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به کنفرانس . هستم من عليم صديق از دفتر سخنگوی يوناما. و آقايان، بعد از ظهر شما بخيرخانمها  :يوناما

امروز بسيار خرسند هستيم از اينکه ميزبان معين سرمنشی ملل متحد در امور . مطبوعاتی ما خوش آمديد
 قای جانآ. کمک های بشر دوستانه و هماهنگ کننده کمک های اضطراری، آقای سر جان هومز، می باشيم

 پنجشنبه گذشته برای بررسی وضعيت بشری و کمک به بهبود پاسخ های ما به نيازهای آسيب پذيرترين هومز
قبل از اينکه ميکروفون را به سر جان تحويل دهيم، می خواهم . اقشار جامعه افغانستان وارد اين کشور شد

ه صبح کنفرانسی با حضور نماينده خاص بگويم که ما فردا کنفرانس مطبوعاتی نخواهيم داشت و روز پنجشنب
 های مسلحانه، خانم رادهيکا کوماراسوامی که ديروز وارد افغانستان شد درگيریملل متحد در امور کودکان و 

 .خواهيم داست
  

  : سخنان نماينده خاص سرمنشی ملل متحد برای اطفال و درگيری های مسلحانه
جورج آرسينو رئيس -فغانستان به همراهی همکارم لوئیقسمی که شما مطلع هستيد، من به دعوت دولت ا

  .عمليات اضطراری صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال  برای یک سفر رسمی به افغانستان آمده ایم
  

 ملل متحد برای اطفال و درگيری های مسلحانًه افغانستان را شورای امنيت  گروه کاریدر ماه می سال جاری 
امع  روی وضعيت اطفال در جريان در گيری جاست و در اکتوبر امسال يک گزارش در آجندا خود قرار داده 

  .  که به شورای امنيت تقديم خواهد گرديدشده های مسلحانه تهيه 

   
 ميکانيزم نظارت و گزارش دهی در مورد تخطی های فاحش در برابر یکی از اهداف مهم  سفر من ایجاد

 من در جريان سفرم از کابل، جالل آباد و گرديز ديدار به عمل آورده .اطفال در برخورد های مسلحانه ميباشد
و با رئيس جمهورحامد کرزی، وزرای کابينه، نيرو های ايساف، نيرو های نظامی تحکيم آزادی موسسات بين 

  . المللی ، موسسات غير دولتی ملی و بين المللی ، روحانيون و طبعا با خود اطفال مالقات هائی داشتم

 بگویم که در جریان مذاکراتم با اطفال و فاميل های شان و نيز در صحبت با موسسات افغانی و باید
  .روحانيون ، یک چشم انداز بسيار دلچسپی را از اوضاع اطفال در افغانستان  در همين زمان به دست آوردم

ی در مورد ازدیاد بی یک نگرانی عموم. در رابطه با وخيم شدن  وضعيت امنيتی ميباشده اولين نگرانی هم
ل به شمول پروسه های آشتی به جهت پایان جضرورت به گرفتن تدابير عا. ود ميباشدجونت موشامنيتی و خ

  .     بخشيدن به مخاصمات هرگاه ممکن باشد دیده ميشود
یکی از بدترین خشونت ها عليه اطفال در جریان منازعه های مسلحانه عبارت از کشتن و مجروح نمودن 

  . استا آنه
ما همچنان با . ما با یک تعداد زیادی از قربانيان حمالت طالبان و سایر عناصر ضد دولتی مالقات کردیم

قربانيان عمليات نظامی نيرو های بين المللی مالقات کردیم ما با اطفالی که از اثر بمباردمان های هوائی ، 
ما با قوماندانان نيرو های ایساف .  مالقات کردیمحمالت شبانه و سایر این قبيل عمليات ، معيوب گردیده اند

از طريق نيرو های نظامی تحکيم آزادی در باره اينکه چگونه آنان بايد از  اين گونه صدمات جانبی و  
اين خيلی مهم است که تدابير الزم به جهت وقايه از . بت کرديمح و تدابير روشن ممانعت نمايند صرهنمود

   .   يردذقيقات فوری و در صورت ضرورت تاديه جبران خساره تحقق بپرای تحجچنين حوادث ، ا
 چنين درگيری ها جریانانه طبعا استخدام اطفال درحدومين تخطی بسيار مهم بر عليه اطفال در درگيری مسل

