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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١۵ مارچ ٠٩
  

   کودکانز ای ضد انسانیبھره کش
  

ا پنج به ين چھار و ياطفال به سن. شود ی می بھره کشیکودکان در اطراف شھر ھا به شکل ضد بشراد ياز تعداد ز

 ی  خشت پزی در کوره ھا و داش ھان نو کودکان معموالً ياز. شوند ی شاقه و طاقت فرسا  مجبور میانجام کار ھا

ن ي وجود دارد که مانع چنیتعمرات در دستگاه دولت مسیا وجدانيآ. گردند یرحمانه استثمار مي شود و بیاستفاده م

  ت گردد؟يجنا

وان ي حیتار انسان نما ھاي خود را در اخۀ جگرگوشاجباربه ر و محتاج متعلق اند  که يفق  یھا ن کودکان به  خانوادهيا

. ندي کار نمای پز  خشتی ھا  ساعت  در داش١٢ روزه  ند ھمهان اطفال معصوم مجبوريا.  دھند یصفت قرار م

 ھا و ی سختۀبا وجود ھم. ب نموده استي صحت و روان کودکان را به شدت تخریبا دود و مواد کاربنم أحرارت تو

ان درنده خو ھم با استفاده از حالت بد و يفرمارکا. ن کودکان اند که نان آور خانواده انديط کار، ھمي محی ھایزشت

 در کابل، یپز   خشت ی ھا در اکثر داش. دني نماینھا رفتار مين وضع با ايشرمانه ترين کودکان، به بياج اياحت

را ند که کودکان شان ا قرض شان، مجبوری خاطر ادا ز بهي ھا ن ن خانوادهير به اسارت گرفته شده و اي فقیھا خانواده

از به اصطالح مدافعان  در شھر کابل، صد ھا تن  یلومتري چند کۀکه  در فاصل نيتعجب ا.  شاقه بفرستندیبه کار ھا

حقوق بشر اند، الکن چشمان شان کور است که " ین واقعامدافع" کنند تا نشان دھند که ینجره پاره محبشر  حقوق 

ن ي و امثال ایاف، قانوني ھا مانند سیاخوان.  بسته شده اندیر غالمي شھر اطفال خورد سال در زنجفنند در اطرايبب

 کنند، کجا ھستند که از حالت ی می زندگینزنند، اما  خود در تجمل قارو ی حرف میکثافت ھا که از عدالت اسالم

 آنھا ی دلخراش کودکان معصوم را بشنود و به نوای کجاست تا صداین کودکان خبر شوند؟ حکومت وحشت مليبد ا

 ین دلسوزي غرق اند و کمتریاشينان کابل شب و روز در فساد و عي، قصر نشین حالت ضد انسانيگوش دھد؟  با ا

    .ش ندارندي مردم خویبرا

 به ی وجدان بر سرنوشت مردم ما حاکم باشند، سعادت و خوشبختی نابکار و بیکه ھمچو گروه  ھا یتا زمان

 .   افغانستان نخواھد آمد

 

 


