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         ٢٠١٦ /١/١٠   پيکارپامير                                                                                                    
 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از سال 
٦٢بخش  )  ) 

  وضعيت کودکان افغانستان        
ِوضعيت کودکان کشورکه درواقع، آيند ِه سازان جامعه و تاريخ اند، با دريغ که ھمانند ساير بخشھای ھستی فردی ِ ِ ِ

ِواجتماعی افغانستان، دردھۀ نخست قرن بيست و يکم وتحت زعامت حامد کرزی خيلی درد انگيز بود  وھنوزھم (ِِ
ِھزاران کودک يتيم، معلول، بيمار، بيکس و بی پناه درسراسر کشوروجود داشتند و دارند ک). ھست ه ھيچ مرجع داخلی ِ

ِم برخی ازمؤسسات بين ٢٠٠٢ – ٢٠٠١ِدراوايل سال . ِيا خارجی درمورد حال و آيندۀ آنان کاری انجام نداده و نميدھد
ًيک سلسله برنامه ھا يا پروژه ھايی را ظاھرا بخاطر وارسی ) مؤسسات غيرحکومتی(او ھا، .جی .المللی و بعضی ان

 معالجه و سرپرستی آنھا رويدست گرفتند، ولی کارھا و وعده ھای شان بسيارزود ِوضعيت کودکان، تعليم و تربيه يا
ِفروکش کرد واين موجودات معصوم و بيکارو بينوا را بحال خود شان رھا کردند ًدولت حامد کرزی نيزاص� نه توجه . ِِ

jِزم دراين مورد مبذول داشت و نه پروژه وبرنامه ای برای بھبود وضع و حال آنان ر عدم توجه، عدم . ويدست گرفتِ
ِمصوونيت، نبود رفاه اجتماعی و فقدان شرايط ِمساعد زيست وھمچنان عدم دسترسی به بھداشت، تعليم، تربيه وپرورش  ِ ِ ِِ

ِسالم موجب گرديد تا آمار بيماری و مرگ و ميرھزاران ھزارکودک درکشور، سير صعودی داشته باشد ِ                                 .      

ِع�وه ازآن، فقرشديد اقتصادی که دامنگير مليونھا خانواده بود، موجبات فروش کودکان ازسوی پدرھا ومادرھا  ِ ِِ ِ
ِالبته موارد زيادی ازجريان ِچنين خريد و فروش غم انگيزکودکان دررسانه ھای جمعی نيزانعکاس . را فراھم مينمود ِ

ِ افزود، عبارت ازاختطاف کودکان افغان ازسوی باندھای تبھکاربه ِآنچه بيشترازپيش به اين درد بزرگ می. يافت ِ
ِمنظورتجاوزجنسی ويا فروش اعضای بدن آنھا برای ثروتمندان عرب وعجم بود ِ بيکاری و بی سرنوشتی کودکان . ِ

کشور، بنابرآن، درشھرھای بزرگ ِ. ِدرکنار نيازمنديھای خانواده ھای شان، معضلۀ بزرگ و jينحلی را تشکيل ميداد
ِبخصوص در شھرکابل، ھزارھا کودک زيرسن قانونی درکوچه ھا و خيابانھا ديده ميشدند که مصروف دست فروشی  ِ ِ
ِازقبيل ساجق، سگرت، پاکت، تخم مرغ، غذای آماده، قلم، کتابچه، پ�ستيک، دستمال غيره بودند تا بتوانند بدين وسيله، 

ِو برادرکوچک تراز خودشان و يا والدين معلول و معيوب را مھيا سازندِتنھا لب ِنان ِخشک برای مادر بيوه، خواھر  ِ . 

