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 )د ودان لکينه(د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن 

  ٢٠١۴ جون ٢٩
  

  !زيارکښې ښځې يوازې د مبارزې له الرې کوالی شي د ستمونو کړۍ ماتې کړي

  

له وژلو څخه تر اسارته پورې، له بردګۍ څخه تر . تل ھڅه کوي چې زيارکښان په بيالبيلو ډولونو تھديد کړيستمګران 

تاوتريخوالي او ډبولو پورې، له کنځلو څخه د بدن غړي غوڅولو پورې او داسې نور تھديدونه تل د زيارکښانو په 

د ستمګرانو لپاره د ال لوټنې :دوو موخو تر سره کيږيدا ګواښونه او تھديدونه په ټوليزه توګه په . وړاندې موجود دي

  .زمينه برابرول او د زيارکښانو د مقاومت ځپل

دا بيوزله ميرمنې د . د افغانستان زيارکښه ميرمنې ھغه بيوزلی ميرمنی دي چې د مختلفو ستمونو الندې ژوند کوي

 تنظيمی وحشيان ورباندې جنسی تيری کوي او امريکا او ناټويي سرتيرو لخوا په بيرحمۍ بمباري کيږي، ټوپکساالره

د دې تر څنګ ځينې . طالبان ھم د خپلو فاشيستي سياستونو سره  سم د ھغوې ژوند له حيواناتو سره برابر کړی دی

  !!نارينه ھم خپل نارينتوب پر ښځو په بيرحمانه ستم کولو کې ويني

د افغانستان د بشري حقونو کميسيون په دې وروستيو کې راپور ورکړی چې د روان لمريز ھجری کال په لومړيو دری 

تير کال د ښځو په وړاندې د .  مورده ثبت شوي دي١۵٠٠مياشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د بيالبيلو ډولونو 

  . مورده ثبت شوي وو۵٠٠٠تاوتريخوالي 

ه ھم له اصلي شميرو سره ډير تفاوت لري او د بيوزلو ميرمنو په وړاندې د ستم او تاوتريخوالي کچه د دا شميرې که څ

دې څو چنده ده، خو دا شميرې ھم ښکاره کوي چې د امريکا په خونړۍ دموکراسۍ کې دا ميرمنی او ماشومان دي چې 

  .پل کيږيد نورو په پرتله غم لړلی او دردمن ژوند تيروي او په بيرحمه توګه ځ

زيارکښه ښځې لکه د نورو زيارکښانو په شان ھغه ځواک دی که چيرې په يو رښتيني او ژمن بنسټ او نھاد کې سره 

راغونډ شي او د يو مخکښه دموکراتيک سياست سره مبارزه او تالش وکړي، نه يوازې دا چې پر خپلو مټو د ډول ډول 

  .زيارکښان ھم د استعماری او استثماري ستم څخه وژغوريستمونو ځنځيرونه ماتولی شي، بلکې کوالی شي نور 

  