داد اطفال تعدریم که در جریان ماه های گذشته ما معلومات دقيقی به دست آورده ا. به صفت سرباز ميباشد
انتحاری را ما همچنان قضيه های جداگانه اشخاص . دیاد قابل مالحظه به مشاهده ميرسدز یک ازسربا

این یک چيز دهشتناک است و ما اميدواریم که همگی برای ریشه کن ساختن آن دست به . مطالعه نمودیم 
  .عمل بزند

خته اند که  مجاهدین اجازه  خود به رسميت شنانزدهمما برین تاکيد مينمائيم که طالبان خودشان در ماده 
ندارند که اطفال را که ریش و بروت نداشته باشند در صفوف خود در جبهه جنگ بگمارند و یا آنان را در 

 .   خود ببرندقرارگاه های
  . ما از تمام جوانب بخصوص از نيروهای ضد دولتی خواهانيم تا مانع استفاده اطفال در جنگ ها شوند
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در مالقات . س داريم که که اطفال در قوای پوليس در نقاط مختلف کشور حضور دارندراپورهای هم در دستر
  . های که با وزارت داخله و رياست امنيت ملی داشتيم خواستار کمک برای از بين بردن اين مسله شديم

  
باط به ما داده قوای آيساف ارقام دقيق را درين ارت. ما از بازداشت اطفال بعد از عمليات نظامی نگران ميباشيم

قسمی که . اند ليکن ارقام دقيق اطفال بازداشت شده توسط نيروهای افغانی و امريکايی را در اختيار نداريم
معلوم ميشود هيچکسی طرزالعمل برخورد با اين گونه موارد را ندارند و ما اميدواريم که راپور ما زمينه را 

  . برای ايجاد چنين طرزالعمل مهيا خواهد نمود
  

 آنها را به اشخاص خشن تبديل مينمايد که کودکانقسمی که ما از نقاط ديگر دنيا معلومات داريم زندانی نمودن 
  . اين مسله صرف باعث ازدياد خشونت در جامعه ميگردد

  
اين حمالت کامًال خالف .  مکاتب که اطفال بيگناه در آن کشته ميشوند نگران استيمیما همچنان از حمالت باال

 228در سال گذشته . نورم ها و روش انسانی مندرجه قوانين بين المللی و خالف ارشادات مذهبی استتمام 
در سال جاری تا .  تن زخمی گريدند111 تن کشته و 75حمله باالی مکاتب صورت گرفته بود که در اثر آن 

  .  مکتب مورد حمله قرار گرفته اند83حال 
  

جامعه مدنی افغانستان از . ز خشونت جنسی عليه بچه ها ميباشندراپورهای هم در دست داريم که حاکی ا
به اين مسله بايد خاتمه داده شود چرا . خشونت جنسی عليه بچه يا بچه بازی توسط  قوماندانان نگران است

  . خالف قوانين بين المللی ميباشد
  

. شد وجود دارديبا که ناآرام مدر اخير ميخواهم تصريح نمايم که مشکل جدی بشری در بسياری نقاط افغانستان
ما . ما ازتمام جوانب ذيدخل خواهانيم که به کارمندان بشری دسترسی به مناطق مورد ضرورت را بدهند

اين مسله خالف اصول . همچنان معتقديم که کمک های بشری با عمليات نظامی يکجا صورت گرفته نميتواند
اين ضروری است تا . ندان بشری را به مخاطره مياندازدقبول شده فعاليت های بشری ميباشد و زندگی کارم

فضای فعاليت های بشری توسعه يابد و اين از طريق درخواست گذاشتن احترام به فعاليت های بشری و برای 
  . حمايت از اطفال از تمام جوانب ذيدخل صورت گرفته ميتواند

  
درين چهارروز .  را نموده اندآرامش يا آتش بسدرين ارتباط همکاران ما از يونيسيف پيشنهاد داشتن روزهای 

سال گذشته . تمام جوانب ذيدخل به يک متارکه احترام گذاشته و اطفال ميتوانند در مقابل پوليو واکسين شوند
اميد است اين روند امسال ادامه يابد و اطفال بتوانند واکسين . چنين روزهای را داشتيم که بسيار موفق بود

  .   به حيث ساحات صلح مورد احترام قرار گيرندشوند و مکاتب هم
  

  :سواالت و جوابات
   

ل و               :تلويزيون نورين  ه قت ه منجر ب تالف ک  شما در چند ساحه، خصوصًا در مورد عمليات نظامی نيرو های اي