ِھمچنان، ھزارھا کودک ديگرمشغول کارھای شاق وباjتر ازحرفه و توان کودکانۀ شان دربخشھای  ِ
ِمث�موترشويی، پالش کفش، ترميم بايسکل، خشت ريزی وخشت َپزی، حمالی، کار درمعادن و کارھای ساختمانی و  ِ ِ ً

ِآنچه گفته آمد به تنھايی سختی ھای ھستی کودکان افغان را تشکيل نميداد، بلکه حتا ازوجود آنھا درعمليات . مثالھم بودندا ِ ِ
اين موضوع نيز بگونۀ مستند و مصور . جنگی، لوژستيکی، انتحاری وانفجاری ازسوی تروريستھا نيزکارگرفته ميشد

نيز ) دختريا پسر(ِسؤ استفادۀ جنسی و عمل لواط باjی کودکان .   داشتدر رسانه ھای داخلی افغانستان انعکاس گسرده
گزارشھای زيادی مبنی برتجاوزجنسی حتا عده يی ازم�امام ھای مساجد باjی کودکان ِمعصوم . رو به گسترش بود

ِدرنقاط مختلف ِافغانستان در رسانه ھای داخلی به نشر رسيدند که برای ھرانسان باو) دخترو پسر( جدان، غم انگيز و ِ
ِم بود که گزارش غم انگيز مربوط به اختطاف يک کودک ٢٠١٥ھمين ماه جوjی سال . تکان دھنده بود ) سه ساله(ِ

درشھرکابل، تجاوزجنسی دستجمعی باjی او و باjخره، کشيدن چشمھا وبه قتل رسانيدنش ازطريق رسانه ھای جمعی 
                .                 داخل افغانستان منتشرشد

ِيکی ديگرازموضوعات نگران کننده پيرامون ھستی و سرنوشت کودکان ِافغانستان، بخصوص در دوران سالھای  ِِ ِ
" ِزعامت ِحامد کرزی، ع�وه ازسؤ استفاده ھای جنسی، رقصاندن و بی حرمتی آشکار به شخصيت آنان نيزبود که بنام 

يری زيادی نيزازسوی رسانه ھای تصويری کشورھای جھان در اين باره  به اسناد و مدارک ِتصو. ياد ميشد" بچه بازی 
  .                                                                          نشر رسيد که ھم شرم آور بود و ھم تکان دھنده
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ِ کمسيون حقوق بشر افغانستان طی دومين گزارش تحقيقی و مفصل خويش که تحت عن ِ عوامل و پيامد ھای " ِوان ِ
م به نشر رسانيد، ٢٠١٤به نشر رسيد و خبرگزاری بی بی سی نيز آنرا بتاريخ بيستم ماه آگست " بچه بازی در افغانستان 

که از يکھزار و نھصد نفر در چھارده و(يت افغانستان بعمل آمده است، )  مصاحبه ھايی( از تحقيقات : "  گفت که 
َ ساله از سوی افراد پول دار و زورمند غرض بھره کشی جنسی ١٨ تا ١٠ِکه کودکان بين سنين چنين استنباط ميشود  ِ

 "                                                                   .ًاستخدام ميشوند و اين زورمندان و متنفذين و تفنگداران، اصC از فقر و درمانده گی کودکان سؤاستفاده ميکنند
ِيکی ازمنسوبين کمسيون حقوق بشر افغانستان به خبرگزاريھا گفت که  اين کودکان که اغلب از خانواده ھای " ِ

ُفقيراند، توسط برخی از اشخاص پول دار بعنوان محافظ ِشخصی، شاگرد و کارگر دردکان، نانوايی و تعميرگاه،  ِ ِ
ِمستخدم ِھوتل و رستورانت يا ساير وظايف در بدل پرداخت  پول يا استفاده از زور، تھديد، حيله و نيرنگ يا تطميع  ِ

ِدر بعضی مناطق، از اين کودکان، در حاليکه لياس ... نگھداری شده  و مورد سؤ استفاده ھای جنسی نيز قرار ميگيرند
به خانه ِزنانه به تن دارند، در مھمانی ھا و محافل عروسی بعنوان رقاص استفاده ميشود و پس از ختم اين محافل، 

