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  اطفال محروم افغان  آودآان وی المللنيب وزر
  

  
 

 روز در ني ازلي است آه به اساس تجلدهي گردنيي اطفال تعی ملل متحد روز جهانۀسسؤ نومبر از جانب م٢٠ روز
 ۀ روز اوضاع اطفال در اجتماعات شان  از نقطنيدر. گردديگزار م مناسبت برني به همی مراسماياآثر ممالك دن

قرار اطالع . رديگي قرار میابي و ارزی مورد بررسشتيالصحه، معارف و امكانات مع ط حفظبهبود شرائ نظر
 .گزار نمودندبر  رايی پروگرام هانهيطرف در زم  و آنطرف ني روز اني دراي در افغانستان هم گو،یمطبوعات داخل

فروشان  آه خاآیمظالم  ازشيخو مملكت، مانند مادران مظلوم یادي بنی جنگ و بربادۀ سه دهني افغانستان دراطفال
 كي و عصر تاری طماع جهادیساؤر و بخاك فرش شدن شهر آابل توسط م  قتل عا  و باداران آنها بای و خلقیپرچم

 اطفال اگر از نيا . بوده اندابي آسنيري سنگ زشهيآنان وارد نموده است، هم و خفقان آور طالبان عصر حجر، بر
 د،يگردي آنان آه بمبارد می هاهي از قراي و ختيري اشغال افغانستان به آشتزارها مزمان  آه ازهوا دريی هاچهيباز

 حكام سال ميدي دآه یورطسفانه همان أمت.  انددهي گردهي ممالك همسایجان سالم بدر برده باشند، از جبر روزگار راه
را به وطن شان   پناه مایب ني بازگشت مهاجرۀني نه تنها زم،ی خونبار داخلی هم با جنگ ها١٩٩۶ ـ ١٩٩٢ یها

 آه بر نددي ممالك گردني دریگري دت های حساب مهاجریممكن سبب بريوغ فراهم ننمود، بلكه با شرائط ناگوار
  . افغان بازهم افزوده شدچارگانيتعداد ب
 ی در پهلودند،ي گردني سال ها مسكن گزی برای صحري محقر و غیدر آمپ ها  پاآستان شدند وی آه راهیاطفال

 ري و بعد تر با اعمال غیتجاوزات، فروش در ممالك عرب  آنان صورت گرفت، باۀ آه بر خانوادیشماريمظالم ب
ند، دي فروش گردیبرا، خودبدن  ی اعضان و از دست دادی جراحاتي عملی قربانخبر،يخدا ب  اززباناني میانسان
  !! ننموده، آه نمود استاهي افغان سني در مورد مهاجری شرقيۀ را همساتي انسانی آه رودييبگو
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 الخصوص در مورد اطفال ی افغان، علني آه در مورد مهاجریها، رسانه ها و آتب راپور،یني شواهد عراني ادر
 آه اطفال مي ادهيها شنبار. سازدي را برمال مراني ای آخوندمي رژدادي در آمده است، فقط ظلم و بري ما به تحریمكتب

» پرتاب«  در خاك افغانستان یعني به آنطرف سرحد، ی موتر الركي شده و توسط ی سرك جمع آوریافغان از رو
 مسلمانان متفاوت گري با اسالم دیرانيمگر اسالم ا. »  انددهي ها رد مرز گردی افغان«انيراني خود اۀ بگفت ــ انددهيگرد

 ی مكتب بروۀ درواز اف،زگ ۀ آه بدون پول ماهانرديگي صورت مراني در ای آه در قبال اطفال مكتبیاست؟ روش
 به ی است؟ طفل افغان اگر به نحودهي استوار گردی بشرۀ و جامعی آدام اصول اسالمی، بروباشدي بسته مآنها آامًال

  !!گرددي او مجازات ملي فامو گرددي مبيق تعق  با چوب و چماد،ي نمادايصنف مكتب راه پ
    
 اطفال افغان ،یجهانيۀ ريسسات خؤو م ی المللنيب ی بشرشماريب ی الرغم آمك های علی امروزراني افغانستان  ودر
 اتي حیحشتناآو  تاسف آوراريبا وضع بس  است،دهي گردروني بیآنترول  شرائط  اجتماع متاسفانه تعداد شان از آه

  .برنديبسر م
 لي آه شرائط تحصنستي ااني عرقتي حقد،ينماي آه حكومت افغانستان در قسمت معارف ارائه می تمام پروپاگندبا
 اي بدون چون و چرا د،ي مختل گردتي آه امنيیدر جاها. باشدي قناعت بخش نمیصدي اطفال افغانستان بصورت فیبرا

