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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

 
 Children  کودکان 

  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی 
   ٢٠٠٨  برلين، اول سپتمبر 

  
  
  

  طفلکان نان آور افغان
  

يکی پسرکی بی دست و پای که . دوستی از طريق سکايپ دو عکس اطفال افغان را فرستاد و هردو گويا
هردو طفل . سر بر زانوی مادر نهاده و ديگر طفلکی سيب فروش که از فرط  بی خوابی فاژه می کشد

اينست نمونۀ زندۀ .  واندگری سوداگر يکی دريوزه گر است آنخانوادۀ خويش اند؛ " نان آور"معصوم 
  . جهان کودک افغان
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ها سر ما ريشخند داکتر( داکترا سر ما ريشخند ميزنن" يک سال پيش مقاله ای نوشتم زير عنوان حدودًا
 به درين مقاله که .نشر گرديد" فغان جرمن آنالينا" شمول پورتال ه وبسايت افغانی بين که در چند)"ميزنند

  :ودکان افغان تماس ميگرفت، چنين آمده بود سرنوشت ک
 »....  

برويم . گرديده اند" نان آور عايلۀ خويش"و " مرد خانه"سخن از کودکان کابل است که در خرد سالی 
اطفال جهان . قۀ خانوادۀ خود را بدوش گرفـته اندکه کفالت و نف" مردانه"و " د شدهمر کودکانِ "سراغ همين 

ـرق  دنيای طفالنۀ خود اند، بازی ميکنند ، بازيچه و اسباب بازی دارند ، ناز می در سن و سال ايشان غ
کنند ، از مهر پدر و مادر خود لذت ميبرند، به کودکستان و صنوف ابتدائی مکاتب می روند ، شوخی 

و سال و خالصه به کارهائی ميپردازند که به سن ... ميکنند ، خيز و جست ميزنند، هـياهـو برپا ميکنند ، 
بلی کودکان طبيعتًا نياز دارند که در آوان طفـلی و خرد سالی . شان برابر و مقـتضای طبيعت ايشانست

اما کودک مسکين و . باشند ، در دنيای کودکی خود بسر ببرند و از ناز و نعمت برخوردار گردند" طفـل"
 روز و قـوت اليموت خانوادۀ خود مظلوم افغان؟؟؟ کودک بيچارۀ افغان بايد برود و کار بکند و نان شب و

دستی نيست  ــ حتی دست خودشان نيز ــ که از روی شفـقـت بر سر و روی ايشان کشيده . را بدست آرد
جای شکرش مگر . ايشان محکومند که مانند کالنساالن کار کنند و نفـقۀ فاميل خود را برآورده سازند. شود

و . ق همين اطفال به مکتب هم ميروند و درس نيز هميخوانندباقـيست و هـزاران بار شکر که اکثريت مطل
  .همين و فـقـط همين مايۀ اميدواريهاست

ــ  پسرکی را ديدم که بعد از فـراغـت از مکتب بساط  پهن کرده و ميوه ميفـروشد و در پهلويش بساط قـلم و 
وی در يک دست ترازو .  ميکندکاغـذ نيز هموار است و همين که وفـقه ای مييابد، کارهای خانگی خود را

روزانه هـشتاد افغانی کمائی دارد و دقـيقًا پولی را بدست " سوداگر شاگرد"اين . دارد و در دست ديگر قـلم
. مسکنش زمين خداست و خانه اش پالس پاره ای بيش نيست. می آرد که نان و چای فاميلش را کفايت ميکند
  .ی نظير خيمۀ پالستيکی بخشيده  و خانۀ ايشان هم همان استميگويد، چندی پيش يک خارجی برايشان چيز

پنچری تاير موتر را . ــ  طفـلکی ديگر که شايد از هـشت سال بيش ندارد، شاگردی مستری را ميکند
ميخواهـد دروازۀ عـقـبی . ميگـيرد و بعـد تاير ترميم شده را زور زده  زور زده باالی موتر ميگـذارد

او هم .  خيز ميزند و خيز ميزند و باز قـدش نميرسد.  بسته کند اما قـدش نميرسد را)بانت عقبی(موتر
  .روزانه پولی بدست می آرد که به مشکل قـوت اليموت خود و فاميلش  را برآورده ميسازد

ازش ميپرسند، که به . بايد هم کار کند و هم درس بخواند. ــ  پسرک ديگر نه ساله است و کالن فاميل خود
و بعد او را با لباس خاص تيک ون دو نشان " تيک ون دو"ورزش عالقه مند هم است؟ ميگويد بلی به کدام 

  .ميدهـند که حرکات سريع اين سپورت را با مهارت خاصی انجام ميدهـد
ما هـشت "ميگويد ". چند خوار و بيادر استين؟: "ــ  از طفـلکی ديگـر که رويش سالدانه دارد، ميپرسند 

راپورتر ميگويد پس تو هم دختر استی؟ ميگويد بلی و مويهايم را بچگانه درست ."  و بيدر نداريمخوار استيم
  کرده ام،  که شناخته 

چرا پيش داکتر "ميپرسند ." ده رويم سالدانه برامده" ميگويد " رويت را چی کده؟"ميپرسند که . نشوم
   ».ما ريشخند ميزننپيش داکتر رفـته بودم، خود داکترا سر «  :ميگويد " نميری؟