                                                                  ..."ُھای شخصی يا ھتل ھابرده شده و مورد تجاوزجنسی قرار می گيرند

ِاختطاف و فروش کودکان افغانستان، مصيبت اجتماعی ديگری بود که در ھمين سالھا به شدت ادامه داشت و  ِ ِ
ِ کشف موضوع و دستگيری عام�ن اختطاف ازسوی منابع امنيتی افغانستان به رسانه ھا گھگاھی گزارش ھای مربوط به ِ

ِ خورشيدی از قول منبع امنيتی وjيت ١٣٩٣ ماه اسد سال ٢٩بتاريخ " آوا " ًمث�، نشريۀ الکترونيک . به نشر ميرسيدند
 را که از تخار به سمت ٤٠٤ی نوع َصبح روز سه شنبه، نيرو ھای امنيتی، يک موتر ِمسافر بر"  پروان نوشت که 

ِکابل در حرکت بود درچوک چھاريکار متوقف کردند که حامل تعداد   کودک ربوده شده بود که به پاکستان انتقال ٢٢ِ
اين گزارش درحالی به نشر رسيد که يکسال قبل ازآن نيز ادارۀ امنيت و(يت بغCن اطCع داده بود که . داده ميشدند

  . "                        کودک ِافغان به پاکستان جلو گيری بعمل آوردند٢٧ِل ازاختطاف و انتقا

  : ِاختطاف کودکان، تا آنجا که افشأ گرديده به مقاصد آتی صورت ميگرد  

  سؤاستفادۀ جنسی-١

  ِ پرورش و آماده سازی برای عمليات انتحاری و انفجاری-٢

  )کليه ھا(ده ھا ُ استفاده ازاعضای بدن، بخصوص استفاده ازگر-٣

ِ فروش آنھا برای ثروتمندان عرب وعجم غرض پيشبرد کارھای شاق ويا خوش گذرانی                                                                            -٤ ُ
  .                           انتقال س�ح و مواد مخدر از يک مکان به مکان ديگر-٥

ِ گزارشھا، بخش بسياراندکی ازھمۀ اختطاف ھا، بيداد گريھا و بازی ھا ی غير انسانی با ھستی و آيندۀ البته اين 
  .                   کودکان ِافغانستان را بيان مينمود

ِو بخش مسوول حفاظت ازکودکان حقوق بشر، " يونيسف " آمارھا و گزارش ھای  ِ در افغانستان ) شعبۀ يوناما(ِ
به . ، ازنعمت تعليم و آموزشھای رسمی محروم اند)اعم ازدخترو پسر(د که به تعداد پنج مليون کودک حاکی ازآن بو

ھشتاد ھزار کودک، معتاد . تعداد شصت و پنجھزار کودک تنھا درشھرکابل روی خيابانھا مصروف کارھای شاق ھستند
  .                                       ِبه مواد مخدرميباشد

ِن درمورد تلفات جانی کودکان درتحت شرايط جنگ و ناامنی درکشور، گزارشھای يوناما بيانگر آن بود ھمچنا ِ ِ ِ
م  ٢٠١١م به تعداد يکھزار و چھارصد کودک، درسال ٢٠١٠م به تعداد نھصد و ھشت کودک، درسال ٢٠٠٩که درسال 

اخبار وگزارش ھای مربوط به . ده اندم  يکھزار و پنجصد کودک به قتل رسي٢٠١٢دو ھزار و دوصد کودک و درسال 
ِخود کشی تعدادی ازجوانان کشورکه درنتيجۀ فقرصورت ميگرفت و مرگِ کودکانی که دراثرگرسنه گی بوقوع می  ِ ُ

 .                                                                             پيوست، نيز دررسانه ھای افغانستان بازتاب داشت

شش "  ِ خورشيدی ازقول منابع رسمی نوشت که ١٣٩٠بتاريخ چھاردھم ماه جوزای سال " افغانستان" وزنامۀ ر
ِمليون کودک با خطرھای گوناگون مواجه ھستند و به تعداد پنجھزار و نھصد کودک افغان بطورغير ِقانونی ازکشور به 

