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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Children کودکان

 
  و جسور مدد محمد موسی تالش :تھيه و تدوين

  ٢٠١٣ جوالی ٠٨
  

  از نزديک با کودکان کابل
 

آنچه که برای يک کشور مھم است . ه استروبوده نشيب ھای فراوانی رو بو نام افغانستان امروز، با فراز ه سرزمينی ب

ثری داشته ؤ توسعه وپايه دار بودن يک جامعه  می توان نقش م، برای رشدکه آن است ۀاطفال و جوانان تحصيل يافت

  . دنباش

م که ھيچ کشوری فرو نمی پاشد، مگر يکيد دارأم و تيمعتقد. عنوان يک جوان فعال در افغانستان زندگی می کنمه من ب

کودکی و جوانی در افغانستان  به يک .  جوانان خدشه دار نشود و اطفال بی ثمر رشد کندۀه از درون نکاھد، روحيک اين

  .کابوس ماندگار بدل شده است

رو است، اطفال بی ھويت و جوانان بی انگيزه و بی ھدف در ه کشور افغانستان  مدتھا است که با بی ثباتی درونی روب

  . د آن ھستيم ندارد  که ما شاھهاست که چندان ثمری به ھمراداخل اين کشور فرش شده 

، اما وجود دارد، به تفصيل صحبت کردانستان غی که سر راه اطفال در افئ ھادشواریھر چند نمی شود به عوامل و 

  .اين عوامل را می توان اين چنين نام برد ) چکيده(اشاره 

  

 :  زندگی کودکان در افغانستانۀفشرد

 فھيم هللا

  

  سالم عزيز دل  خوب استی ؟

  .متعليم صنف سوم است  جان، فرزند محمد طاھر  يازده سال دارد ، فھيم هللا

  ال کردم که چه کار می کنی؟ؤاز او س
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  .ھستم » ند چیپاس«

  چه وقت به مکتب می روی؟

  . پيش از چاشت١١ صبح تا٧از ساعت 

  ری؟دست می آوه از اين کاری که می کنی چيقدر مفاد روزانه ب

  . افغانی  کار می کنم٨٠ تا ٥٠روزی 

  آيا اين پول می تواند  به مصرف تان بسنده باشد؟ 

  !نه

  . تش  دوچند شد  و به جواب دادن شروع کردأاين کودک از اين که با من چندی در صحبت شد به خود باليد و جر

  .مکنيم مادرم برادر کالنم که بيکار است خود  نفرزندگی می٣ ما ۀدر خان

  .مادرم را طالق کرده  و زن ديگر گرفته است ، درمپ

  را به خوبی ياد بگيری؟) درس(از فھيم هللا جان پرسان کردم که  می توانی سبق 

  .ھستم» اول نمره«بلی من که : گفت

 ۀمراز اين وضعيت که در وجود اين اطفال نازنين ديدم باورم نشد، دوباره پرسيدم، اين بار سوگند خورد  گفت من اول ن

  .صنف ھستم 

  ال کردم که چه آرزو داری؟ؤخر از او سآ شجاع ، در ۀآفرين به تو بچ

اولين کارم مداوای مادرجانم است .  در آينده يک داکتر ورزيده شوم،يک آه درد آور کشيد و گفت بزرگترين آرزويم

  .وبعد به ديگر خواستھای مادرم رسيدگی کنم ديگر چشمان مادرم را اشک آلود نبينم

  

  نذير

  

بعد از عکس گرفتن برايش سالم دادم و .  خبر نداشت که من از او عکس گرفتماصالً .  استمکتب ابتدائیصنف  پنجم  

  .ال کردن ادامه دادمؤبه س

. می فروشد) خالل  زردک(دوازده سال عمر دارد، صنف پنجم است بعد از درس  کار می کند،  .نذير پسر ناظر حسين 

رو است اما يگانه خرسندی نذير اين است که با پدرش يکجا کار می کند ه با مشکالت گوناگون روبھمانند اطفال ديگر 

  .و  ھراس از گرسنه ماندن ندارد

  .از پدرش پرسيدم که چرا نمی گذاری که پسرت درس بخواند و کار نکند 

 تا بتوانيم  دستاوردی داشته ، بفروشدمن بايد نگھبانی کنم و  پسرم. من خود  مشکل پا دارم و راه رفته نمی توانم: گفت

  .باشيم 

  اگر  نذير تنھا کار بکند و شما در خانه نشسته باشين دستاورد روزانه اش چند است؟

 افغانی می تواند بفروشد که بسنده نيست، نه تنھا مشکل نان نيست ١٥٠ تا ١٠٠ش جاری شده بود گفت پدر نذير که اشک

  .ور خانه ھستيم و بسنان آمن و نذير . ن نان خور است ماۀ نفر در خان٨خانه نداريم و 
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  می خواھی در اينده چه کاره شوی؟: از نذير پرسيدم 

ترسم که من  می. س خواندشود در پول ندارم و بی پول نمی.  من می  خواھم در آينده يک مھندس باشم، اما  می ترسم

  . نرسم مبه اين آرزوي

  

  سيد علی

  

