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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١٧ جون ٢٠
 

 ميليون ھا طفل در خطر بربادی
. ھی قرار گرفته اندميليون ھا طفل در خطر بربادی و تبا. ملل متحد از يک فاجعه ای در افغانستان پرده برداشته است

. است که افراد و گروه ھای طماع از اطفال معصوم سوءاستفاده نمايندشده گرسنگی، فقر و وضع بد اجتماعی باعث 

ملل متحد می خواھد که بچه . تجاوز، بدرفتاری، لت و کوب و توھين و تحقير جزء حيات اطفال در افغانستان شده است

 .شود، اما به يقين با مقاومت صاحبان قدرت و بچه بازان معروف مواجه خواھد شدبازی در افغانستان يک جرم شناخته 

طفل در افغانستان در بدترين حالت روانی، گرسنگی، سوء استفادۀ ميليون گزارش ھا حاکيست که حد اقل شش و نيم 

فاسد ترين کشور ھا شناخته که افغانستان از نگاه سياسی يکی از  طوری. جنسی و خشونت در خانواده ھا قرار گرفته اند

 آيندۀ ميليون ھا ،بدرفتاری با اطفال در افغانستان.  سطح واقع شده استنشده است، از نگاه اجتماعی ھم در پائين تري

که اطفال به سن بلوغ  زمانی. ی مواجه ساخته و ازين ھا در آينده افراد ناسالم بار خواھد آمداطفل را به خطر تباه کننده 

افراد جانی .  قده ئی بار خواھند آمد و مرتکب اعمالی خواھند گرديد که بر آنھا تحميل شده بودعنسان ھای می رسند، ا

  . اکثر اطفال را به مواد مخدره آغشته ساخته و بر آنھا  کار ھای شاقه را تحميل می نمايند

  :من بار ھا نوشته ام و باز ھم بايد بنويسم

ود دارد و مادامی که بر افغانستان امپرياليزم و ارتجاع حاکميت دارند، نه تنھا مادامی که دولت مستعمراتی کابل وج

  . وضعيت امروز ما بھبود نخواھد يافت، بلکه فردای کشور و مردم ما نيز به تباھی سوق داده خواھد شد

برانيم و پايه ھای پس بايد ھمه دست به دست ھم دھيم و اين مولود استعمار و ارتجاع را با بادارانش از کشور خويش 

 .يک افغانستان آزاد، آباد و مترقی را بنيان بگذاريم

 


