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  آژنگ . آ 

 ٢٠١١ جون ٠٢

 

  گمشده یكودك
  

ل   وله، در گزارش سازمانچهيبه  گزارش دو  شد، از آغاز سپتمبر سال هي اراارکيويدوشنبه در ن ، که روز مل

  .اند دهي گردی زخماياند  ھا در افغانستان جان باخته  جنگۀجيکودک در نت١٧٩٥ جمعاً ٢٠١٠ گست سالا تا ٢٠٠٨

 ني کودک در افغانستان احتماالً باالتر از ااني قربانیاست که رقم اصل  سازمان ملل متحد گفتهی مون، سرمنشی کبان

  . دشوار استاني جنگ شمارش قربانري درمناطق درگراياست، ز

 گري طالبان و دی سوءقصدھاھا، یگذار   راکت، بمبکي شل،ینتحار  کودکان در حمالتانيه است که ا گزارش آمددر

  .اند  کشته شدهیالملل ني افغان و بیتي امنیروھاي ناتي عملۀجي نتدر نيچن  مسلح، و ھمیھا گروه

ن يدر ا. كند ین مي چدا دستياست و نھان و پ نينام  افغانستان ھمچمنان در كمه  بینيسرزم  در كشتارگاهمرگ

وار ي را از در و دی بدبختۀا تنھا واژين كشورمحتضراست كه در آمدن و رفتنش از دني اول كودك ایجوالنگاه قربان

  . ابد يی  نمیچگاھي گمشده اش را ھیشناسد و كودك یم خانه اش

شود در  یل گرفته ميبه تجلا ي ھا گوی كلمه ھا وسخن شنوانیاله ن جا و آنجا در البيگمان در اي كودك كه بروز

 و یت ھستي باشد كه با توحش وبربری خون بردامن قصابانیامت گواه لكه ھايست چون قيست كه بايروز افغانستان

  . دھند  یرا ادامه م  و تھوع آور شانفيكثۀ ملش معايا را به غارت برده و با مانده ھاين جغرافيت انسان ايمعنو

 از دست آورد شش ی ودار و دسته اش در ھر محفل و كنفرانس مطبوعات"رس جمھويمحترم رئ" ی و كرنابوق

  به مكتبی خارجیرو ھاي كشنده و حضور پردردسر نیدكه توانسته اند به بركت دموكراسيگو ی میون كودكيليم

  بروند 

را  شانيتب ھاتوانند به مكتب بروند چرا كه مك یگر نميون كودك ديليكه شش م را بسته اند شانينان چشم ھاي امگر

  .را كشته اند  شانيو معلم ھا سوزانده اند

ن يكنند تا آخر ی می سرمه بسته خود دارند در پشت درگاه لحظه شماریچشم ھا یكياه به تاري سی قلب ھاكهيآنان

ن آرزو به يدر ا ب خاطر ھموار كنند و چه شرم آلود است كهيز با طيده و بعد بساط فالكت را نيھا را شنيئاوه گوي

   .كنند یز چاقو دسته مي و قدرتمندان نیار گزاف دولت كنوني بسیبھا
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 اربابان قدرت در افغانستان یا زن و كودك از ترمنولوژي وحقوق بشر و ی دموكراسی شعار ھاستيرگاھيد

رنگارنگ  یزگرد و چھاركنج و برنامه ھايون و ميسين ھركمي صلح است كه در جبۀالم واژيفروگذاشته شده وتنھا ل

  .شود  یداده مامپرياليستی و ارتجاعی به خورد مردم خسته از جنگ 

 دخترانش درترس بسته ؛ موھومۀنديازده سالش است با سرنوشت گنگ و آيا آمدحاال ي به دن٢٠٠١ كه در سال یكودك

 اند كه تا ده یئھايز قربانيده بودند و پسران نيشان اند كه قصه اش را از زبان مادران بدبخت شان شنيشدن مكتبھا

  . گر خواھد بود ينده نسل دي آیگر جوان بيسال د

  ن گناه را بردوش دارد؟ ي بار ای كسچه

   رابرلب خواھد آورد ؟ین ندانم كاري پاسخ ای كسچه

 یان تار ھايدست آوردن نان در مه  بین است و سرپنجه نازكشان در پين ومالين خونين سرزمي كودك ای ھادست

  . رود  یش ميز پس و پيكري نيقال ۀدرشت و برند

 زنده ماندن لطافت یدست آوردن پول براه ن در بدل بين سرزميكودكان اۀ اھچردي كلفت و سی ھا و دستھاگونه

  . شان از دست داده اند ياھايؤراھمچون ر  خودشانۀكودكان

ش خانه دوست ي پی در كوچه ھا كودكانه رایده و خاكبازيشان رسي خاك برایھا ا تودهي دنی از اسباب بازكهيآنان

  . شوند ی تكه پاره می اشتباھیدارند دربمباردمان ھا

 یايؤز شسته و روفته شده و در ريكريك و يستماتي اند با كارسیقاتل و وحش  دست بزرگانی كه بازی كودكانذھن

  . شوند  ی آماده میدن واسكت انتحاري پوشیبرا بھشت كاذب

 ی ھمه شكم ھای و در بلندایمي و تعلیتي نبود برنامه منظم ترب،یتيجنس ضيع تب،ی جنسی و بھره برادرخشونت

 یگمشده ب ین كودكيست كه به اي نیده و كسيگناھان را دزدين بي ای زشت كودكیوالي ھمچو ھیگرسنه و ناامن

  .شدياند

  ن افغانستان است يمباركش گفت ھم دي كه نبایني روز در تنھا سرزمنيا

   كابل

   جوزا١١


