رویاهای برباد رفته کودکان در دنیای مهاجرت
حسین بهمن

کودکان از آسیب پذیرترین قشر اجتماعی به شمار
میرود .کودکان در هر جامعه ی نیاز به مراقبت های
جدی و ویژه ،در قدم نخست از سوی خانواده و در
قدم دوم از سوی حکومت دارد .در جوامع مختلف
حکومت برای تربیه سالم کودکان برنامه های
گوناگونی را روی دست گرفته و همواره سعی می
کنند که زمینه های تربیت سالم و مدرن ترین شیوه
های آموزشی را برای کودکان در یک فضای کامال
مصئون و ارام مهیا سازند و برای تربیت سالم کودکان و آموزش آنان سرمایه گذارهای هنگفتی می کنند.
نقش خانواده ها در تربیه کودکان :
بدون شک خانواده ها نقش اساسی در تربیت کودکان دارند .خانواده اولین محیطی است که کودک در آن وارد میشود،
زندگی و رشد میکند و برای نخستین بار زندگی اجتماعی را در خانواده تجربه می کند .روزهای اول زندگی کودکان در
دامان خانواده آغاز میشود و به همین دلیل کودکان اولین چیزها را در خانواده می آموزند .در واقع خانواده حیثیت دانشگاهی
را دارد که کودکان ابتدایی ترین و اساسی ترین مسائل زندگی را در آنجا می آموزند.
در واقع خانواده میتواند برای رشد شخصیت کودک در آینده نقش موثری داشته باشد .هرگاه محیط خانواده برای کودک
کامال مصئون و آرام باشد بدون شک در آینده میتواند باالی شخصیت کودک تاثیرات مثبتی داشته باشد .اما بر عکس اگر
محیط خانواده برای کودکان مصئون نباشد شاید تاثیرات فوق العاده منفی بر روح و روان کودک بر جا بگذارد.
متاسفانه در افغانستان ،خانه برای برخی از کودکان به دلیل مشکالت امنیتی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی یک محیط
مصئون نبوده و این مسئله در اکثر موارد باعث شده که زندگی کودکان افغانستان در همان روزهای نخستین زندگی با چالش
روبرو شود .روی همین منظور برخی از کودکان در افغانستان از همان روزهای نخست زندگی با درد و رنج آشنا شده و
یک زندگی متفاوتی را نسبت به کودکان در کشورهای توسعه یافته تجربه میکنند .این تفاوتها باعث میشود که دنیای کودکانه
در افغانستان یک دنیای پر از مشقت و مشکالت باشد.
نقش دولت ها در تربیه کودکان
حکومت در هر جامعه مسئولیت دارند که زمینه زندگی آرام و مصئون را برای تمام شهروندان آن جامعه مهیا سازند .تهیه
زمینه های زندگی آرام برای شهروندان بخصوص کودکان ،ایجاد زمینه های آموزش و حمایت حقوقی آنان از مسئوولیت
های حکومت به شمار میرود .هرگاه حکومت بتوانند زمینه های آموزش را به اساس نیازهای کودکان ،مهیا سازند در واقع

کودکان میتوانند که آینده های روشنی را در پیش رو داشته باشند .اما در افغانستان طی سالهای گذشته در اثر جنگ های
داخلی حکومت نتوانسته است ،زمینه های خوب آموزش را برای کودکان آنطور که الزم بود آماده سازند .این مسئله باعث
شد که کودکان افغانستان با تفاوت های عمده با کودکانی که در کشورهای پیشرفته بزرگ میشوند ،ببار آیند.
گذشته از همه این مشکالت ،در دنیای مهاجرت شرایط به کلی برای یک کودک افغان فرق میکند ،چالشها و مشکالتی را که
وی در دنیای مهاجرت تجربه می کند ،دشوار و درک آن برای همگان مشکل است.
طی دهه های گذشته ملیونها تن از شهروندان افغانستان ناگزیر شده اند که خانه های شانرا ترک کرده به کشورهای دور و یا
نزدیک پناه ببرند .روی همین دلیل است که امروز افغاستان از جمله کشورهای است که بیشترین تعداد مهاجرین را در سطح
جهان به خود ختصاص داده است .هرچند در گذشته ،مردم افغانستان همواره سعی میکردند که در کشورهای همسایه نظیر
ایران وپاکستان پناه ببرند .اما طی یک دهه گذشته مهاجرت افغانها به کشورهای اروپایی ،امریکا ،کانادا و آسترالیا نیز
بصورت بی سابقه افزایش یافته که آسترالیا در این مدت ،یکی از پرطرفدار ترین مقصد برای پناهجویان افغان بوده است.
متاسفانه مهاجرت افغانها به آسترالیا طی سیزده سال گذشته به دلیل عدم اگاهی مردم از قوانین و پالیسی های مهاجرت آن
کشور و همچنین تبلیغات گسترده قاچاقبران انسان همواره بصورت غیر قانونی صورت گرفته است .مهاجرتهای غیرقانونی
به آسترالیا که عمدتا با کشتی های کهنه و فرسوده صورت میگیرد ،این سفر را برای پناهجویان به خصوص کودکان فوق
العاده خطرناک ساخته که تراژدیهای زیادی در آبهای آسترالیا برای پناهجویان اتفاق افتاده است .به اساس آمارها ،از سال
 1002میالدی تا اکنون دست کم پانزده صد تن از پناهجویان که به صورت غیر قانونی عازم آسترالیا بودند به دلیل غرق
شدن کشتی ها ،جان شانرا از دست داده اند که در میان آن تعدادی زیادی از کودکان نیز شامل است.