                                         ."                              اروپا انتقال داده شده اند

تنھا "  خورشيدی ازقول منابع آگاه نوشت که  ١٣٩٣شبکۀ خبر رسانی افغانستان، بتاريخ بيستم ماه حوت سال 
    ..."                     از افغانستان به کشورھای خارج قاچاق شده است } افغان{،  ھشت ھزارکودک )م٢٠١٤(ُطی نه ماه سال روان 
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ماه ٢٧خبرگزاری بی بی سی نيزگزارشی را به نقل از وزارت امورخارجۀ اياjت متحدۀ امريکا، به تاريخ 
م درمورد وضع وحال کودکان افغانستان به نشر رسانيد که ما اينک، بخشھايی از آن گزارش را دراينجا ٢٠١٥جوjی 

                                        :                                             درج مينماييم

وزارت خارجۀ امريکا درگزارش سا(نۀ خود از وضعيت قاچاق انسان درکشورھای مختلف جھان، گفته   " 
کودکان درکارگاه ھای قالين بافی، ... است که بيشترين قربانيان اين پديده در افغانسان، کودکان و نوجوانان ھستند

، منازل مسکونی، بھره کشی جنسی، گدايی، قاچاق مواد مخدر به بيرون از مرزھا }خشت پزی{ کارخانه ھای آجرپزی 
ُو ھمچنين بعنوان کمک رانندۀ ماشين ھای باری درداخل افغانستان، آسيای ميانه، اروپا و جنوب آسيا استفاده 

 شده اند، در اين کشور به شماری ازپسران افغان که با پرداخت پول و به صورت غيرقانونی وارد يونان... ميشود
شماری ازخانواده ھای افغان، آگاھانه فرزندان خود را برای فحشا و ...افتاده اند} لذايزجنسی{ دست قاچاقچيان سکس 

درمواردی، خانواده ھايی که به کاشتن خشخاش مشغولند نيز برای بازپرداخت بدھی ... استفاده در بچه بازی ميفروشند
  "                                                  ... مواد مخدر، فرزندان شان را ميفروشندھای خود به قاچاقچيان

ِ خورشيدی ازقول مسوولين دفترساحوی سازمان ملل ١٣٩٣بتاريخ پنجم ماه سرطان سال " آوا " خبرگزاری  ِ ِ
سی درصد افزايش داشته و تعداد ِطی سال جاری ميCدی، تلفات کودکان درسراسر کشور، : " درافغانستان نوشت که 

جنگ، زنده گی اطفال را از نظر فزيکی و روانی به مخاطره می اندازد و ... زخمی شده گان نيز دو برابرشده است 
تمامی کشورھای اسCمی و غير اسCمی، کنوانسيون بين ... اطفال، قشری آسيب پذيراست که نياز به حمايت دارند

               ."  کرده و تعھد نموده اند که از اطفال حمايت ميکنندالمللی حقوق کودک را امضا 

مسوول دفترساحوی نماينده گی سياسی سازمان ملل درشمال " کارک "ھمچنان از قول " آوا " خبرگزاری 
 کودک ١٦٩٤ درسراسر افغانستان، به تعداد ٢٠١٣براساس دفترحقوق بشر يوناما، درسال " افغانستان نوشت که 

 جون سال ٢٥از تاريخ ... تن ديگر زخمی شده اند١١٤٩ تن کشته و ٥٤٥و زخمی شده اند که از اين ميان، کشته 
، در مقايسه با سال گذشته، تعداد تلفات اطفال، سی درصد افزايش داشته و تعداد زخميان دو برابر شده است ٢٠١٤

                      "...  
ِ ھای ناھنجاروتکان دھنده عليه ھستی، حقوق انسانی و حيثيت کودکان ُدراينجا، نمونه ھای مختصری ازرخداد ِ

 :                                                                            ِافغان، بخصوص در دھۀ زعامت حامد کرزی را درج مينماييم 

ِيک افسرارتش افغانستان در وjيت تخار، باjی يک دخترخورد س*  ال تجاوزجنسی انجام داده و سپس اورا به ِِ
 .                                  قتل رسا نيد