داد اط      . مجروح شدن اطفال نيز شده است، نگرانی خود را ابراز کرديد           ه تع ن         ميخواهم بدانم ک ر اي ه در اث ال ک ف

وان      ه عن ال ب تخدام اطف ه اس ورد ب ود در م ی خ ما نگران ًا، ش د؟ ثاني ر ميرس د نف ه چن د، ب ده ان شته ش ات ک عملي

د  راز کردي ز اب ی را ني سلح ضد دولت ان توسط عناصر م ما  . جنگجوي د؟ ش ر ميرس د نف ه چن ال ب ن اطف داد اي تع

  مورد نيز آمار در دسترس ما قرار داده می توانيد؟همچنان در مورد توقيف اطفال صحبت کرديد، آيا در اين 

  

ا خود            :مسلحانه تنش های    نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در امور اطفال و           ان ملکی را ب  من شمار قرباني

يم، در           . دارم، اما تعداد اطفال کشته شده نزدم نيست        ته باش ين معلومات داش زد خود چن ر ن يم، اگ کوشش می کن

در مورد به کارگيری و استخدام اطفال در جنگ ها، دادن رقم آن خيلی يک کار مشکل           . هيماختيار شما قرار بد   

ات                      . است ه شمول مقام ابع مختلف ب ده از من ات پراگن ن معلوم د، و اي ا ميگوين اين چيزی است که مردم برای م
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د                     ال می باش تخدام اطف تفاده و اس ن يک     در گ . حکومت و موسسات غير دولتی جمع شده که حاکی از اس ته اي ذش

ال            داد اطف زايش در تع اهد يک اف ا ش ته، اينه اه گذش د م معضله نبوده است، اما در سال گذشته، خصوصًا در چن

زارش                           . جنگجو بوده اند   ا گ ه ت د است ک يم و امي شتر کن ق بي ورد آن تحقي ا در م د م ه باي زی است ک ن چي اًء اي بن

ا              . اکتوبر ما معلومات روشن تری در اين مورد بدست بياوريم          ه م د بکويم ک و در مورد محبس، يکبار ديگر باي

آمار دقيق در دست نداريم، تنها ايساف برای ما يک آمار را ارايه کرده است که به چی تعداد اطفال را دستگير                   

د    داده ان ورد      . و آزاد کرده اند، اما هيچ مرجع ديگر ارقام دقيق در اين مورد برای ما ن ن م ساف در اي ار اي ا آم م

  .ی شما بعدتر خواهيم دادرا برا

  

 که از اثر عمليات نظامی آيساف و نيروهای خاص وارد ميگردد              جانبیشما در مورد خسارات      :آل انديا راديو  

شود              . صحبت نموديد  ع مي بخصوص سال گذشته     . چنين حوادث از بيشتر از هفت سال بدينسو در اين کشور واق

داد        ر از سوی نيروهای      19در جالل آباد به تع ه           نف ل ب ز درحدود هفت روز قب سال ني شته شدند و ام تالف ک ائ

راد نظامی و يک         17تعداد   ا اف  نفر با اثر يک بمباردمان هوائی در واليت نيمروز کشته شدند که  يک تعداد آنه

رغم تقاضا های مکرر از سوی              جانبیچنين خسارات   . تعداد  ديگر آن افراد ملکی بشمول اطفال بودند         ی ال  عل

رود               مقامات بين  ده مي ع ش د واق ن خسارات            .  المللی و همه کسانيکه دراينجا حضور دارن ه اي د ک چی فکر ميکني

ا                        د، آي ستان صحبت نمودي وليس افغان ال توسط پ ورد استخدام اطف ما در م چطور ميتواند جبران گردند؟ ثانيا، ش

  ارقامی از آنها در دست داريد؟

  

ال و            ا ا       :مسلحانه تنش های     نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در امور اطف د ت ازه دهي ورد      اج ز صحبت در م

تيم     .  آغاز نمايم  جانبیمسايل خسارات    ه داش ای خاص در زمين ساف و نيروه ا  . ما صحبت هائی با مقامات آي آنه

ته در             . از اتخاذ تدابير در زمينه ما را اطمينان دادند         آيساف طرزالعمل ها و رهنمودهای مشرح را که سال گذش

