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فروش دختر يک ماھه به ٢۵ھزار افغانی
يک معلم در شھر مزارشريف فرزند يک ماھه اش را به مبلغ  ٢۵ھزار افغانی فروخت .اين خانم می گويد که فقر او را
مجبور ساخته تا دخترش را به قيمت ارزان بفروشد .اين ھم يکی از مزايای نظام مستعمراتی است که امپرياليسم امريکا
برای افغانستان به ارمغان آورده است .افراد کثيفی مانند عطا نور با بيليون ھا دالر دزديده شده در شأن و شوکت غنوده اند،
اما از حالت بد "اتباع" خود بی خبر اند.
شوھر ناانسان اين معلم ،ھمسر و چھار فرزندش را رھا کرده و نفقۀ قانونی شان را نمی دھد .در کشوری که زن اصالً
ارزش انسانی ندارد ،کی می تواند به کجا شکايت نمايد .آيا زنان شورا که سرمست از سرازير شدن پول سرشار در جيب
ھای خود اند و يک ديگر را برای تفنن موی کنک می کنند ،در فکر خواھران نامراد خود اند که چه غير انسانی در زير
ظلم و ستم جامعه و فاميل دست و پا می زنند .کجاست مناديان کاذب حقوق بشر که از احوال ھمچو زنان مصيبت زده با خبر
شوند؟ ناداری و درماندگی ،فشار و غربت اشک جگر سوز اعضای اين خانواده را جاری ساخته است .اين مادر معلم تنھا
نان آور خانواده است که ماھانه  ۶ھزار افغانی معاش دارد و ناچار شده است تا دختر يک ماھه اش را بفروشد .اين يک
مثال کوچک ھزار ھا فاميل و زنان مصيبت زدۀ افغانستان است که فدای سرمايه داری و عدالت اجتماعی نوع امريکائی می
گردند.
بينوائی ستون فقرات فرزندان اين خانواده را نيز به لرزه در آورده است .آنان میگويند که کمر ھمت بسته اند تا درس
بخوانند و مصدر خدمت برای خانواده و کشورشان شوند .کاش بين زمامداران و حاکمان کشور نيز وجدان وشرفی وجود
می داشت که به صدای جانکاه اين خانواده گوش می داد.
بار ھا گفته ايم که تا زمان استقرار يک نظام مردمی و تأمين عدالت اجتماعی ،اميدی برای بھبودی حيات مرد و زن
افغانستان نيست.
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