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   نيجريهۀدختران ربوده شد
 

ی ئخبر فرار  تعدادی از، دختران نيجريه . که بارديگر دعوت ما را پذيرفتيد ممنون از اين:  کودکان مقدمندۀنشري

 اين کالً . جريان از چه قرار است. به اسارت در آمده بودند منتشر شده استكه توسط گروه تروريستی بوکوحرام 

 .موضوع را نھاد کودکان مقدمند چگونه دنبال می کند

قبل از ھر چيز خود را شريک خوشحالی .  كودكان مقدمندۀبا سالم به شما و خوانندگان عزيز نشري :کريم شامحمدی

ما شريك .  جنايتکار بوکوحرام نجات پيدا كردندیز چنگ گروه اسالم گرامادران و پدرانی می دانم که دخترانشان ا

ی برای نجات دادن اين دختران كرديم و اينجا جا دارد خوشحالی ئ و پدران داغديده بوديم و تالشھاغم و اندوه مادران

که دختران دانش آموز بعد از چھار ماه اعتراض جھانی بی صبرانه منتظر چنين اتفاقی بوديم . خود را ھم بيان كنيم

فرار كنند، اميدوارم بقيه ھم که ھنوز اسير دست چنين جنايت کاران اسالمی ھستند فرار کنند و نجات پيدا كنند و به 

  .خانواده ھايشان ملحق شوند

سر بردن، چھار ماه بدون مادر و پدر بودن، چھار ماه بدون مدرسه رفتن، چھار ماه ه ولی چھار ماه در وحشت ب

، چه نوع زندگی  تاريک و بدون سرنوشت زندگی کردنۀ بازی با ھمکالسيھايشان بودن و چھار ماه با يک آيندبدون

راستش . غير از ترس و وحشت و تحميل يك زندگی سياه بر كودكان ما چيز ديگری نبوده و نيسته بايد بوده باشد، ب

 ۀ بوکوحرام، الشباب، داعش گرفته تاجبھیمگرا جريانات و سازمانھای اسالمی از ھمين قماشند از گروه اسالۀھم

النصره و حزب هللا و از جمھوری اسالمی گرفته تا عربستان سعودی ھمه يك موجی از آدمکشان اسالمى ھستند که 

 مردم ،فريقا بيشتر پھن کنند، قربانيان اين گروھھای آدمکشا سياھشان را در خاورميانه و شمال ۀمی خواھند سلط

اين نيروی آزاديخواه و متمدن . د جلو اين موج آدمكشی را با صف محكم بشر متمدن و آزاديخواه گرفتباي. عادى اند

شكی در آن . اگر تكان بخورد بساط اين دم و دستگاه آدمكش گروھھای اسالمی را جمع خواھد كرد" غول خفته"اين 

  !نمی بينم

و دروغپردازی دولت او در " گودالک جاناتان"لتی از طرف ديگر الزم است به الابالی گری و ناتوانی دستگاه دو

  . نيجريه اشاره ای مجدد داشته باشيم

 دانش ٢٧٣ ، بيرحمانه که منجر به حداقل سی کشته گرديدۀ گروه تروريست بوکوحرام در يک حملاپريلدر ماه 

ه به ھنگام امتحان  در شمال شرق نيجري، ساله را در روستای چيبوک در ايالت بورنو١٨ تا ١۵آموز دختر بين 
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از يک طرف جنايت بی حد و حصر گروه بوکوحرام را می بينيم و از طرف ديگر . دانش آموزان به گروگان گرفت

رئيس جمھور نيجريه را که سران ارتش اين کشور قبل از " گودالک جاناتان"الابالی گری و ناتوانی دستگاه دولتی 

 بلکه حتی آنھا را ھم تعقيب  نه تنھا اقدام پيشگيرانه ای انجام نداده اندحمالت اين گروه اسالمی باخبر بوده اند ولی

بعد از چھار ماه که از اين ماجرا می . نکرده اند و برای فراری دادن دختران اسير شده ھم به دروغپردازی پرداختند