  سيد علی  : نا م

  .سيد برات است: نام پدرش

 سال سن دارد و صنف ششم است، اما کامأل متفاوت ١٥. است) ستریم(ھا  افغانۀجھکان  موتر سيکل سازی دارد به لد

  .از ديگر دوستانش درس را ياد نمی گيرد، از مکتب نفرت دارد و نظام آموزشی را  نقد می کند

  چرا؟: پرسيدم

د و در فکر غريب نيستند نکه واسطه دارند برايشان نمره می دھ می زنند و کسانیاستادھا سختگير ھستند، چوب : جواب

  . که کار می کنم  خوش ھستم و پدرم را می خواھم کمک کنم چون تنھا است و خواھرانم به مکتب می روند و من از اين

  

 فواد

  

د  در شرکت ترميم بايسکل در فعأل شاگر. به درس و آموزش خوش بين است.  به نام صبور استیفواد فرزند شخص

  .  برد افغانی ازکارخانه به خانه می٥٠در ھر روز .  سال سن دارد١٣صنف چھارم  است  . کابل  است

   تان کار می کند؟ۀی خانجز از خودت ديگر کسی از اعضا: دماز او پرسي

پدرم موتر دارد و ھر چه :   چه  دارد پدرتبايسکل است و دکان  ترميم تربلی برادرم از من کرده يک سال کالن: گفت

  .به مصرف می رساند و در فکر ما و خانه نيست) ھيروين(که کار می کند در پودر

  .از دولت می خواھد که برايشان زمينه را مساعد بسازد تا بتوانند بھتر درس خود را بخوانند 

  اگر کار نکی می توانی به مکتب بروی ؟: ال کردمؤس

  نه : گفت

  چرا؟
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  .داخل شدن به خانه را نمی دھد ۀ ما اجازبه  کار نکنم پدرم  اگر من 

ب خصوصی درس که اطفال شان در مکات ھستند کسانی ی که اطفال در افغانستان  دارند،ئدر کنار اين ھمه ناتوانی ھا

  .ستندروی صاف می کنند، موترھای لکسيس درانتظار شان است و در فکر فلک ھم ني و می خوانند، به آب معدنی دست

يوس شدم که اين کودکان أکشی شان بسيار خرسند شدم و بعد م اول به خاطر زحمت ،کودکانه شنود ھمراو ازگفت 

 اين نازنين ھا کارکردن ۀکنند اين وقت وظيف  کارھای طاقت فرسا دست پنجه نرم میامقدس دراين ايام طفوليت بسيارب

 ، پايتختطفل چند ه ھمرامن صرفاً . وردارشدن استتربيت خوبی برخو نيست صرف درس خواندن و از تعليم 

دانم که احوال آن   دقيق می.گذرد چه روز ھا می دانم که به ديگرواليت ھاو ولسوالی ھا ليکن نمی. احوالپرسی کردم

 مبارزه ، اين روزگار سخت زندگیهدانم اين نازنين ھا چگونه ھمرا طفلھا ازحال طفل ھای پايتخت بدتر است ليکن نمی

اين . نھند د درگردنش بار سنگين میناطفال در افغانستان من از وقتی که پا به زمين مينھ.  بسيار درد آوراست،ارندد

 هبايد ھمرا.  خانه به دوش شان سوار استمسؤوليتکند بازھم   تجاوز نمیسال ١٣اطفالی که ديدم زياد ترين سن شان از

 کارھای مشقت بار دست اشام ب٦صبح تا ٧از.  دوستان ندارندهدن ھمرا بازی کر،اين ھا تفرح. اين روزگار غدار بسازند

  . کنند و پنجه نرم می

 ما به ۀ جامعۀکه آيند خاطریه  بدون ظلم بسازيم ب وما بايد به کودکان خود يک دنيای بدون از رنج! نبايد اينطور باشد

ت بار اطفال عکس العمل نشان دھيم و اين مان است بايد ھرچه سريع تر در مقابل کار مشقن دست اين اطفال نازني

تا به ! م که به ما بپيونديديکن خوانيد خواھش می را میا که حرفھای م حکومت ضد اطفال را ازبين ببريم ازشما دوستانی

به اميد آن روزی . يد فرزندان خود را ازچنگال خون خوران نجات دھيمئبيا!  اين نابرابری ھا سکوت کنيمکی دربرابر 

  . بگويندنهھمه به ميدان بيايند وبه بيعدالتی که 

*    *    *  

  به دوستان عزيز؛ موسی و جسور

اميدواريم کارھای بيشتری از شما در .  نمونه ای از يک کار ارزنده در دفاع از حقوق کودکان است،مطلب مستند شما

 سزاوار بزرگترين پشتيبانی ھای بين  کودکان افغان،بدون ترديد . به چاپ برسد»نشريه کودکان مقدمند« ۀھر شمار

  .المللی ھستند

خواھند در   الگوی مناسبی برای بسياری از دوستانی است که می،ابتکار شما در تھيه اين مستند صميمانه و بی آاليش

  .اميدواريم مورد توجه خوانندگان نشريه قرار بگيرد. دفاع از حقوق کودکان اقدامی بکنند

  نشريه کودکان مقدمند

  ١٠٥ شماره ،شريه کودکان مقدمندن

  

 

 


