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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠٠٩ نوامبر،١٨                                                  نظام                                                    ی موسیمالل   

  
  استافتهي شي بر آودآان افغان افزاخشونت

  اطفالاز  منع سوء استفادهی روز جهانبمناسبت
 

 آه  نظر گرددي ملي در جهان تجلی منع خشونت و سوء استفاده از خردساالن در حالی المللني نوامبر، روز ب١٨ امروز
تر گرفتار ی در چنگال سفاك  مظالم گوناگون بشرشتري روز بروز هرچه ب اطفال مظلوم افغان، ساالنهی هاهيبه احصائ

  .گردنديم
 داده و هوشدار  خشونت و سوء استفاده از اطفال در افغانستانشي نسبت به افزای المللني بۀيري آه موسسات خسالهاست

 .. می نمايندنهي زمني دریئول در مملكت را متوجه انواع و اقسام نقض حقوق انسان امور مسیايحكومت و اول
 را دارند روز افزون بوده و با لي آار و امرار معاش خود و فامتي مجبورني پائاري بسني آه در سنی افغانستان اطفالدر

 موت،ي قوت الۀي خانواده و تهۀ تحمل بار نفقض،ي و مروبي معني والداي ولي فامیفقر گسترده و عدم وجود نان آور برا
 . افتدی مباشد،ي گرم خانواده مطي و محی صنف درسر دشاني آه جایالجرم بر دوش ناتوان اطفال

 افتي دری متعادلري با آار شاقه معاش آم و غ از آارگر خرد سال آه اآثرًای اهي حماچي راه حكومت هني افزود آه درديبا
 تعامل ني جلو اد،ي آی بدست منهي زمني دری المللني سرشار بی آمك هاافتي از دردي آه بايیبا پالن ها ننموده و دارند،يم
 .ردي  بگیو موثر دي را بصورت مفی قابل بخشش ضد بشرريغ

 موتر و امثال آن ی آار در منازل، آار در ورآشاپ ها،ی بافني قاللي از قبی سختی به آار ها اطفال اجبارًاني اتي اآثر
  .ندينماي خانواده فراهم می را برایرياشتغال داشته و مزد بخور نم

  شاقه مشغولی آودآان به آار ها٪٣٨آه    مشعر است سالهميكوني ۀايي احصی حقوق بشر افغانستان برووني آمس راپور
 .باشندي مصروف مداي اعتی خاشخاش هم با خطر حتمی در آشتزار ها اطفال آه قسمًامی باشند

 ۀندي را آه آلي چانس درس و تحصگردند،ي شاقه متقبل می آار ها اطفال درني آه ای ای و جسمیروحتحمل صدمات با 
 .ندي آیقب مانده بار م ع ودسواي و بدهندي هم از دست مزند،ي رقم می قابل اعتماد معنوۀي سرماكيآنان را با 

 تي مذآور محروموني آه آمسشودي هم مانع رفتن اطفال به مكتب متي و عدم وجود امنی مسائل اقتصادگري جانب داز
 .دينماي ذآر م٪٢۶ مورد ني از مكتب رادرکودکان
 دهد،ي ملي را تشكی افغانستان امروزۀ مشكل و معضلني از بزرگتریكي شوهر آه ۀ دختران خرد سال به خانرفتن

 اي.....گردديم وی  فقر سبب از دواج دختر خردسال توسط پدراي.  استهمچنان به اشكال مختلفه و دردناك آن روز افزون
 را فراهم نموده و طفل به عنف از آغوش خانواده جدا یر انساني عمل غني موجبات اانيجبر و فشار قدرتمندان و زورگو

 یدر آشت زار ها.....دينماي را آغاز می بدتر از مرگی زندگبتي توام با ظلم و مصی اگانهي و به منزل بدهيگرد
 لي فامۀواد مخدره معامله گشته و از حلق عمال میعني افغان در بدل قرض دهقان، به آار فرما خردسالدختر خاشخاش،

 دختر به لي از خانواده توسط فامی آه عضویلي خون بها به فامثي به حی دخترآنكهي اايو......شودي مدي ناپدشهي همیبرا
 !شودي مدهي است، بخشدهيقتل رس

 اني  بوده و مجرجي تجاوزات بر اطفال تا چه حد و حدود در افغانستان رای بشرري غی خشونت هاۀ  به سلسلنكهيا
 روز ی شدت و گستردگی اعمالني آه به چنستيگري دیهستند، بدبخت» در امان « ی قانونبيآن از مجازات و تعققدرتمند 

 ۀ از پنجفي با مجازات خفني شده و مجرمدهيش پازابي دختران مكتب تی آه برویطيدر مح. گردديافزون را سبب م
  همه و ن،ي از جانب متجاوزی سگ شكاركي دختر مظلوم افغان بعد از تجاوزات به ۀ تا معاملگردنديعدالت بر آنار م

 . استی افغان امروزراني امان اجتماع فاسد و وی بۀ و شكنجاني پایهمه رنج ب
 دولت بر مكاتب و موسسات ني حمالت طالبان و مخالفگردند،يمتحمل م افغان ی هالي آه فامی همه مصائبني ای پهلودر

 .گرددي م چاره بی اطفالی درزندگنيشتري بیاتينسوان، خود سبب رنج و مشكالت ح
 مستقل وني منجمله آمسی جهانۀيريبازهم موسسات خ»   سوء از آودآانۀمنع استفاد«  ی المللني به مناسبت روز بیبار

 در مورد بازخواست و مراقبت از اطفال افغانستان را بمقابل آار، ی جد مبرم ویتقاضا کرزی حقوق بشر از حكومت
 غير قابل ۀطرافغان را به مخا کودکان ۀ که بدون شک حيات و آيند نموده استیگري گوناگون دیخشونت و مظالم بشر
 یري خشونت و ظلم بر اطفال و طرق جلوگۀ خواسته شده است تا معضلحکومتتقاضا از نيدر. جبرانی مواجه ميسازد

 . خود قرار دهدی آاریا هتياز آنرا در اولو
  



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

             
  
  
 
   
 

  


