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 اطفال هردم شهید افغانستان
 کشتار اطفال معصوم و بی دفاع افغان همیشه قوس صعودی را می پیماید

 

، در حالت ها طرفین متخاصم اعم از عساکر و گروپ های اغتشاش گر و ملیشهباوجود آنکه در جنگ ها، 

ات گردند، متأسفانه در حالت به مقابل همدیگر قرار گرفته و باید هم متقبل تلفات و جراح محاربه و زور آزمایی

غیر نظامیان، بیشترین در گیر خانواده ها و  روز افزون تل و قتالبا دهشت افگنی و ق صدمات واقعی امروزی

 اطفال بیدفاع آنان میگردد.

از همان آغاز کودتای منحوس ثور تا این دم، در پهلوی ملیون ها شهید بیدفاع افغان، به نسبت کثرت تعداد 

ت. از مظلوم افغانستان گردیده اس یب اطفالزیادترین صدمات جسمی و معیوبیت نصفرزندان، بیشترین تلفات و 

ان و که از آسم به کمک احزاب وطن فروش خلق و پرچم یعۀ شوروی وقت،حوادث خونین اشغال مملکت ذر

نگ های تنظیم های خون آشام در کابل و کشتار های گوناگون طالبان آتش و گلوله و بم سرازیر بود تا جزمین 

در  مضمر بوده است. خونین حوادث نآ سیاه کار، هرچه دیده و شنیده اییم، در گیری و بربادی فامیل ها در

که دامنگیر اطفال افغان گردیده است، آنقدر رقت بار است حاالتی خارج از کشور و سرزمین های همسایگان هم 

که حدودی بر آن نمیتوان تخمین نمود که فروش اعضای بدن اطفال و خرید و فروش آنان، صرف مثالهایی بوده 

 .، مشت نمونۀ خروارمی توانند

خانواده های بیگناه و بیدفاع افغان دهه هاست که  

کشتار و قتل و قتال عزیزان خویش  ناظر و شاهد

به اینسو که امیدواری های  ۱۱د. از سپتامبر هستن

کاذب و وعده و وعید آرامش و امنیت را با اعمار 

برای ملت رنجور  حیات شرائط بهترو»!« مجدد

اداری و  ، فساد، با خویش خوری هامژده داده شد

چپاول دارایی های عامه، ناکامی در ایجاد صلح و 

رفاه مردم، همه امکانات موعود نقش بر آب گردید. 

سال اخیر، نسل  ۱۱در زمینۀ مصائب روز افزون 

یا در اثر بمباردمان های قوای خارجی و عملیات  که صاحبان اصلی این مرز و بوم باید باشند، فردای افغانستان

رشیان طالب در قریه جات و شهر های خویش کشته و معیوب گردیدند و یا با فقر و دربدری و دهشت افگنی شو

امروز در شهر ها صد ها هزار طفل فقیر، یتیم و  ند.یابان ها و کوچه ها سرگردان شدترک خانه و کاشانه در خ

  .پراگنده اند دون امید،و امراض گوناگون، با فردای ب آواره هر آن باخطرات ګرسنګی، تجاوزات، مواد مخدره

این بود تصویری از حیات سیاه طفل بیچارۀ افغان، ملل متحد که ساالنه احصایه های نسبی از خشونت های 

 ۰۳گوناگون در حق زنان و اطفال منتشر می نماید، در راپور اخیر کشتار اطفال معصوم افغان را با ازدیاد 

 :منتشرۀ بی بی سی راپورفیصد رقم می زند. میرویم به سراغ قسمتی از 

سر منشی مؤسسۀ ملل متحد در مورد تأثیر درگیری های مسلحانه بر کودکان، « بان کی مون» در اثر گزارش ] 

فیصد افزایش  ۰۳میالدی،  ۱۳۱۱در افغانستان کشته شده اند نسبت به سال  ۱۳۱۰تعداد کودکانی که در سال 

امنیتی  حادثۀ ۴۳۷ر د ۱۳۱۰کودک در سال  ۵۷۵که دست کم صفحه یی آمده است  ۷۴یافته است. درین راپور 

