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  نگاهی بر وضعيت کودکان افغانستان
  
  

کودکان که نخبگان و آينده سازان اصلی يک جامعه ميباشد و نقش تأثير گذار در پيشرفت ها و دگرگونی های آينده 
دی مطرح ميکند که دارند لزوم توجه ويژۀ به زندگی  و پرداختن به نياز های اساسی و عمدۀ آنان را به صورت ج

شناسايی احتياجات تعليمی و تربيتی آنان از جانب خانواده ها و دولت يک امر ضروری و حتمی تلقی ميگردد زيرا 
کودکان به آن درجۀ از تکامل جسمی و ذهنی نرسيده است که مستقالنه و آگاهانه بدون کمک کسی برای خود تصميم 

د لذا به کمک کسانی از خانواده و جامعه شان نياز دارند که از آنان به بيگيرد و حقوق شانرا در جامعه حفظ نماين
  .درستی مراقبت و سرپرستی نمايد

از آنجائيکه اين قشری از جامعه در طول تاريخ به اشکال گوناگون متحمل اعمال و رفتارهای ظالمانۀ ناشی از طرز 
و تربيتی آنان توجه صورت نگرفته بود بلکه همواره تفکر حاکم بر جامعه بوده اند و نه تنها به نيازهای تعليمی 

قربانی افکار و برخورد های ظالمانه آنوقت بوده اند؛ که تحميل انواع محدوديت ها بر حقوق کودکان و نقض آن در 
بدترين نوعش از جانب مردم و حاکمان آنوقت در بسا نقاط جهان تالشها و کوشش های را در جهت دفاع از حقوق 

 ژينو در جهت مراقبت های ١٩٢٤ توجه به رشد و تعليم و تربيت آنان موجب شد که اعالميه حقوق کودک کودکان و
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد بزرگترين ١٩٨٩الزم از کودکان و سر انجام اعالميه حقوق کودک مصوب سال 

:     اعالميه چنين مقرر ميداردضمانت برای تأمين حقوق و آزاديهای اساسی کودکان بشمار ميرود اصل هشتم اين 
و کليه کشورهايکه . >> کودک بايد در هرشرايط جزء اولين کسانی باشد که از حمايت و تسهيالت بهره مند گردد<<

به آن ملحق شده اند و مفاد مندرج در آن را پذيرفته اند خود را ملزم به تمامی احکام و دستورات آن ميدانند که 
شورهای ميباشد که اين سند الزام آور و الزم الجرا را پذيرفته اند و خود را مکلف به تمامی افغانستان يکی از آن ک

معيار های آن در جهت تبين بهتر حقوق کودکان ميداند که توسط قوانين داخلی خود نيز معيار های اين کنوانسيون و 
  .مقاوله نامه های مرتبط به حقوق کودک را حمايت ميکند

جهان تعدادی قابل مالحظۀ سازمانها و موسسات خيريه در راستای حفاظت از منافع کودکان و امروز در سراسر 
حمايت جدی از آنان در برابر تهديدات و خطرات ناشی از فقر و سائر اسيب های اجتماعی وجود دارد و درايجاد 

ايش توجه به وضعيت کودکان زمينه ها و فرصت های مناسب به منظور تربيت سالم آنان همواره تالش ميکند که افز
در جهان سبب شده تا انکشافات و پيشرفت های عمدۀ در خصوص رعايت و اجرای حقوق کودکان و فراهم ساختن 
زمينه ها و امکانات تعليمی و تربيتی و برآورده ساختن نيازهای اساسی و بنيادين آنان در عرصه های گوناگون 

ز اين پيشرفت ها در وضعيت کودکان افغانستان نيز در طی چند سال صورت گيرد؛ که خوشبختانه گونه های از ا
  .اخير به خوبی بمشاهده ميرسد

اما واقعيت اين است که کودکان افغانستان بعنوان محروم ترين کودکان دنيا که طی ساليان جنگ و خونريزی 
فقر و مشکالت زندگی بسر برده اند محروميت ها و نارسايی های فراوان را تجربه کرده اند و در يک شرايط توأم با 

که هنوز هم پيامدها و تبعات ناشی از آن محسوس است و هستند کودکانی که اندکترين امکانات برای زندگی کردن و 
فراگيری علم و دانش در اختيار ندارند و در نهايت مشکالت بسر ميبرند کودکانی که در جريان جنگهای خانمانسوز 

 اند برای تأمين مايحتاج زندگی خود و فاميل خود  ناچارًا به کار های شاقه و سنگينی روی يتيم و بی سرپرست شده
آورده اند؛ افزون بر آن  هزاران کودک ديگر در گوشه و کنار کشور به مصائب گوناگون بی سرپناهی، آوراگی، 

تراژيدی بزرگی جامعه ما ميباشد گرفتار اند که ... سؤتغذيه، فحشا، سؤ استفاده های جنسی، کار اجباری، گدايی، و
کودکانی که نياز مبرم به سرپرستی دارند خود سرپرستان خوانواده های خود اند و با متحمل شدن انواع مشکالت 
درپی درامد برای خوانواده های خود اند؛ حقيقت اينست که عامل اصلی رواج کار کودکان در افغانستان  عدم وجود 

  . ين اجتماعی ميباشد که خانواده ها مجبور ميشوند کودکان خود را به کار وادارندسرپرست و نبود رفاه و تأم
افغانستان که در طول تاريخش مقهور و مغلوب انواع  رژيم های استبدادی بوده و شهروندان آن شاهد بدترين رفتار 