 خودشان ابتکار را به دست گرفته و از فرصت مناسب ،گذرد اخبار نشان می دھد که تعدادی از دختران دانش آموز

  .کننداستفاده كرده و فرار می 

  

. ی را در دستور كار خود گذاشتئان نگران و سوگوار، شما فعاليتھاضمن ابراز ھمدردی با مادر: كودكان مقدمند

  اين فعاليت چه بوده است؟

 وقتی كه از چنين جنايتی مطلع شديم اولين كار ما اين بود كه اطالعيه ای صادر كرديم و جنايت :كريم شامحمدی

تروريستی اسالمی را محکوم کرده و ھم نسبت به الابالی گری و دروغپردازی دولت  اين سازمان ۀافسار گسيخت

 ءو ھمسرش را رسوا و افشا) گود الک جانتان( کودکان، از جمله رئيس جمھور اين کشور ۀنيجريه نسبت به خانواد

اجتماعی ھمراه اعتراضات در ادامه نھاد کودکان مقدمند در سطح وسيع از طريق مديای . کرده و به باد انتقاد گرفتيم

 کنندگان ءما ھم به جمع وسيع امضا. حق مادران دردمند و مردم متمدن خواھان خاتمه دادن به اين جنايت شديمه ب

اين پتيشن را تا حاال بيشتر از . پيوستيم و از آن حمايت کرديم" دختران ما را بر گردانيد) "نامه اعتراضی(پتيشن 

اين يک حرکت جھانی عليه اسالم سياسی و گروھھای جنايتکار اسالمی مانند . اند کرده ءيک ميليون نفر امضا

  .ھا می باشند حزب هللا و طالب، الشباب، داعش،بوکوحرام

تی سه أ، ھيی ماه م٢٣ سرگشاده ای خطاب به رئيس جمھورنيجريه منتشر کرديم و روز جمعه ۀدر اقدامی ديگر نام

 رفتيم و تقاضای مالقات يدن به بخش اطالعت سفارت نيجريه در استکھلم سو،ن نھاد کودکان مقدمندنفره از فعاال

علی گوم " با سفير نيجريه آقای  به دولت نيجريه تحويل بدھيم و اسرار ھم داشتيم مستقيماً تا ھم نامه را رسماً . کرديم

ی را كه ئاحبه ھا مصۀمجموعكار ديگری كه انجام داديم اين بود كه . و اين كار را كرديم. گو کنيم و گفت" ھارون

 .در اين رابطه انجام داده بوديم به صورت يك كليپ از طريق تلويزيون كودكان مقدمند پخش كرديم

آنھم ھم اين . در آخر اين را می خواھم تكرار كنم و اين پيام الزم است در ھمه جا در مديای اجتماعی پخش شود

دك دوست مي خواھيم با محكم كردن صف مدنيت، انسانيت و است که از جھان متمدن، بشريت آزاديخواه و كو

 اين بربريت ۀپا خيزيم و پوزه دخالت مستقيم عليه اين جريانات مرتجع و گروھھای تروريستی و توحش اسالمی ب

. تعرض جنبشھای ضد بشری و تروريست اسالمی را بايد با تعرض متقابل پاسح داد. اسالم سياسی را به خاك بماليم

 يورش ،نمی تواند دست روی دست بگذارد و ھر جانور وحشی ھر طور که خواست به صف مدنيت و انسانيتدنيا 

  .ببرد

دختران ربوده شده در . ھم پيوسته ای ھستنده جنايت در غزه و ايران و موصل و ھر جای ديگر رشته ھای ب

 اين وظيفه را ما عميقاً .  وزن ھم پاسخ داد و به ھمين،اين را بايد بين المللی ديد.  فقط موضوعی محلی نيست،نيجريه

  .داريم احساس می کنيم و در ھمين راه گام بر می

  ١٣٩٢ ]اسد[ مرداد ماه،١١٦ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

 