 ردیده اند.ر نیز زخمی گگطفل دی ۱۱۷۷کشته شده اند و 

در این راپور از حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمت یار و گروه طالبان به عنوان تشکیالت مخرب مسلح 

استعمال مواد منفجرۀ ساخت دست و انجام حمالت  .، دکر شده استاند و در کشتار اطفال نقش داشته ذکر گردیده

،  چنانچه در اثر این دو انتحاری، دو عمل کشتار و زخمی شدن اطفال در افغانستان تشخیص گردیده است

زخمی شدگان خرد و بزرگ در » .ر مجروح شده اندگتن دی ۰۷۷طفل در حوادث مختلفه کشته و  ۱۱۷عملیات 
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نستان هم باید کشته تلقی گردند، چونکه اکثرآ  نظر به عدم وجود شرائط  تداوی شرائط رقتبار خشونت ها در افغا

  «ازین قلم -پیوندند به تلف شدگان  می

طفل توسط قوای  ۱۱ عملیات عساکر افغانی و قوای خارجی نیز باعث تلفات اطفال در افغانستان گردیده است که

 ر زخمی شده اند.تن دیگ ۱۱۵کشته و  دولتی افغان 

بان » تای دیگر هم زخی و مجروح شده اند.  ۱۷ردیده وگکودک تلف  ۱۴قوای ناتو نیز در حدود در اثر حمالت 

کودک نیز در جریان تصادمات و جدال عساکر  ۱۷۴سرمنشی ملل متحد همچنان اعالم میدارد که «  کی مون

راپور همچنان از تلفات  ند.ه اگشتدیګر مجروح  ۷۰۱کشته شده و  روه های مسلح مخالف،گدولتی افغان با 

مکاتب کشته  حادثۀ ۴۰کودک در  ۱۱وریکه حد اقل اطالع می دهد طوحشیانۀ اطفال در مکاتب و مراکز صحی 

یا زخمی شده اند. نا  ه قتل رسیده و ب ۱۳۱۰معلم در سال  ۱۰شته اند حد اقل گر مجروح گتای دی ۷۷و به تعداد 

مامور  ۰۷گر هم توسط حمله کنندگان مسلح ربوده شده اند. در حمالت به کلینیک ها اقالً نفر دی ۱گفته نماند که 

 و ربوده شده اند. زخمی صحی کشته،

ری است که سرمنشی ملل متحد به آن اشاره گاستفاده از عملیات انتحاری از کودکان، راپور جانکاه و مدهش دی

ل عمر داشتند، سا ۱ود دبعضی از آنها در ح ر بوده اند،زیر سن رشد که همه پس کودک ۷۴می نماید، طوریکه 

و طالبان استخدام شده  روه حقانیطفل هم توسط گ ۴۱در عملیات دهشت افگنی مورد استفاده قرار گرفتند که 

 ردیدند.[فر برای عملیات انتحاری استعمال گن ۷بودند که 

ف سیاسی و با موجودیت یک که در بازی های کثیاین بود داستان سرنوشت تاریک اطفال مظلوم و بی پناه افغان 

، خانه و کاشانۀ شان ویران و میدان نبرد گردیده و خود در چنگ انسان نما های فاسد لیت ووبی مسئ حکومت

در جهانی که اطفال از سنین پایین در شرائط حفظ الصحۀ  یا تلف می گردند.ددمنش دور از خدا و انسانیت، اسیر 

کامل و تدریس پیشرفته بار آمده و در حلقۀ فامیل با امنیت و آسایش به بلوغ میرسند تا بتوانند خدمت گاران 

جوامع سالم و پیشرفتۀ فردای سرزمین های خویش گردند، در افغانستان ازهم پاشیدۀ ویران که سرمایه های ملی 

هرگز  ،وسیع اولیای امورمملکت، با چور و چپاول اطفال دربدر وردۀ آن هرگز برای رفاه عامه و نجات باد آ

 بکار گرفته نشد، نسل فردای آن مظلوم ترین های هردم شهید هستند! 
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