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 وضع رقتبار کودکان
 ه میعدۀ کثيری از آنھا در کار ھای شاقه و طاقت فرسا سوق داد. اطفال افغانستان سخت در مضيقه زندگی می کنند

نسبت فقر و بدبختی، والدين کودکان خود را در بدل پول ناچيز به باند ھا . شود شوند و با مزد کم از آنھا بھره کشی می

در يک دولت مستعمراتی که از . دولت از قصه آگاھست، اما نمی  خواھد و يا نمی تواند کاری انجام دھد. می فروشند

بيش از دو سال از عمر حکومت  دست . سان چه توقع ازين نابکاران داشته باشدباال تا آخر در خدمت استعمار ھستند، ان

که از وضع   به ايند نمايند، چه رسءل قادر نشده اند که ابتدائی ترين کار ھا را اجراامی گذرد تا ح" وحدت ملی"نشاندۀ 

 . بد کودکان کشور آگاه شوند و کار مثبتی انجام دھند

نه نان، .  افغانستان در تمام واليات به شمول کابل در غير انسانی ترين حالت قرار دارندگزارش ھا حاکيست که کودکان

در واليات کشور، والدين از فرط فقر و . نه لباس و نه تعليم و تربيه وجود دارد که يک نسل سالم را به جامعه تقديم نمايد

. دست آورنده را سر باند ھا و آدم ھای فرومايه به فروش رسانيده و چند قرانی بشوند اوالد خود  گرسنگی مجبور می

اصلی ۀ که به يک شخص ديگر به فروش می رسانند و از منطق  جنسی نموده و يا اينۀتاجران انسان، از کودکان استفاد

 تصور کرده می. دھند ن میردسال خود را در بدل چند روپيه به افراد مسوالدين ھمچنان دختران خ.  سازنددورش می

يک گزارش از واليت بلخ حاکيست که .  ساله با يک مرد ريش سفيد ھشتاد ساله ھمبستر شود١٢توانيد که يک دختر 

  .دست آورنده دھند تا لقمه نانی ب صد کودکان کار ھای شاقه انجام میدر ۵۴

کودک شاگرد . مسگری و غيره استفاده می برندلبی سازی، موتر شوئی، ح افراد ظالم از کودکان در کار ھای آھنگری، 

استاد ھمچنان برای رفع غرايز شھوانی خود از شاگردان استفادۀ جنسی می . مورد لت و کوب استاد قرار می گيرد

 می که به بلوغزنانی  اين کشور با اين کودکانکه اطفال کشور به چنين حالت قرار داشته باشند، آيندۀ  زمانی. نمايند

  ه خواھد شد؟سند، چر

  . ين نظام دست نشانده اشتباه بزرگی خواھد بود ااميد داشتن از

 

 

  


