او لويو ښارونو ته پناه ويسي

  .ی نشيچيری چې لوټماران واکمن دي، دوې ابدا د نيمکرغۍ او ھوساينې په الره ګام وھل

سوالګري، دربدري، ځورول، مړينه، ولږه، ناروغتيا او سپکاوی ھغه څه دي چې په لويو ښارونو کې د دې بيوزلو 

په وحشيانه او استعماري جګړو کې . استعماري جګړه له وحشت او جنايت پرته بله پايله نلري. انسانانو انتظار کاږي

نو  تر ھغه چې دا جګړه دوام ولري او لوټماران د واکمنۍ پر ګدۍ شتمن ال بډايه کيږي او بيوزلي ال بيوزله کيږي، 

  .ناست وی، بيوزلي له دربدرۍ پرته ښه ورځ ليدلی نشي

 