ِدرماه اکتوبر سال " مجتبی " ِيکی ازجنگ ساjران وjيت قندوزبنام *  م باjی دختريازده سالۀ متعلق به ٢٠٠٦ِ
ِيک زن بيوه وبی سرپرست تجاوزنموده و بعدا او را دربرابر يک ق�ده سگِ ً ِاين دخترخوردسال، .  جنگی مبادله کردِ

 .                                                          ربوده شده بود" م� نظر"توسط شخصی بنام 

ِم، يک منبع رياست زنان وjيت بلخ گفت که ٢٠٠٨سال " پندار" ِباساس گزارش نشريۀ *  ِسال گذشته درحدود " ِ
jی اطفال را ثبت نموده اندِچھارقضيۀ تجاوزجنسی باjِمنبع مذکورھمچنان گفته است . " ی اطفال و پنج قضيۀ لواط با "

ِشايد صد ھا قضيۀ ازاين دست درجاھای مختلف صورت گرفته باشد که خانواده ھا بخاطر حفظ ِآبرو ی شان ، آنرا افشا 
  .                                                   نميکنند

ِدفترکمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان بتاريخ بيست و پنجم ماه حوت سال  *  خورشيدی  اع�م نمود که ١٣٩١ِِ
ِازميان حدود يکصد و چھل قضيۀ تجاوز جنسی دراين کشور که در دو سال گذشته به ثبت رسيده، ھشتاد درصد اين "  ِ

                                      . "                  قضايا را تجاوز براطفال تشکيل ميدھد

تجاوز جنسی نمود و " صديقه " ِباشندۀ کلدار وjيت بلخ، باjی کودک پنجساله بنام " جمعه مراد "شخصی بنام * 
ِکودک مذکوردربيمارستان تحت معالجه قرار گرفت ِ                                                                        .               

ِمرد ديگری نيزدروjيت سمنگان، باjی يک دختر ھفت ساله تجاوز نمود وکودک نيزرھسپاربيمارستان *   ِ ِ
  .                                                   گرديد
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  ساله در تخار، يک٣يک دختربچۀ "  خويش نوشت  که " فيسبوک " ِيکی ازھموطنان مطبوعاتی درصفحۀ * 
ِ ساله دروjيت ھرات مورد تجاوز ١٣ ساله  در سمنگان و يک پسر بچۀ ٨ ساله درمزار، يک دختر بچۀ ٥دختربچۀ  ِ

  .                                                                               جنسی قرارگرفتند

ًيک کودک ده ساله در ولسوالی آقچه، اوj ربوده شد ه و پس ا*  . ِز تجاوز جنسی  دستجمعی ، به قتل رسا نيده شدِ
ِاين کودک، شاگرد صنف ِچھارم بود و پدرش را از دست داده و با مادرخود زنده گی ميکرد ِ ) .٢٧٦                                 ( 

ِم، اوj توسط سه فرد ازمنسوبين اردو ٢٠٠٨درماه جون سال " سونيا " دختربچۀ ده ساله بنام *  ًبعدا . ربوده شدً

ِتوسط يکی ازافسران اردو درداخل پايگاه   .                         درشبرغان مورد تجاوزجنسی قرار گرفت ) دردفترکارش ( ِ

ِم، چھارمورد تجاوزجنسی ٢٠٠٨م، سی ويک مورد و درسال ٢٠٠٧درسال " دفترحقوق بشرشبرغان گفت که * 
               . "   باjی کودکان را ثبت نموده اند

 م در وjيت بلخ، باjی يک دختر بچۀ سيزده ٢٠٠٧يک گروه ھفت نفره درسال * 

ِقرار گزارش دفتر حقوق بشر .    * ساله تجاوز گروھی انجام دادند که ھيچ يکی از تجاوز کاران ھم مجازات نشد ِ ِِ
ِقندھار، يک پسر بچۀ چھارده ساله درھرات مورد تجاوزجنسی قرارگرفت وپو ليس ھم بجای دستگيری مجرم و ِ

