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  )د شيرزاد ليکنه( د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

 ٢٠١۴ جوالی ٠١

  افغانستان، د ماشومانو لپاره خونړۍ قتلګاه
په دې منځ کې تر .  دلته ھره ورځ لسګونه زيارکښان يا مري يا ټپي کيږي.افغانستان د زيارکښانو په قتلګاه بدل شوی

افغانستان دمګړۍ د ماشومانو لپاره ھيواد نه بلکې قتلګاه ګڼل . ټولو ډير جنايت د ماشومانو په وړاندې تر سره کيږي

والو ماشومان او اوالدونه نه دا ماشومان د کوم بډايه، پانګوال، تاجر، سوداګر، ارباب او خان او د لوړپوړو دولت. کيږي

دي، بلکې د زيارکښانو يعنی د کارګرانو، دھقانانو او د نورو زيارکښو انسانانو ماشومان دي چې په بيرحمۍ وژل کيږي 

  . او ټپي کيږي

 ماشومان د افغانستان ۵۴۵د ملګرو ملتونو نوی رپوټ ښکاره کوي چې په روان ميالدی کال يعنې په شپږو مياشتو کې 

دا ټول د زيارکښانو ماشومان دي چې يا د امريکا .  نور يې ټپيان شوي دي١١۴٩يرحمانه جګړه کې وژل شوي او په ب

او ناټو په بمبارۍ کې وژل شوي يا ھم د طالبانو په جګړو، ماينونو او انتحارونو کې او يا ھم د دولت د وسله والو او 

  .ديطالبانو تر منځ د جګړې پر مھال وژل شوي او ټپي شوي 

بنجامين کالرک د يوناما استازي په مزار شريف ښار کې ويلي دي چې په شمالي واليتونو کې د ماشومانو د وژلو او 

وژلو کچه د تيرو د دې سازمان د رپوټ په اساس په شمالي واليتونو کې د ماشومانو د . ټپي کيدو کچه زياته شوی ده

 فيصده ډيره شوی ده او ھمدا ھم دی چې د ملګرو ملتونو سازمان ھم نشي کوالی چې پټ کړي چې د ٣٠کلونو په پرتله 

  . افغانستان د جګړې لوی قيمت د زيارکښانو ماشومانو ورکوي

په شپږو مياشتو کې . لګاه دهپورته شميرې  په څرګند ډول ښکاره کوي چې افغانستان د ماشومانو لپاره ھيواد نه بلکې قت

 ماشومان وژل، يعنې په اوسط ډول ھره ورځ د درې ماشومانو وژل که د ماشومانو لپاره د قتلګاه حيثيت نلري نو ۵۴۵د 

دا ټول ماشومان چې وژل کيږي د ھغه بيوزله دھقان، کارګر، معلم، نجار، خياط او نورو زيارکښانو . څه کيدای شي

يول يې نه امريکاييانو او ناټويانو ته ارزښت لري او نه ھم طالبانو او نورو کورنيو وسله والو ماشومان دي چې وينه تو

  .ستمګرو ته

مونږ زيارکښان دنده لرو چې د خپلو ماشومانو د وژلو او ټپی کيدلو مخه ونيسو او ھيڅ ظالم او ستمګر، که خارجي وي 

مونږ زيارکښان .  وينه د خپلو ناوړو مقاصدو لپاره تويه کړياو که داخلي، پرې نه ږدو چې زمونږ د بيوزله ماشومانو

دنده لرو چې د خپلو ماشومانو د اسارت، شکنجې، بردګۍ، کارګرۍ، سوالګرۍ او نورو دربدريو مخه ونيسو او ھيڅ 

د لوټمار، چپاولګر، غل، ستمګر او خاين ته اجازه ورنکړو چې د زيارکښو طبقو ماشومان وځپي، وځوروي او دا ھيوا

دا دنده يوازې او يوازې د ټولو زيارکښانو په پيوستون او يووالي تر سره کيدای . ورته قتلګاه او اسارتګاه جوړه کړي

  .شي، ھغه پيوستون او يووالی چې د بھرنۍ ستم کړۍ ماته کړي  او د کورني ستم څخه ھم نجات پيدا کړي


