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 د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  ٢٠١٣ اکتوبر ١٨
  

 

 

  د زيارکښانو ماشومان؛  خوارځواکي، اعتياد، تيري او بيوزلي
ريکاييان د افغانستان پر دردمنی خاورې بمونه اچوي، په دې بمونو څه باندې دولس کاله کيږي چې ټوپکماره ام

د تيرو دولسو کالو په موده کې کوچنيان . کې تر اوسه زرګونه بيوزله اوفقيره ماشومان په بيرحمۍ وژل شوي دي

د . د بم غورځونکو بھرنيانو د بمباريو او د طالب د بيرحمانه انتحاري بريدونو اصلي قربانيان پاتی شوي دي

  .کوچنيانو د وژنې تر څنګ، جنسي تيری، اعتياد، خوارځواکي او بيوزلي د ماشومانو ژوند ګواښي

د .  فيصده افغان ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي۶٠د نړۍ غذايي سازمان په وروستې راپور کې راغلي دي چې 

نو کې چې د خوارځواکۍ څخه  فيصده ماشوما۶٠په دې . دې ماشومانو عمر د پنځو کالو څخه کم ښودل شوی دی

کړيږي، اته اعشاريه اوه فيصده يې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي او پاتې نور يې د  کم وزنۍ او 

  .ډنګرتوب څخه رنځ ګالي

د بيوزله زيارکښانو ماشومان په داسې حال کې له خوارځواکۍ څخه کړيږي چې ھره شپه د کابل او نورو ښارونو 

تونونو کې سرمايه داران، لوټماران، چپاولګران او د ټوپکمارو خارجيانو افغان دوستان او په ھوټلونو او ميلمس

 فيصده افغان ماشومان په داسې حال کې له خوارځواکۍ ۶٠انډيواالن او اينجوبازان په ميليونونو افغانۍ لګوي، دا 

 ميليارده ډالره په داسې يوې خونړۍ ۵٠٠دولس کاله کيږي چې څه باندې څخه رنځ ګالي چې امريکا او ناټو 

  .جګړې لګوي چې د بيوزلو انسانانو وژنه ورسره مل ده

د رسنيو د راپورونو .  د خوارځواکۍ تر څنګ، پر ماشومانو جنسي تيری ھم د تير کال په مقايسه ډير شوی دی

ھمدا ډول د ماشومانو تر .  فيصده ډيره شوی ده٢٠يری کچه سره سم د تير کال په پرتله پر ماشومانو د جنسي ت

خوارځواکي، جنسي تيری، اعتياد او بيوزلي د بردګۍ سره يوځای د . منځ اعتياد ھم د زياتيدو په مخ روان دی

دا وخت په افغانستان کې څه باندې يو نيم .دولس کلن ښکيالک پايله ده چې د بيوزلو زيارکښانو اوالدونه قربانوي

ليون ماشومان په ستونزمنو او شاقه کارونو باندې بوخت دي چې د ماشومانو لپاره له بردګۍ پرته بله مانا لرلی مي

  . نشي
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ماشومان يوازې په ھغه ټولنه کې کوالی شي د ھوساينې ژوند تير کړي چې په کې يو ولسي دولت واکمن وي، 

د بيوزلو . کمارو ھدايت او دستور ته اړتيا ونلريداسې دولت چې د ولس پر مالتړ ودريدلی وي او د بھرنيو ټوپ

زيارکښانو ماشومان ھغه وخت په آرامه زړه او ډاډه چاپيلایر کې ژوند کولی شي چې د ثروتمنو او شتمنو دولت پر 

  .ځای داسې يو دولت رامنځته شي چې د بيوزلو وګړو دولت وي، داسې دولت چې د پرديو کړۍ پر غاړه ونلري

  ١٣٩٢ -  ميزان٢۵

  

  

 

 

 