 .                                             ِبازخواست jزم، پسربچۀ مظلوم را به زندان انداخت

ِھمين منبع ھمچنان ازقول رياست شفاخانۀ ھرات ع�وه نمود که  *  درھرماه، سه تا پنج کودک که مورد " ِ
 .                                                                             فاخانه آورده ميشوندتجاوزجنسی قرار ميگيرند، غرض معالجه  به ش

م، مورد تجاوز جنسی از سوی دو مرد ٢٠١٤ِيک کودک پنج ساله در وjيت ھرات، پس ازآنکه درماه جوjی * 
  .                              قرار گرفت، جان باخت

 مسجد دروjيت قندوز، باjی يک دختربچۀ ده ساله که نزدش سبق می آموخت، درمنطقۀ کوبۀ ِيک م�امام* 
  .                     شھرقندوز، تجاوز جنسی انجام داد

. م، باjی يک نوجوان دروjيت باميان، تجاوزجنسی گروھی صورت گرفت٢٠١٣ِبتاريخ نھم ماه جوjی * 
ِقرارگزارش خبرگزاری بی بی سی، م باساس . ِتجاوزين شش نفربوده وبا افراد ومنابع زورمند آن وjيت مرتبط ھستندِ

ِگزارش، اين موضوع وقتی افشا گرديد که افراد مجرم ازعمل لواط فلم برداری نموده وآنرا تکثيرکردند ُ ادارۀ امنيتی . ِ
َشھرک کھمرد به بی بی سی گفت که ھرشش تن متجاوزين دستگيرشده اند وان اظھار نمود که چون آنھا ِاما پدرنوج. ِ

.                                                              ِازپشتيبانی افراد زورمند برخوردارھستند، بنابرآن باور ندارد که مورد مجازات قرارگيرند) متجاوزين(
ِيک دختر زير سن ده سال، در وjيت سمنگان مورد تجاوز جنسی قرار گرفت*  ِ ِِ  وغرض ِمعالجه   به شفاخانۀ ِ

 .                            ِشھر مزار انتقال داده شد

ِيک کودک سه ساله در وjيت تخار، به شکل بيرحمانه يی مورد تجاوز جنسی  يک مرد بيست و شش ساله * 
 .                                            قرار گرفت

ِح، مورد تجاوز جنسی يک مرد بيست و دو ساله قرارگرفت  وبھمين مناسبت، يک دختربچۀ پنج ساله در بل *  ِ
 .                     مدتی بحال بيھوشی قرار داشت

ِدروjيت ھرات، يک نوجوان سيزده ساله، پس ازآنکه توسط دو نفر مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، درختم *  ِ ِ ِ
     )                                                                           ٢٦٨. (تجاوز، توسط متجاوزين به قتل نيز رسانيده شد

ِيک کودک دوساله درھرات توسط يک مرد بيست و دوساله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت وجان داد*  ِ ِ                                                                    .
" ِدر شھرک امام صاحب مربوط وjيت قندوز، ازسوی مردی بنام ) پنجساله(ختربچۀ خورد سال باjی يک د* 

  .         تجاوز جنسی انجام داده شد" حنيف 

مربوط وjيت قندھار، ازسوی يکنفر، " حاجی عزيز " ِم، يک کودک شش ساله درمنطقۀ ٢٠١٤درماه اکتوبر* 
ِفترساحوی کمسيون حقوق بشردر وjيت قندھار، از افزايش ِعمل تجاوز قبل ازاين، د. مورد تجاوز جنسی قرار گرفت ِ ِ

  .                                                جنسی باjی کودکان ابراز نگرانی نموده بود

ِسه مرد، باjی يک دختر سه ساله " ِازقول دفتررسانه ھای وزارت امورداخلۀ افغانستان گزارش داده شد که * 
ِمردان متجاوز، قربانی شان را پيش ازچاشت روز دوشنبه . ِرستاق وjيت تخارتجاوزکرده اند}  شھرک {  ولسوالی در ِ
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کودکی که باjيش تجاوز صورت گرفته، . ِدرجريان بازی ھای کودکانه ربوده و پس ازآن، باjيش تجاوز کرده اند
  ... "                                             ن دريافت شده است شام ِھمان روزبا بدن ِعريان ازيک باغ در نزديکی خانۀ شا