 حتی کودکان نيز از رهگذر اعمال استبداد حاکميت های مستبد و ديکتاتور ها و اعمال ظلم و ستم عليه شان بوده اند و
گذشته بی نصيب نماندند که حکومت چند سالۀ رژيم سفاک طالبان از نمونه های بارز آنست آنان که بانيان خشونت، 

 خشونت ها ظلم، ترس و ناقضين اصلی حقوق بشر در افغانستان بشمار ميرفتند کودکان را نيز در معرض بدترين
قرار دادند، به حقوق اوليه آنها احترام نگذاشتند، حق آموزش و تعليم و تربيت را از آنان گرفتند، تمامی زمينه های 
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رشد آنها را در جامعه از بين بردند، هزاران کودک را يتيم و بی سرپرست ساختند و حتی آنان را بر اساس تبعيضات 
  .مذهبی و ملی مجازات کردند

ز برچيده شدن بساط حاکميت طالبان از افغانستان و روی کار آمدن حاکميت مردمی پيشرفت ها و تغيرات اما پس ا
چشمگيری در عرصۀ حقوق زنان و کودکان بمالحظ ميرسد؛ تالشهای دولت هماهنگ با سازمانها ی غير دولتی در 

قوق بشر و تعين ضمانت های قانونی راستای تأمين حقوق و آزاديهای اساسی شهروندان و رعايت بدون قيد و شرط ح
در رابطه به حقوق کودکان مسلمًا تأثيرات بزرگی را در بهبودی وضعيت کودکان وارد ساخت که دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان در پرتو قانون اساسی کشور با اتخاذ سياست های درست و منظم در راستای احترام به حقوق 

نمايد؛ هکذا در زدايش فقر و محروميتها در بين کودکان مساعد ساختن زمينه کودک و تأمين حقوق کودک تالش مي
های آموزشی و تعليمی و فراهم نمودن امکانات برای کودکان نيازمند و محروم اين کشور و جلوگيری از هر گونه 

 اهميت و لزوم ضنًا. اعمال و برخورد که حقوق کودکان را مورد تضيع قرار ميدهد اقدامات الزم صورت گرفته است
بنابرين دولت با برنامه ريزی درست در مساعی . تعميم تربيت کودکان در قانون اساسی بصراحت تأکيد شده است

مشترک با سازمانها و مؤسسات غير دولتی در رابطه به تهيه نمودن وسايل آموزشی، فراهم نمودن زمينه های 
يتی و پاسخ به نيازمندی های اساسی تعليمی، رفاهی، معيشتی آموزشی از قبيل احداث مکاتيب، موسسات تعليمی و ترب

کودکان رادر اولويت برنامه هايشان قرار داده که در کل گامهای مهم در ارتباط به حقوق کودکان برداشته شده  ... و 
ا به مشکل اما علی الرغم تمامی اين تالشها موانع و چالشهای تأمل بر انگيز که تحقق عملی و کامل حقوق کودکان ر

مواجه ميسازد همچنان وجود دارد چناچه تعدادی زيادی خوانواده های کم درآمد و بی بضاعت که روزانه اندک درآمد 
ندارند و با مصائب و محروميت های گوناگون زندگی ميکند مجبورًا کودکان خود را به کار های طاقت فرسا و زيان 

 دانش محروم اند و فرصت تعليم و تربيت را نابسامانييهای روزگار از آور گمارده اند اين اطفال که از نعمت علم و
  .آنان سلب نموده  اند مطمئنًا صدمات جدی جسمی و روانی را متحميل ميگردد

اختطاف و کودک ربايی بعنوان يک پديدۀ مخوف و خطرناک که زندگی کودکان را هدف قرار ميدهد و همواره تحديد 
تان تلقی ميگردد از معضالت ديگريست که دولت و مردم ما را به نگرانی عظيمی بزرگی برای کودکان افغانس

واداشته که متاسفانه ساالنه ده ها کودک افغانستانی توسط مافيايی بين المللی به اهداف تروريستی، سؤاستفاده های 
که مسلمًا بانی  اصلی و جنسی و استخدام اجباری در کارگاه ها و موسسات صنعتی به خارج از کشور قاچاق ميگردد 

حمايت کنندۀ اين شيوۀ منفور و غير انسانی کسانی اند که طرفدار ادمۀ ناامنی ها و جنگ درين کشورند و در بی ثباتی 
ها نقش دارند کودکان را آموزش تروريستی ميدهند و از آنان بعنوان حربۀ مؤثر درجهت تحقق بخشيدن به اهداف 

های استثمارگر که در صدد استثمار نيروی کار ارزان انسانی اند نيز در اختطاف اطفال شان استفاده ميکنند؛ و باند 
  .نقش دارند و از کودکان در بدل دستمزد ناچيز و حتی بدون پرداخت دستمزد بهره کشی مينمايد

قوق و بهبودی اميدواريم دولت با اتخاذ برنامه ها و تدابير مناسب در راستای از بين بردن کليه عوامل که تأمين ح
وضعيت کودکان را تحديد ميکند تالش نموده و با ارئه مکانيزمهای تأمين رفاه اجتماعی زمينه های رشد کودک را 
مساعد سازد که درين ميان راهکار هماهنگی و مشارکت مؤسسات غير دولتی با دولت هم چنان مؤثر و ارزنده تلقی 

  .ميگردد
  
  

  پايان
 


