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 ٢٠١۶ دسمبر ٠٨
 

 اطفال و کاراجباری در افغانستان
 و آدم کشی بيداد می قتل. دولت دست نشانده است. فساد در ھمه جاست. افغانستان از ھيچ نگاه يک کشور سالم نيست

اطفال . شود م با اين بی سرو سامانی ھا، ظلم بر اطفال چنان وحشتناک است که مو براندام انسان استاده میأتو. کند

ی ھاکارفرما. شود شوند که  از آنھا بيرحمانه بھره کشی می روی مجبوريت و يا به زور به کار ھای شاقه سوق داده می

مرجعی وجود ندارد که از کارفرمای . دھند ًکه اصال به آنھا پول نمی دھند و يا اين طفال میبيرحم کمترين مزد را به ا

  .ظالم بازخواست نمايد و حقوق اطفال را باز ستاند

شوند و مورد آزار و اذيت  گزارش ھا حاکيست که اطفال بی بضاعت افغانستان در تمام واليات بيرحمانه  استثمار می

ظلم و ستم بيشتر در والياتی صورت می گيرد که مردمش سال ھا از ظلم وستم بر خود می . جنسی قرار می گيرند

گردد  فقر وبی نانی سبب می. دھند واليات باميان، بلخ و شبرغان ھستۀ بيکاری و بيگاری اطفال را تشکيل  می. ناليدند

شوند که اطفال خود را نزد يک   مجبور میھا و مادرھاپدر. که تعداد زيادی از اطفال نتوانند مکتب را ادامه بدھند

دھد که با کمترين مزد و يا صرف با نصف نان  خدا کارفرما را می. دست آورنده کارفرما شاگرد بسازند تا لقمه نانی ب

ادۀ فاستاز شاگرد " استاد. " بيش از ده ساعت سر شان کار می کنندیشاگرد بيچاره را در خدمت می گيرند و روز

  .کند و شاگرد توان آه کشيدن را نداردجنسی ھم می 

روند تا خس و خاشاک را برای کافرما رايگان جمع آوری نموده   در واليات دور افتادۀ کشور، اطفال در کوه ودشت می

بار ھا واقع شده است که شاگرد لت و کوب شده با روی . ولی  در بدل آن سيلی محکمی می خورند که چرا کم آورده اند

دولت مرکزی و واليت ازين . ده به خانه می آيد، اما پدر و مادر نمی  توانند به کسی و جائی شکايت نمايندو چشم پندي

  . ظلم وستم بر اطفال آگاھند، اما خود آنقدر در کثافت غرق اند که در فکر ديگران نيستند

  .  نخواھد يافتکه يک نظام مزدور در کشور حاکم باشد، وضع ھيچ فرد به شمول اطفال بھبود تازمانی

 

  

  

  

 