ن حالت   اما ما تاهنوزهم . ادنداين مورد تهيه نموده بودند در اختيار ما قرار د    از زبان مردم ملکی ميشنويم که اي

ن حوادث            . دوام دارد  وع اي ا در صورت وق بنآ، ما احساس مينمائيم تا يک سلسله پاسخگوئی وجود داشته باشد ت

بنآ، من هم در اين درخواست      . تحقيقات فوری و موثق صورت گرفته و خسارات وارده به قربانيان جبران شود            

ته بلکه       در ا . با ديگران همنوا هستم    ار نداش ام در اختي رتباط به استخدام اطفال از سوی پوليس افغانستان، ما ارق

  . چيزيکه خدمت تان ارائه نمودم از زبان شاهدان عينی شنيده ايم

  
دولت افغانستان، کميسيون مستقل حقوق بشر و سازمان های مدافع حقوق کودکان هميشه  :تلويزيون آريانا

د را در مورد وضعيت کودکان در اين کشور اعالم کرده اند اما اين نگرانی ها هيچ تاثيری نداشته نگرانی خو

  چگونه دولت و ملل متحد می توانند از بروز چنين حوادث و آسيب هايی به کودکان جلوگيری کنند؟. است

  

 اول از همه، دربسياری از موارد :مسلحانهتنش های نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در امور اطفال و 

حقوق کودکان همچنان بدون هيچ واهمه ای از پيگرد . ان يک احساس مصئونيت وجود داردخشونت عليه کودک

بنابراين نياز برای تقويت سيستم قضايی وجود دارد تا مصئونيت خاتمه يابد و به اين موارد در . نقض می شود
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بسيار باال می از طرف ديگر، ميزان مرگ و مير مادران، نوزادان و ميزان بی سوادی . محاکم رسيدگی شود

يونيسف، سازمان صحی جهان و ساير نهادها در تالش برای افزايش اين خدمات در سرتاسر کشور می . باشد

  . باشند تا اين آمار و ارقام بهبود يابد

  

 مهم ترين اصل اين است که ما به کودکان فقير در همه جای کشور دسترسی داشته باشيم و به همين :يونيسف

ينده خاص سرمنشی در خالصه فعاليت های خود و گزارش آينده اش بر نياز به مساله دليل است که نما

رسيدگی به فضای کمک های بشر دوستانه که در حال محدود شدن است و آنچه فراتر از سياست می توان 

 اين اصلی است که ما از آن حمايت می. برای گسترش دسترسی به تمام کودکان انجام داد تاکيد خواهد کرد

  .کنيم و قويا از آن دفاع خواهيم کرد

  

ه            :راديو کليد  ن حقيقت ک ه اي ر از        50 با توجه ب نين کمت ستان در س ردم افغان صد م د   18 في رار دارن من  .  سال ق

وده است                 ن سفر چی ب ان از اي ابی ت صد    . ميخواهم بدانم که در جريان بازديد تان از اين کشور، ارزي ه چی في ب

ستان سعودی       . تهديد قرار دارند و چی نوع تهديد ها؟ سوال دوم من از يونسف است               اطفال زير    ته عرب در گذش

شور  13 ن ک ن اواخر اي ود و در اي رده ب راج ک ال را اخ ن از اطف ان در  14 ت ای ش ل ه ه فامي ر را ک ل ديگ  طف

  يونسيف در اين مورد چی کرده می تواند؟. سعودی مانده اند، را اخراج کرد

  

سوان        :مسلحانه تنش های نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در امور اطفال و       ه يک مکتب ن ر من ب  سفر اخي

اد از همقطاران                    . در گرديز بود   داد زي در مکتب من سوال کردم که مشکالت عمده آنها چيست؟ آنها گفتند که تع

د شان به مکتب رفته نمی توانند، بخاطر اينکه فاميل های شان به آنها اجازه مکتب رفتن                ن   .  را نمی دهن ًا، اي ثاني

د   . ها گفتند که اطفال افغان خيلی سخت کار می کنند و در پهلوی آن درس هم ميخوانند                 ثالثًا، دختران به من گفتن

ورد     . که اينها بخاطر رسم و رواج های حاکم نمی توانند که به آسانی درس بخوانند            ران در م ام دخت ًا، تم و رابع

رای       .  خيلی خوفناک شده بودند  اوضاع امنيتی نگران بودند و     ران در مکاتب ب ه دخت ز است ک بناًء اين چهار چي

