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  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٢۶ 

   :٢٠١٨کابل، خونبارترين شھر در سال 

تلفات  ، اعالن کرد که کابل باالترين١٣٩٧ دلو ٨ خبری به تاريخ لسۀج از غير نظاميان طی گروه دادخواھی حفاظت

 رويداد ٢٩رسانده آمده است که در  در گزارشی که اين نھاد به نشر.  تجربه کرده است٢٠١٨غير نظاميان را در سال 

پس از کابل واليت ھای . غير نظامی ديگر زخم برداشتند ١١٠٧ غير نظامی کشته و ۵١٠خونين در شھر کابل، 

  برای توده ھای ستمديده و بيچارۀ ما از طرف اين نھاد ردهخونين ترين واليات کشور ننگرھار، غزنی، ھلمند و پکتيا

کيد به اين که بيشترين أت به گفتۀ عزيز احمد تسل عضو گروه دادخواھی حفاظت از غير نظاميان، ضمن. بندی شده است

 نيرو یئی وحوش طالبی و حمالت ھوائھای کنار جاده  تلفات غيرنظاميان در نتيجۀ حمالت انتحاری، انفجاری و ماين

 بوده ٢٠١٨پيوسته، می گويد که ماه ھای اکتوبر و جوالی خونبارترين ماه ھای سال  ھای امنيتی دولت پوشالی به وقوع

 . زخم برداشتندديگر  تن٨٧ غير نظامی کشته و ١٣۶ی، ئ حملۀ ھوا١٩ھمچنان در اين گزارش آمده که در اثر  .است

برای  رسد و ھيچ روزنۀ اميدی ر توده ھای ستمديدۀ ما به نشر میتکان دھنده از قتل و کشتا ھمه ساله گزارش ھای

افزايش مھاجرت ھا، تشديد جنگ  قتل، کشتار، فقر، بيکاری،. خورد بھبود وضعيت وخيم و فجيع جاری به چشم نمی

  .ھای ما را در بدترين وضعيت قرار داده است وحشيانۀ جاری و باالخره نگرانی از آيندۀ نامعلوم، توده

  

  : ن در افغانستا غم انگيز کودکان کارسرنوشت

عوامل  در تازه ترين نظر سنجی خود در رابطه به وضعيت کار کودکان در افغانستان،» حقوق بشر« کميسيون نا مستقل

 درصد کودکان، ھر ٩٠که بيش از  در اين گزارش آمده. کار شاقۀ کودکان و پيامد ھای آن را به بررسی گرفته است

 درصد کودکان تا ١٠ھفت ساعت کار در روز و حدود  درصد بيش از ۶٠ کند که  ساعت کار می٣۵ھفته بيشتر از 

شورای « با اعضای لسهج ۵٣ پرسشنامه و برگزاری ۶۵٧ حسنجی با طر اين نظر. نيمه ھای شب مصروف کار اند

  .گرديده است هن محل تھياارگان ھای محل، کارشناسان، استادان پوھنتون ھا و متنفذ» نمايندگان« ،»واليتی

 درصد دختر بوده که به صورت ٨ درصد پسر و کمتر از ٩٢از  کودکانی که در اين نظر سنجی اشتراک نموده، بيشتر 

درصد کودکان به کار  ۵٠به اساس اين نظر سنجی . دادند  نفر تشکيل می٩کار را  اوسط اعضای خانوادۀ ھر کودک
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زباله ھا، دست فروشی،   درصد به کار ھای مثل جمع آوری١٠ر، دکانداری، بوت دوزی، حلبی سازی، ترميم موت ھای

 ١۶درصد مزد و  ٨۴مجموع کودکان کار، صرف  از. زنند اسپندی و باقيمانده به کار ھای مختلف شاقه دست می

درصد در محيط غير معياری و صحی  ۶١از آموزش محروم و  درصد کودکان ۵۶. کنند درصد بدون دستمزد کار می

درصد کودکان به سه وعده غذا و  ۵٩. دچار آسيب ديدگی در ھنگام کار شده اند درصد ٣٢ جمله کنند که از آن می ارک

   .درصد باقيمانده به يک وعده غذا دسترسی دارند ٢دو وعده غذا و  درصد به ٣٩

 درصد لت و کوب می ٣٣ درصد کودکان ھنگام کار با تھديد و فشار رو به رو می باشند، ۴٠ بر بنياد اين گزارش،

آزار جنسی قرار داشته و   مورد اذيت ودرصد کودکان کار ١۶درصد مورد تحقير و توھين قرار می گيرند،  ٣٩ شوند،

درصد عامل عمدۀ کار کودکان را فقر اقتصادی و  ٧۵در اين گزارش آمده که بيش از . درصد لمس بدنی شده اند ۴٣

ه ھا از حقوق کودکان، اعتياد پدر و مادر ھا، بی طبيعی، عدم آگاھی خانواد درصد را ناامنی، رويداد ھای ٢۵کمتر از 

   .دھند بد سرپرستی تشکيل می سرپرستی و

 ھای جسمی کار را روی کودکان بيماری ھای جلدی و عضوی، کمبود حافظه، مشکالت گفتاری، در اين گزارش پيامد

راری، افسردگی، ترس، ق نقص عضو، کاھش قد، کاھش وزن، پيامد ھای روانی را بروز حس حسادت، بی ثباتی، بی

از تفريح و محروميت از کانون گرم خانواده عنوان  ی و پيامد ھای اجتماعی کار کودک را محروميتئبدبينی، منفی گرا

 ليون تن گفتهي در افغانستان را بيشتر از دو مئيد نشده تعداد مجموعی کودکان کارأت برخی از گزارش ھای. نموده است

  .  اند

حتی در  روند که با صدای مھيب انتحار و انفجار تولد، بزرگ و ترين کودکان جھان به شمار میم کودکان افغان محرو

کودک در افغانستان که زندگی در کنار  ی ترين حقوقئابتدا. دھند اولين سال ھای بھارزندگی، جان شان را از دست می

 ٢٠١٨حاليست که در تازه ترين گزارش سال اين در . گرفته شده است ليون ھا طفل افغانيکانون گرم خانواده اند از م

کودک ديگر زخم  ٩٩٢ کودک کشته و ٣۶٣از تلفات غير نظاميان در افغانستان آمده است که در اين سال  »متحد«ملل 

   .برداشته اند

 

 

  


