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 19/11/2019                             عارف عباسی

 !روز جهانی اطفال
 .!!!شنیدم که روز جهانی اطفال است و افغانستان هم این روز را تجلیل می کند

 

تربیه  و که سالمت روانی، جسمانی، تعلیم  ، اند بوستان آیندۀ دنیا ۀ گلستان ونهال های تازه غرس شد گل ها و طفالا

مورد شان نقش برازنده داشته و  ختار شخصیتادر س محیط های پرورش خانوادگی و مؤسسات دولتی و خصوصی

و پرورش اندیشه های  به منظور رشد سالم های هنگفت و سرمایه گزاری قرار گرفتهجهان امروزی توجه جدی 

، هم دگر تعاون بادل خواه و مطمئن  یک جهان صورت می گیرد تا این نو نهاالن در ایجاد این آینده سازانواالی 

نقش  با صلح و تفاهم ، تبعیض و نفرتخصومت نزاع، ستیز، مبنای علم و معرفت فارغ از بر و هم بستگی پذیری

 .سازنده داشته باشند

ه طفال به چنین دیده نگریستبه ا ، مصیبت و بدبختی در افغانستانبحران جنگ، خون ریزی، آیا در طول این چند دهۀ

توجه از هیچ جهتی به این فرشتگان معصوم مبذول  و اصالً   قائل شده؟ ارزشی رتیدبه این قشر کسی و یا ق شده و

  ؟گردیده

 تخمینی اطفال قشر درجه اول آسیب پذیر یک جامعۀ جنگ زده است. تا حال تلفات اطفال در فهرست مجموعی

وروی، شرو سیۀ محاربات تصفیۀ مخالفین حزب دموکراتیک خلق، تجاوز وحشیانه و ضد بشری  ،جنگ هاقربانیان 

ۀ طالبان با تهاجمات چلیکی و و باالخره جنگ های هفده سال طالبان قشونوی تنظیمی ها و قتل و قتال جنگ های فرق

و بمباردمان های هوایی امریکا  و مردم بی گناه افغانستان و متحدین و قوای نظامی امریکا،  عملیات انتحاری علیه

شدن یک طفل بی گناه جنایت بس بزرگ است تعداد مشخص تلفات اطفال معلوم نیست. کشته بر محالت غیر نظامی، 

تأثیرات شکنجه دهنده و تعذیب کننده  چه ولی بی پدر و بی مادر ساختن او به مراتب دردناکتر از کشته شدن او است

ار تأثیرات بس ناگو طرز تفکرش ا اخیر عمر با او است و بر شخصیت وت یک طفل یتیم محرومیت های گوناگون

 گار از او طعمۀ مناسبی برای هر دامی می سازد. روز سختو شرائط  داشته

با درک  با تهاجم نظامی و مداخالت علنی امریکا و جامعۀ اروپایی و فعال شدن مؤسسات بین المللی 2001از سال 

توقع می رفت که افغانستان قدم های استوار خود را در جامعۀ  این پروردگان دامان تمدناهمیت موقف اطفال توسط 
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طرح های سودمندی برای رفاه و  صورت گرفتهشته و توجه جدی در رفع تأثیرات جنگ زدگی و بحران مدنی گذا

 . می گرفتافغانستان صورت گردد که شامل توجه فوری به حال اطفال  عملیآسایش جامعه 

 ندردکنظامی خلق  قدرت نظامی و ثروت شان با ! خالف همه انتظارات و توقعات توسط این بیگانگاندریغا و حسرتا

و افغانستان به فرسخ ها از تمدن و راه آدمیت فاصله گرفته،  به آسمان ها زبانه کشیده اراکین آن آتش ظلم و ستمکه 

خورد سال ترین اطفال نان آور خانه ساخته با دستان کوچک و بدن  چنان گسترش یافت که از فقر، بینوایی و مسکنت

پیدا کردن لقمه نانی به دشوار ترین کار ها تن دادند. بوت رنگ کردند، خریطۀ برای  و شکم های گرسنه های نحیف

 آهن گر، ، شاگردپاک کردهرا ، شیشه های موتر ها و در داش های آتشین خشت کار کردهپالستیک فروختند 

ان لوطی سماوارچی، بایسکل ساز و مستری شدند تا مادر بیوه و خواهران خود را اعاشه کنند و بسی در دام جانی

 ء استفادۀ جنسی قرار گرفتند.افتاده مورد سو

این اطفال یتیم و یسیر قصه سازان غم بیان حال رقت بار و اسفنک اطفال بینوای جاده ها از توان قلم خارج است، 

 وگانه غافل و دروغ گو بی پروایی حکمرانان مزدور بی یها، درد ها و مصائب اجتماعی، ظلم، استبداد و بی عدالت

ر د که احصائیۀ دقیق شان معلوم نیست، ، این فرشتگاندر کشوری که بلیون ها دالر مثل باران ریختن گرفت .تنداس

ولی ستم روزگار و نزده سال زیر خیمه ها و چادر های  ،مکتب می رفتند و چیزی می آموختند باید سنینی اند که

 ایان، گدآن ها را از جمیع نعمات زندگی محروم گردانیده و در صف بینوایان نمودنژولیده و تعمیرات مخروبه زندگی 

 نخواهند داشت.فعال و مثبتی  در ساختار آیندۀ کشور سهم ساخته و یا معتادین شامل

 ،ملی جواب گوی این حالت غم انگیز اطفال افغانستان حامد کرزی و باند چپاول گرش و حکومت غیر وحدت غیر

  اشرف غنی و عبدهللا عبدهللا است.ود پیچیده و متخاصم قدرت طلب، در خ

بهتر آن است که حکومت افغانستان روز اطفال را تجلیل نکرده به عوض روز کالن ساالن جنایت کار، قاتل، غاصب 

و خالق همه فالکت و سیاه ، چپاول گر، ظالم و ستم پیشه را که این وطن را در اسارت دارند و دارایی عامهحق 

  جشن بگیرد. طفل چی و کار چی!!!اند  روزی
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