 راه دور از رفتن به اي و تي به مناسبت نبودن امنچه دختر و باي و دهي گردقي حرانيمكاتب دختران توسط افراط گرا
 و یزات جنس افغانستان مواجه به خشونت، تجاو در سمت شمالشتريدختران خرد سال ب. گردنديمكتب منصرف م

 صورت نگرفته ی درين زمينهمجازات  تا بحال بازخواست ویآه البته از جانب حكومت مرآز. گردندياف مطاخت
 .است
 آه در سر تاسر  استدهي سبب گردی قانونیري گی وعدم بازخواست و پی شرائط ناهنجار اجتماعگري جانب داز

 ها، لي فامی مشكالت اقتصاد،یتي مواد مخدره، اعمال زور جنگ ساالران و قدرتمندان والیايافغانستان به زور ماف
 لي فامۀحلق  و ازشودي چندم او به عنف فرستاده من زثي به حی مرد اجنبكي ۀ به خانیدختر خرد سال افغان در طفل

 !!گرددي مديناپد
 ی آنچه براباشد،ي میالملل ني بيۀريسسات خؤ می شدن انواع آمك هاريمحل سراز  افغانستان آهتختي شهر آابل، پادر

 آه ی ملل متحد، تعداد اطفال٢٠٠٧ سال يۀنظر به احصائ.  استزي اندك و ناچاري است، بسدهي گردهي تعبتختيطفل پا
 به هفتاد باشند،ي م مشغولانه سگرت چند داي پنسل و قلم به فروش چند ظاهرًا»  پنهانیكاريب« در سرك به شكل 

 آن، ندارند، یاتي حتي شان توان به مكتب فرستادن آنها را با وجود اهمی هالي اطفال آه فامنيا. گردديهزار بالغ م
 پوست كي ها به دنبال یزباله دان  آوبند و دری مگري همدیرو  را مسدود نموده و به سر ونيراه عابر، تمام روز

 از »انهيشٱ«  اطفال آوچه بنام ی جمع آوريۀري خۀسسؤ مكي ی برانجانبيا. كنندي میعت ها سپر آچالو ساو ازيپ
 آن بدون پدر صدي ف٩۵ قًاي اطفال دقني آه ازدي باور نمائم،ينماي مفعاليت رضا آار» *«مدت پنج سال بصورت

 محروم گشته اند و مادر آنان به  پدريۀسا از ی در آودآیادي زیصدي خروار، اطفال افغان به فۀمشت نمون. باشنديم
  .ندارند  راشي خوینواي بلي فامۀ قدرت اعاشيیتنها

 
 و ري تكثیها به منظور معتاد ساختن آنها و استفاده برا توسط عمال مواد مخدره در شهری جلب اطفال شهرخطر

 !!باشديلوم آنان م مظی هالي افغان و فامینوايآالم گوناگون طفل ب  بریدي جدیفروش آن مواد مخرب، بدبخت
  اطفال افغان دریادي، تعداد ززي هم چنان مشعر است آه بخاطر آمبود مفرط آار و معاش ناچی المللني بیهاراپور
 ني گوناگون برعكس تمام قوانی هاكهي و فابری بافني قالیهاه آارگاليقب  شاقه ازاري بسی به آارهاني پائاري بسنيسن
 یري گیسفانه پأمت. شونديگماشته م هنجار حفظ الصحه، با شرائط ناريمول بخور و ن حقوق بشر، با پيۀ و اعالمیبشر

 آارگران خردسال، به ني ايۀ تا بحال به حمای انهي زمنيچن  آن درۀسه قو و بازخواست دولت افغانستان به شمول هر
 .نظر نخورده است

 ی  عل،راني وۀ سالم در افغانستان جنگ زد یطي و آموزش محی زندگل،ي شرائط تحص،یلي حد اقل فامشيآسا بنابران،
 اطفال امروز افغانستان تا یممالك آمك دهنده، برا  از هاارديگشتن مل ري و سرازی المللني بی بشریالرغم آمك ها

  . استدهي و موجود نگردسريبحال م
  

  :نوت 
 فرستادن طفل به یپهلو ر آه دباشدي می ارهي خاتسسؤ مني از موفق تریكي »انهيآش« ۀ آوچ اطفالۀموسس(*) 

. دينماي مقرر م، سپانسر طفل یبه آمك پول هم تنخواه ماهانه ی ولي فامی براگر،ي دی اضافیمكتب و آموزش ها
 دهي مرآز خود گردیا برني زمكي ديموفق به خرۀ هموطنان  بعد از سال ها تالش به آمك اعانانهي اطفال آشۀسسؤم

 اطفال ني ای را برابي دو جریكي تصرف گشته، ی دولتی هاني همه زمنيزاست آه متاسفانه حكومت افغانستان ا
  !ديالزم ند
 .  دي مراجعه بفرمائwww.mnezam@msn.com به  اطفال لطفًاني به ا و معلومات آمكی برا

 