  .من گفتند

  

رای                     :يونسيف  قاچاق اطفال بين کشور ها يک مسله است که در صدر فهرست کار های يونسيف و اين منطقه ب

ته است  رار داش ادی ق ای زي ال ه وده و آن را . س ل ب سئله دخي ن م ف در اي ای مختل ا حکومت ه ا ب ه بحث م  ب

ريم م   . ميگي وده اي ق ب ال موف دن اطف سمت بازگردان ا در ق شور ه داد از ک ا در يک تع رای  . م ت ب ا حکوم ا ب م

يع صورت      . رسيدگی و حل اين مساله در ارتباط هستيم        ه وس ه پيمان افغانستان کشور نيست که در آن اين پديده ب

ه       بگيرد، اما بهر حال اين يک نگرانی جدی بوده و ما اين مسئله ر    ه شمول حکومت ب ا با طرف های مختلف ب

  .بررسی ميگيريم
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 کودک را در زندانهای بگرام و گوانتانامو 13کميسيون حقوق بشر گفته که نيروهای ائتالف  : تلويزيون تمدن

  شما برای آزادی آنها چه اقداماتی انجام داده ايد؟. اسير کرده است

  

 ما از آمار واقعی کميسيون حقوق :مسلحانهتنش های نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در امور اطفال و 

 نفر صحبت کرده و فرماندهان در اينجا واضح نبودند و 10وزارت امور خارجه آمريکا از . بشر آگاه نيستيم

ما اميدواريم که . آشفتگی وجود دارد.  سال در حبس به سر نمی برند18 يا 15گفتند که هيچ کودک زير 

به شورای امنيت که در اکتبر تحويل داده می شود بتواند معلومات را، مخصوصا در مورد کودکان گزارش ما 

ما در مورد تعداد و طرزالعمل مورد استفاده برای کودکان واضح . محبوس، به صورت منظم جمع آوری کند

  .ما بايد اين  اوضاع مبهم را شفاف و واضح بسازيم. و شفاف خواهيم بود

  

 وقتی شما آمار دقيق در دست نداريد چگونه می توانيد ادعا کنيد تعداد جنگجويان کودک در :راديو آزادی

افغانستان در طی ماههای گذشته افزايش يافته است؟ اگر وضعيت به همين منوال ادامه پيدا کند، عواقب آن چه 

  خواهد بود؟

  

هيد بگويم که اگرچه شايد ما نتوانيم  اجازه د:نماينده خاص سرمنشی در امور کودکان و نزاع های مسلحانه

آمار دقيقی را اعالم کنيم اما از منابع محلی و مالقات ها با مسئولين دولتی در يافته ايم که روندی وجود دارد 

من فکر می کنم چون . بنابراين اميدواريم تا اکتبر ما تصوير واضحی در دست داشته باشيم. که بايد ثابت شود

و شايد اين با حرکت های بين مرزی . ود نداشته و افزايش پيدا کرده ما بايد نگران باشيماين رويه در قبل وج

  . ارتباط داشته باشد که ما بايد به آن رسيدگی کنيم

   

د اجرا شود، خصوصًا در                     :ژورنالست آزاد   مشخصًا ميخواهم بدانم که تا چی حد اين ميکانيزم نظارت می توان

د            ارتباط به دسترسی به هيئت ه      اره کردي ه آن اش ما ب ه ش ا بازداشت           . ای نظارت ک ما از موضوع معلومات ي ش

ه                    جوانان ياد کرديد، اما براساس ماموريت حکومت اياالت متحده امريکا، طوريکه شما هم گفتيد، حد اقل به گفت

ل های    يعنی هيچ منبع حقوقی ندارد، اينها دسترسی .  نفر را بدون کدام محاکمه دستگير کرده اند      10آنها   ه فامي ب

د،        . شان ندارند، فرصت های آموزشی و سرگرمی ندارند    ام بدهي د انج ما کوشش داري ه ش آيا اين همه به آنچه ک

انی                             ه جه ه کمک جامع ن کشور ب رای سکتور عدلی در اي در تضاد قرار ندارد؟ همچنان نمونه بسيار خراب ب

  .وضع شده است

  

ال و                ور اطف ل متحد در ام انيزم نظارت و گزارش دهی          :مسلحانه تنش های     نماينده خاص سرمنشی مل ميک