) پنج ساله(ِشولگرۀ مربوط وjيت بلخ ، باjی يک دختر خوردسال ) ِشھرک(ِيک فرد نزده ساله در ولسوالی * 
ُدرشھرک رستاق مربوط وjيت )  واسطه دار( ِقبل ازآن نيز، سه فرد مسلح . ِتجاوزجنسی انجام داد تخار، باjی يک ِ

  .                                 تجاوز جنسی انجام داده بود" نيلوفر " ِکودک سه ساله بنام 

، پدر نيلوفر، "خامه پرس" از ارتکاب اين عمل نا روا، بيشتر از ششماه سپری شده بود که به قول خبرگزاری 
رياست دادستانی تخار از وی به خاطر "  اظھار داشت که کودک سه ساله، وارد کابل شد و ضمن تماسگيری با رسانه ھا

پدر نيلوفر اظھارنمود که " نورالدين " اين درحالی بود که ..."  رسيده گی به پروندۀ دخترش، از او پول خواسته است
مچنان او ھ. چنان بی بضاعت و بی واسطه است که حتا پول کرايۀ موتر از تخار تا کابل را از ديگران قرض کرده است

کودکش را به نھاد ھای } تجاوز بر{يکی ازتجاورکاران برکودکش، عزيزهللا نام دارد و پس ازاينکه قضيۀ " گفت که 
  ."              عدلی وقضايی در ميان گذاشت، از سوی خانوادۀ عزيزهللا و دو فرد متجاوز ديگر به مرگ تھديد شده است 

چنانکه .  که يک مرد افغان با يک دختر ھفت ساله ازواج نموده استدرھمين شب و روز، رسانه ھا افشا نمودند
  .                      رسانه ھای تصويری، کودک ھفت ساله و مرد بزرگسال را که درکنارش قرار داشت، نيز به نمايش گذاشتند

ِتحقير، تھديد و نقض حقوق انسانی کودکان درھمينجا خ�صه نميشد ِس افغانستان تحت دستگاه اردو و پولي. ِ ِ
ِرھبری حامد کرزی نيزچنان فاسد بودند و انحطاط اخ�قی درچارچوب اين دستگاه ھا چنان بيداد ميکرد که بعضی  ِ
ِازمنسوبين آن، بجای تأمين امنيت ِمالی و جانی مردم و رعايت حقوق انسانی اتباع کشور، خود با سؤ استفاده ازموقف  ِِ ِ ِ

ِت، اختطاف، بچه بازی و تجاوزجنسی باjی کودکان بی پناه مملکت متوسل ميشدند ِرسمی خويش دراکثراعمال سرق ِ
ھمچنان دستگاه ِ قضايی کشورچنان ضعيف، فاسد، رشوه ستان و خ�فکاربود . وکمترين بازخواست وعدالت سراغ نميشد

  .                                               که به مشکل ميتوانست قانون وعدالت عليه مجرمان، غاصبان و تجاوزکاران را تطبيق نمايد

ِدربخش تھديد ھا و تجاوزھا عليه کودکان افغانستان وعدم موجوديت مکانيسم ھای حقوقی و عادjنه، يکی  ِ ِ
 ِوکيل. ِطفل، شرايط ِخاص خود را کار دارد: " ِبه يکی ازخبرنگاران افغان گفت ) اجمل بلوچ زاده ( ِازفعاjن حقوق بشر 

ِزبان خاص خود را کار دارد. مدافع خاص خود را کار دارد ِمحکمۀ خاص خود را کار داردکه مشکCتی که سر راه اش . ِ
بھمين اساس يک حوزۀ خاص برای اطفال، چه از . ًاما فعC ما چنين چيزی را نداريم . به وجود آمده، آنھا را حل کند

