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   کابل- ینيعبدهللا ام

  ٢٠١٥ جنوری ٣٠

  

  یھزار افغان٢۵  به ھهماک ي دختر فروش 
د که فقر او را يگو ین خانم  ميا. فروخت ی ھزار افغان٢۵به مبلغ اش را  ک ماھه يف فرزند ي در شھر مزارشرک معلمي 

کا يسم امريالي است که امپری نظام مستعمراتیاي از مزایکين ھم يا. مت ارزان بفروشديمجبور ساخته تا دخترش را به ق

ن و شوکت غنوده اند، أده شده در شيون ھا دالر دزديلي مانند عطا نور با بیفيافراد کث. به ارمغان آورده است افغانستان یبرا

  .  خبر اندیخود ب" اتباع"اما از حالت بد 

 که زن اصالً  ی در کشور.دھد ینمرا  شان ی قانونۀنفقرھا کرده و را  چھار فرزندش ن معلم، ھمسر و ي اانسانشوھر نا

ب ير شدن پول سرشار در جيا زنان شورا که سرمست از سرازيآ. ديت نمايتواند به کجا شکا ی میرد، ک  ندایارزش انسان

ر ي در زیر انسانيکنند، در فکر خواھران نامراد خود اند که چه غ ی کنک  می تفنن مویگر را برايک دي خود اند و یھا

بت زده با خبر يوق بشر که از احوال ھمچو زنان مصن کاذب حقايکجاست مناد. زنند یل دست و پا ميظلم و ستم جامعه و فام

 تنھا مادر معلم ن يا.  ساخته استین خانواده را جاري ایاعضاجگر سوز اشک ، فشار و غربت  یو درماندگ ینادارشوند؟ 

ک ين ي ا.اش را بفروشد  ک ماھهي معاش دارد و ناچار شده است تا دختر یھزار افغان ۶آور خانواده است که ماھانه   نان

 ی میکائي نوع امری و عدالت اجتماعیه داري سرمای افغانستان است که فداۀبت زديل و زنان مصيمثال کوچک ھزار ھا فام

  .گردند

اند تا درس   ند که کمر ھمت بستهيگو یآنان م. آورده استز به لرزه در ين خانواده را نيفرزندان استون فقرات   ینوائي ب

 وجود یوجدان وشرفبين زمامداران و حاکمان کشور نيز  کاش . خانواده و کشورشان شوندیدر خدمت برابخوانند و مص

  . داد ین خانواده گوش مي جانکاه ایداشت که به صدا یم

ات مرد و زن ي حی بھبودی برایدي، امین عدالت اجتماعي و تأمیک نظام مردميم که تا زمان استقرار يبار ھا گفته ا

  .ستيافغانستان ن

  

 