در زبان عـوام .  مکدر ساخته" سالدانه"کودکان بسياری را نشان دادند، که گونۀ شان را زخمی مشهور به 
در . ی را نامند که يکسال مکمل را در بر ميگيرد، تا مداوا گرددزخم" سالدانه"گويند و " دانه"را " زخم"

جای سالدانه  داغی سنگين باقی ميماند ، که خصوصًا رخسارۀ دختران را داغـدار ميسازد و از قـشنگی 
  .البته اگر  سالدانه  تداوی شود، زود خوب ميگردد. ايشان ميکاهـد

برخۀ کوتاهی از يک داستان دراز، که نمونه وار اين بود گوشۀ کوچکی از يک راپورتاژ مفـصل و 
  .عـرضه کردم، تا تصويری از طفـل معصوم افغان کشيده شود

" فـرهـنگ کابلی"کابل ما امروز از هـر نگاه فـرق کرده ، ولی جدی ترين تغيير ، به اضمحالل رفـتن 
ند و فـرهـنگی را بوجود آورده کابليان بومی مردمی بودند، که قـرنها درين شهر فخيم زندگانی داشت. است

اهالی کنونی کابل را اطرافـيان و . که امروز از آن کمتر اثری ديده ميشود" فـرهـنگ کابلی"بودند بنام 
اکثريت کابليان اصيل در کابل نيستند، . اهالی واليات تشکيل ميدهـند، که باالجبار در کابل توطن گزيده اند

آنچه از ايشان باقی مانده يک اقـليت بسيار . ا مملکت را ترک گفـتندچون يا مردند ، يا کشته شدند و ي
بوجود آمده که کسی ديگر جايش را پر " خالی کلتوری"در نتيجۀ چنين نقـل و انتقاالت يک . کوچک است

اگر کابليان بومی به مانند سابق اکثريت باشندگان کابل را تشکيل ميدادند، فـرهـنگ اصيل . کرده نمی تواند
در کابل فـرهـنگ ديگری در . اما دريغ که چنين نيست. بلی را به اقـليتهای کوچيده در کابل، انتقال ميدادندکا

نشو و نموست ، که زادۀ جنگ و تفـنگ است و تا اين فـرهـنگ حالت طبيعی و صلح آميز را بخود  بگيرد، 
  .صبر ايوب بايد داشت
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و هـريرود را بپيمايد و نسيم بسيار بايد بوزد و الله های آری؛ آب های فـراوان بايد مسير آمو و هـلمند 
" فـرهـنگ قهر"جای " فـرهـنگ مسالمت"دامان هـندوکش و بابا و سليمان و سپين غـر را خندان بسازد، تا 

  ». را بگيرد؛ و دريغا که تا آن زمان از ما غـباری هم در هـوا نخواهـد ماند
  

 گفته های يک سال پيش منست، که در باال از حضور خوانندۀ گرانقدر آنچه امروز می نويسم، ادامه و متمم
  .گذشت

 
" افغان"، " انسان"وضع اسفار مردم مظلوم افغانستان دل هر انسان را کباب ميسازد، خصوصًا که اين 

و " ظالمان"جامعۀ امروزی افغانستان در يک کالم متشکل است از ". افغان با احساس"باشد و آن هم  
  ".انمظلوم"

آنکه در گذشته مرتکب انواع جنايات و خيانات و تبهکاری ها گرديد و امروز نه تنها از خرِ  " ظالم"ــ 
  .جنايت و خيانت و تبهکاری پائين  نگرديده، بلکه اندرين مسير چارنعل خردوانی ميکند

 المش به اندازۀ پر ــ مظلوم آنکه در گذشته متحمل هرگونه جفا و ناروائی گرديد و امروز از کوِه درد و
  .کاهی نيز کاسته نشده

گروه اول که به عده قليل است و نصابش شايد به يک درصد هم نمی رسد، از تمام نعمات مادی و وسايل 
  .مرفِه زندگانی  برخوردار است

ــ گروه دوم که اکثريت مطلق مردم را درمی نوردد، از همه چيز محروم است؛ پيش از جهاد محروم بود، 
ثنای جهاد ــ در حالی که در راه وطن و آزادی همو و فقط همو از جان مايه ميگذاشت ــ محروم بود و در ا

  .بعد از آن تا به امروز نيز چنين است
  .گروهی که در بين البين قرار دارد، به شکلی با دو گروه اصلی پيوند ميخورد

، جوان و بالغ " طفلی"که بايد در مطمح نظر اين نوشته مگر مشکل و معضل کودک افغان است، کودکی 
  .گردد و تکفل يک عايله را به عهده بگيرد

 کوتوال استعمارهمين لحظه که اين سطور را رقم ميزنم، از قتل کودکان معصوم وطنم بدست قوای سفاک 
خبرگزاری های مختلف خبر دادند که بر اثر حمالت کور و کر قوای اشغالگر در نقاط . مطلع گرديدم

کشورم، تعداد کثير افراد ملکی به هالکت رسيده اند، که در زمرۀ آنان تعداد بسيار کودکان ديده مختلف 
  .ميشوند

   
  !!!!اينست دنيای کودک افغان

   !!!!شر دول اشغالگربو اينست حقوق 
  

  
  

  کابلهود خيل کودکان بخون خفتۀ 
  ٢٠٠٨مبر سی مربوط افغانستان مؤرخ اول سپتاز بی بی سی، بخش فار:  عکس
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