شکيل                       1612براساس قطعنامه    شور را ت ه سطح ک اری ب يم ک  شورای امنيت ملل متحد ايجاد شده است که يک ت

ز در                  . داده و توسط ملل متحد رهبری ميگردد       ستقل حکومت ني اد های م ستقل و نه البته موسسات غير دولتی م

ز                     اين ع . آن شامل خواهند بود    ه بعضی از شاخه های آن ني بارت از گروه کاری خواهد بود، اما به سطح منطق

ع آوری می                   . وجود خواهد داشت   اين گروه کاری معلومات را جمع آوری خواهد کرد، و معلومات را که ما جم
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ا                          ا شمار آنه د گرفت ت را کنيم اساسًا براساس حوادث می باشد، اما در حاالت مانند توقيف تالش صورت خواه

ا را          . نيز مشخص بسازيم   در گذشته که من در عراق بودم، در آنجا ما موضوع صالحيت مقامات نظامی امريک

داد                   بلند کرديم، و گفته شد که توقيف نظامی اطفال در قدم اول يک کار خوب نيست و حتی اگر چنين هم شود تع

ستم           ما آن خواست را يکبار ديگر      . آنها و طرزالعمل آنها بايد شفاف باشد       دوار ه نم و امي ا مطرح می ک  در اينج

يم                     يم و کوشش می کن ته باش شتر داش ن معلومات دسترسی ب ه اي وانيم ب ا بت ن گزارش م که در پروسه نوشتن اي

  بدانيم که چی صورت ميگيرد؟

 

ه موجود                           :ايرين يش گيران دابير پ ن روش و ت ودن اي ديد ب ال، ش آيا ميتوانيد در مورد سوء استفاده جنسی از اطف

  صحبت نمائيد؟ 

ال و             ور اطف د در ام ل متح د در يک      :مسلحانه تنش های   نماينده خاص سرمنشی مل ما ميداني همانطوريکه ش

ضايای           سياری از ق ورد ب ا در م ه م جامعه سنتی خشونت جنسی يک موضوع دشوار و نهان است و بايد گفت ک

ه          سی علي ورد خشونت جن ا در م م، ام سران  خشونت جنسی عليه زنان چيزی نشنيده اي ان    پ ی افغ ابع داخل  از من

رد               دانان نظامی صورت ميگي ا توسط قومان  شنيده ايم و اين موضوع به اطالع من رسيد، چونکه بعضی از آنه

 من درمورد ايشان اطالع بيشتر ندارم، اما خواستند که اين موضوع را مطرح              ازينرو به ما مربوط ميشود، اما     

  .  و تثبيت نمائيمنمايم و اميدوار هستيم تا بتوانيم وسعت اين موضوع را در آينده تحقيق

ه            :ادامه سوال از ايرين    د ک ا فکر ميکني د؟ آي ع ميبرن آيا اين بخاطری معافيت است که قوماندان متخلف از آن نف

  اين بخاطر معافيت است؟ 

ال و        ور اطف د در ام ل متح شی مل اص سرمن ده خ ای  نماين نش ه سلحانهت ل     :م ک عم انونی و ي ن غيرق اي

  . جنايتکارانه است

  

ال                   باوجود عدم مو    :تلويزيون صبا  د وضيعت اطف ا ميتواني ال، آي ه اطف جوديت ارقام دقيق در مورد خشونت علي

سلحانه وجود دارد                        ری های م ستان درگي د افغان افغانستان را با وضيعت اطفال ساير کشور هائيکه در آنجا مانن

  مقايسه نمائيد؟ 

يچ يک از کشوری ديگر       :مسلحانهتنش های نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در امور اطفال و           ورد ه در م

راينجا نه تنها خشونت های زيرا د.  نميتوانم که در آنجا اطفال بيشتر از افغانستان رنج ببرند         در جهان فکر کرده   

ل          هولناک ک  ا بخاطر آن متقب ه آنه اتی را ک ه در جريان جنگ بوقوع ميپيوندد وجود دارد، بلکه فقر شديد و زحم

ا           . ميشوند نيز وجود دارد    تيم وقت زي ال داش ا اطف ه      در تمام مالقات های که ما ب د را ب ا لبخن ر گرفت ت د را در ب

  . آنان وجود نداشتیاين برای من وانمود ميسازد که خوشبختی در قلبها. لبان آنها بياوريم

  

     تشکر

  


