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  غانستان اف- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٨ اپريل ٠٩
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

٣٩٧ 

  :درصد کودکان کارگر، مورد اذيت و آزار جنسی قرار می گيرند١۶

 در تازه ترين گزارش خود در بارۀ وضعيت کودکان کارگر در سرزمين اشغالی» حقوق بشر« کميسيون نامستقل 

 ۴٠قرار گرفته که بيشتر از  اذيت و آزار جنسیافغانستان نوشته است که نزديک به شانزده درصد اين کودکان مورد 

درصد کودکان کارگر با فشار  ۴٠نھاد بيکاره و بی کفايت،  به گفتۀ اين. درصد اين آزار ھا از نوع تماس بدنی می باشد

درصد نيز مجبور به  ٢٨درصد آنھا در جريان کار لت و کوب می شوند و بيشتر از  ٣٣ رو می باشند،ه و تھديد روب

 ساعت ۴٠کارگر نزديک به  درصد کودکان ٩٠بيش از .  گردند که باالتر از توان و انرژی آنھا می باشندی میئھا کار

   در اين گزارش آمده است که اضافه از . دھند انجام می در ھفته کار با مشقت و طاقت فرسا در بدل معاش اندک و ناچيز

 درصد آنھا در برخی از ١٠ز اين ميان بيشتر از  ساعت کار می کنند که ا٧بيشتر از  درصد کودکان کارگر روزانه ۶٠

 .ساعات شب نيز مشغول کار ھای شاقه و سخت اند

ليون و دوصد ھزار يرسمی بيش از يک م وزارت نام نھاد کار و امور اجتماعی دولت پوشالی می گويد که بنابر آمار

ليون کودک در اين کشور فقير و زخمی زير خط فقر به سر می برند يم کودک در افغانستان کار می کنند و بيش از سه

   .گذرانند زندگی سخت را می و با کمترين امکانات،

 ٥٦ی می گويد که ئی و ديده درائپر رو  از اين گزارش، اين کميسيون نامستقل با بسيار ایهجالب اينجاست که در گوش

به اين حساب می خواھد بگويد !!! ناراض اند درصد آنھا ٤٣کارگر از کارشان راضی می باشند و   درصد از کودکان

داشته » انسانی«مشکل اينجاست که بايد صاحب کار با کودک برخورد  که در حقيقت امر کار کودک مشکلی ندارد،

به  موضوعی در اين گزارش نه تنھا نھايت سرسپردگی و پوشالی بودن اين کميسيون نامستقل را طرح چنين!!! باشد

ًماھيتا چنين کميسيونی از حقوق  ًدھد، چراکه اگر واقعا و گذارد، بلکه حماقت دست اندرکاران آن را نشان می ینمايش م

داد، بلکه به صورت کامل ھر نوع کار  کودک گزارش نمی کرد، ھرگز از رضايت يا عدم رضايت کار بشر دفاع می

به چنين کميسيون ھای ساختگی و جعلی باور ما نبايد ھرگز . دانست بيشرفانه می کودک را مردود و غير انسانی و

  .باشيم داشته
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گزارشی از جنايت، بربريت و   کوچکترين تاکنون، اين کميسيون ھرگز» حقوق بشر«از زمان ايجاد کميسيون نامستقل 

شر و ستمديدۀ ما به ن امپرياليست ھای اشغالگر غربی به سردمداری امپرياليزم امريکا عليه توده ھای بيچاره شناعت

پوشالی عليه خلق ما به راه انداخته،  وحشت و دھشتی که نيرو ھای اجير و قراردادی دولتاز ھرگز و  نرسانده

فجيع طالبان جيره خوار و جنايتکار و داعشی ھای خونريز و  گزارشی تھيه نکرده است، ھرگز از شناعت و جنايت

ً فقط وظيفه گرفته که وقتا فوقتا رذالت واين کميسيون بيکاره و جعلی. نکرده است وحشی تصوير درستی ارائه جنايت  ً

تاب انعکاس داده و نشان دھد که از   با آب و،دندار تعداد انسان ھای جاھل و کودن را که بر زنان روا می ی يکفرد

  !کند، زھی حماقت و لودگی دفاع می» حقوق بشر«

  

  :ماين، دشمن بی رحم و پنھان خلق اسير ما

صد ھا ھزار حلقه ماين در سراسر کشور جنگ   شوروی تا ھجوم غارتگران غربی،» سرخ«از آغاز تجاوز قشون  

فرش اين . است جا گرديدهه مستعمرۀ ما از سوی طرف ھای جنگ غير عادالنه و وحشيانۀ چھار دھۀ اخير جاب زده و

  با وجود سرازير شدن.که به کام مرگ کشيده است را يا معلول و معيوب ساخته و يا اين  صدھا ھزار افغان تعداد ماين،

تنھا پاک نگرديده، بلکه ھر  ليون دالر به منظور ماين پاکی، کماکان بيشترين ساحات کشور از وجود ماين نهيصد ھا م

جا می ه در ساحات مسکونی و غير مسکونی جاب اين جنگ ارتجاعیسوی ھر  طرف ماين ديگر از هروز صد ھا حلق

   .گردند

» . قربانی می گيرد١٨٠به طور ميانگين  کشتزار ھای ماين ماھانه«ی گويد که سسۀ ماين پاکی مؤمحمد شھاب، رئيس م

که سال گذشته اين رقم را  انفجار ماين کشته و يا زخمی می گردند، در حالی  کسانی اند که در نتيجۀۀاين آمار شامل ھم

کشور جھان است که  لی دومينبه اساس آمار منتشره، بعد از يمن، افغانستان اشغا. ماه اعالن کرده بود  نفر در١٤٢

   .بيشترين قربانيان ماين را دارد

ماين، روزانه صد ھا حلقه ماين را  جنايتکاران جنگ وحشيانۀ جاری بی پروا و بدون درک از عواقب ناشی از کاشت

 ما به ھمراه توده ھای بيچارۀ ًنا آيندۀ خونباری را برای نسل اندر نسلئمطم جا می نمايند کهه در گوشه و کنار کشور جاب

  .خواھد داشت

 

  