داشت، متأسفانه } می { اطفال وجود } که بايد برای{ِس اختصاصی نگاه جزايی، چه از نگاه محاکم، چه ازنگاه پولي
ِاين عوامل باعث ميشود که افراد فرصت طلب و افراديکه ھمواره تCش ميکنند که انتقام بگيرند، می آيند و . نداريم

      ...                                                         کودکان را مورد حمله قرار ميدھند

ِ ادارۀ حقوق بشرافغانستان، ازافزايش ميزان تجاوز جنسی باjی کودکان درکشور، پيوسته اظھار نگرانی ميکرد ِِ ِ .
ِ قضيۀ تجاوز جنسی که در دوسال گذشته سالھای ١٤٠از ميان حدود "  ِيکی ازمسووjن اين اداره به رسانه ھا گفت که  ِ

."                                                                    ِرصد آن را تجاوز جنسی باjی اطفال تشکيل ميدھدبه ثبت رسيده ھشتاد د)  خورشيدی١٣٩١- ١٣٩٠(
ِ يک تن ديگرازمسووjن ادارۀ حقوق بشردروjيت بلخ بخ خبرگزاری  شايد صد ھا دختر و " گفت که " ُبخدی " ِ

ِ غير انسانی مانند تجاوز و لواط در خانواده ھا از طرف اقارب ويا ھم يا طفل وجود داشته باشد که قربانی خشونت ھای
ِنزديکان خود قرارگرفته باشند، اما بسياری ازخانواده ھا بخاطر حفظ آبرو درجامعه، ازآشکارا ساختن اين موضوع خود  ِِ

ِو درفرجام، مؤسسۀ زنان افغانستان نوين، باساس ارزيابی جديدی که به . " داری ميکنند ِھمکاری وزارت امور زنان ِ ِ
 ٢٤٥ِمي�دی به نشر رسا نيد، مدعی شد که ظرف شش ماه گذشته، ٢٠١٤ِافغانستان انجام داد و آنرا درماه سپتمبر 

مؤسسۀ مذکورع�وه نمود که آنھمه تجاوزھا در وjيات  . ِمرتبه، تجاوز جنسی به زنان و کودکان صورت گرفته است
 .                           ُسر ِپل  و ھرات انجام داده شده اندقندوز، تخار، جوزجان، بلخ ، 

ِمعافيت ازمجازات، حمايت شماری ازقدرتمندان از مجرمين، عدم " رييسۀ اين مؤسسه به رسانه ھا گفت که 
ده ِآگاھی از ارزشھای دينی، عدم تبليغ علمای دين و مصارف ِسنگين ازدواج ھا، دjيل اصلی تجاوزھای جنسی خوان

 . "       ميشود

ِبه صورت فشرده بايد گفت که موارد آتی  درچگونه گی ھستی و تعيين سرنوشت  آيندۀ کودکان وطن دخالت  ِ ِ  
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 :                                             آشکار داشت 

                                                                               آموزش و بھره برداری از کودکان به منظورنقل و انتقال ِمواد مخدر و اشيای غير قانونی * 
استفادۀ نا مشروع ازوجود ِکودکان بخاطرتگدی يا گدا گری در شھر ھا بگونۀ سازمان يافته                                                                               * 
ُده سازی کودکان غرض ارتکاب سرقت ، جيب بری و غيرهآموزش و آما*  ِ  

ِسؤاستفاده از وجود کودکان به منظور تجاوز جنسی، رقاصی  و اعمال خ�ف اخ�قی*  ِ  

ِبه دام اندازی کودکان، به ھدف قاچاق آنھا بخارج و فروش اعضای بدن آنان*  ِ  

َبکارگيری کودکان در کارھای شاق مث�، خشت پزی، امور تعم*    ...يراتی، مالداری و زراعتی و ً

  آموزش و بکارگيری کودکان در امورخبرچينی و خبر رسانی * 

ِآموزش و آماده سازی کودکان غرض ارتکاب اعمال انتحاری و انفجاری*  ِ 

  )ادامه دارد                                                           ( 

  

  

  

  

  

  
 

  


