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  د افغانستان د زيارکښانو ټولنيز انجمن

  شيرزاد: ليکوال
 ٢٠١٣ اکتوبر ١٩

  !! ځای لري؟۵٨افغانستان، د بردګۍ او غالمۍ په نوملړ کې 
خپاره کړی ده چې په کې راغلي دي چې دا وخت په نړۍ کې کابو ديرش ميليونه بنسټ يوه نوی څيړنه » واک فري«

 ھيوادونو کې تر سره شوی ده چې لومړی ځای موريتاني، دويم ١۶٢دا څيړنه په . انسانان په غالمۍ کې ژوند کوي

  .  ځای افغانستان ته ورکړل شوی دی۵٨ځای ھايټي، دريم ځای پاکستان، څلورم ځای ھند او 

نې، غالمي، د انسان قاچاق، شاقه کار، اجباری ودونه او په پوځ کې له ماشومانو ګټه اخيستنه د شاخص په دې څيړ

 ځای ورکول، ھغو ملنډو ته پاتې کيږي ۵٨دا شاخصونه په څرګند ډول ښکاره کوي چې افغانستان ته . توګه کارولی ده

ځکه چې د اوچتو شاخصونو له مخې افغانستان . ان وھيچې کله ناکله يې ځينې بنسټونه د خپلو موخو لپاره پر افغانست

غالمي، د انسان قاچاق، شاقه کار، اجباري ودونه، جنسی تيری، اعتياد، سوالګري، . تر ټولو بد ھيواد ګڼل کيږي

اختطاف، وژل، لوټل، اسارت اوزندان چې ټول د غالمۍ شاخصونه دي، د ھر بل ھيواد په پرتله په افغانستان کې ورځ 

  .رځ ډيريږي او د بيوزلو انسانانو ژوند په سخته ګواښيپه و

 زره بيرحمه ٨٠ ھيوادونو  کابو ۴٨د نژدې . دا وخت په افغانستان کې ديرش ميليونه انسانان په اسارت کې ژوند کوي

دا سرتيري د خپلو افغانو انډيواالنو . ازی کويسرتيري افغانان په بيرحمۍ وژني، شکنجه کوي او پر جسدونو يې ميتي

سره يوځای د ولسونو پر کورونو اوړي، دروازې ورته ماتوي، بيا ورباندې ډزې کوي، ښځې، ماشومان، دھقانان او 

له بلې خوا، طالبان ھم . کارګران، معلمان او انجنيران وژني او له ځان سره يې د اسير په توګه زندانونو ته بيايي

د دې تر څنګ تنظيمي وسله . ن په انتحاري بريدونو کې وژني، سرونه ورته غوڅوي او په بيرحمۍ يې سوځويافغانا

  .وال پر ماشومانو او ښځو جنسي تيری کوي او د خلکو د ناموس له لوټلو دريغ نکوي

ري کلنټن په دا راپور يوازې د ھيل.  کتار کې ودروي۵٨بنسټ کوالی شي په » واک فري«داسې يو ھيواد يوازې د 

زه د نړۍ پر مشرانو ټينګار کوم چې «شان ستمګره ميرمن کوالی شي ومني او په سپين سترګيتوب سره ووايي چې 

  ».دا نوملړ وګوري او اقدامات وکړي، او دغو جرمونو ته د ځواب ويلو لپاره په کار تمرکز وکړي

ې زمونږ په ھيواد کې  څه ډول ناورين په الره  دا ستمګره ميرمن ښه پوھيږي چې دولت يې په تيرو دولسو کلونو ک

اچولی، څنګه يې افغانان اسير کړي دي، څنګه د بيوزلو انسانانو په وينو تويولو سره ھڅه کوي د دايمې مرييتوب کړۍ 

غالمي او بردګي، په اوسنې . د افغانانو پر غاړه واچوي، څنګه زمونږ ھيواد مرييتوب، غالمۍ او بردګۍ ته کاږي

نو  . ې د خپلواکۍ نشتون ته وايي، ھغه څه ته وايي چې دا وخت په افغانستان کې ټول افغانان يې په سترګو وينيمھال ک

 کتار کې نه بلکې  د بردګۍ تر ټولو ښکاره بيلګه ده، ھغه بردګي چې د ولسونو په مټ  ۵٨ويلی شوو چې افغانستان 

 .و ستمځپلی ھيواد به د افغانانو  خپلواکه ھيواد شيبه يې ھر ځنځير او  ھره کړۍ ډير ژر ماته او دا اسير ا


