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   کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ اگست ٠۴

  افزايش قاچاق انسان در افغانستان
  

  

  

  

  

  

  

ه افغانستان در قاچاق انسان به مقام خبر ھا می رساند ک.  سر زبان ھا افتاده استربار ديگر نام افغانستان اشغال شده ب

مقامات دولت مستعمراتی نه ننگ دارند  و شرم، .  آورده استغنی و عبدهللادوم رسيده و بزرگترين افتخار را برای 

اين گناه مردم نيست که از . سپری می نمايندرا صرف به اين خوشحالند که در روی کرۀ زمين حيات سفالت بار خود 

تقصير متوجه دولت مزدور و مستعمراتی کابل است . دھند ند و خود را در اختيار قاچاقبران قرار میکشور فرار می کن

  . تواند که برای اتباع خود ابتدائی ترين شرايط زندگی را فراھم کرده نمی

از گزارش ھا حاکيست که قاچاق انسان در افغانستان طور چشمگيری رونق گرفته و تاجران انسان ميليون ھا دالر 

ين معامله را   اقاچاقبران با عالی ترين مرجع دولت ارتباط دارند و پول حاصل از. طريق تجارت انسان کمائی می کنند

را اتخاذ کرده و بار ديگر مقام دوم " نام خدا"دھد که افغانستان  احصائيه ھای جھانی نشان می. با ھم تقسيم می نمايند

 در عقب در ھای بستۀ ارگ غنی و عبدهللا. دست آورده شايد ھم به زودی ساير رقباء را عقب بزند و مقام اول را ب

ًسسۀ امداد و انکشاف سريع افغانستان قبال از نھاد ھای بين المللی خواسته ؤم. مست می کنند  و به ريش مردم می خندند

کردن قاچاق انسان کمک نمايند، اما به نسبت داد وستد مخفيانه در تمام سطوح، اين تقاضا بود که افغانستان را در مھار 

 اند که به منظور یصد از قربانيان انسان زنان و دختراندر  ٨٠ًشود که تقريبا حدود  گفته می. به جائی نرسيده است

  . که ارادی فرار می نمايند استفادۀ جنسی ربوده شده و يا اين

اين دولت مانند ميکروبی است که جامعه را تخريب می . ين دولت خاين اتکاء کرد و از آن منتطر عطوفت شدنبايد به ا

 . پس بايد ميکروب را از بين برد و کشور و مردم را از شر آن نجات داد. کند و اعضای سالم آن را نابود می سازد

 


