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  ٦٤شماره 

 زندگی شاد، امن و خالق حق مسلم کودکان است

امير توآلى: سردبير   ٢٠٠٨، مه ١٣٨٧خرداد   

 پسر شما کار میکنه؟ 
باران: نويسنده  

امروز به یکی از بازارهای تره بار فروشی 
بسيار شلوغ و پر هياهو . شهرمان رفتم

هر کدام از صاحبان جنس با صدای . بود
بلند سعی می کردند اجناسشان را به 

فروش برسانند و مشتری را به طرف خود 
مردان و زنان بسياری آنجا . جلب کنند

بودند همگی ساک به دست به دنبال مایحتاج خود البته ارزان و مرغوب 
بازار گرم هياهو  و فروش بود در البالی این هياهو خرید و فروشهای . بودند

متفاوت صدا هایی که هميشه برای ما آشنا بود به گوش می رسيد و آن 
سال که با گاری های خود از البالی خریداران رد می 12صدای کودکان زیر 

دیدن این صحنه . شدند و با چهرای ملتمسانه تقاضای حمل بار می کردند  

! خاله آدامس بخر  

 رزا راشين
بعدازظهر یکی از روزهای تعطيل عيد 

نوروز، از محل کار به خونه برمی گشتم، 
دو پسر بچه دبستانی  پشت چراغ قرمز 

با بسته های آدامس به سراغم آمدند و 
شروع کردند به خواهش کردند، خاله خاله 

گفتند .آدامس بخر، گفتم آدامس نميخوام
پس عيدی به ما بده، دو نفریم پانصد 

، آفرین خاله  تومان به هردوتامون بده
قبل از اینکه چراغ سبز بشه، . عيدی بده 

اما . عيدیشان را دادم و خوشحال رفتند
تمام . هنوز چهره ی آنان را به یاد دارم

خيلی دلم . مسير در فکرشون بودم
 .  براشون سوخت

کودکانی که باید روزهای تعطيل عيد، 
بهترین روزهای زندگی شان باشد، و 

وقتشان به مهمانی رفتن و عيدی گرفتن 
و یا ماندن در خونه و انجام بازیهای 
بجای . کامپيوتری و پلی استيشن پر شود

آن باید در خيابانهای ناامن شهر عيدی 
دیدن این . خود را از مردم گدایی کنند

صحنه ها که در سطح شهرکم هم نيست 
دیدن چهره های . واقعا زجرآور است

کودکانی که کودکی شان در پيچ و خم 
زندگی تلخ و دردآورشان گم شده است و 

و هيچ  ناخواسته و زودرس بزرگ شدند 
وقت کودکی نکردند و از روزی که چشم 

گشودند به جرم اینکه در یک خانواده فقير 
بدنيا آمده اند باید مهر اختالف طبقاتی را 
 . همواره به پيشانی خود داشته باشند

به اميد روزی که همه کودکان، روزهای 
شيرین کودکی شان را با تمام وجود حس 

کنند و غم نان نداشته باشند و زودتر از 
 .موعد پا در دنيای بزرگترها نگذارند

این خواسته برآورده نمی شود مگر در یک 
نظام سوسياليستی که اساسش انسان 
است و همه ی هم و غمش از بين بردن 

   .نظام طبقاتی است

 دولت برمه سازمانده يك قتل عام گسترده، 
ميشوند “ نرگس” ميليون قربانى گردباد ١،٥بيش از   

بخش بزرگى از آشور برمه در چند روز اخير دچار 
در همان ساعات اوليه . طوفان و گردباد گرديد

دهها هزار نفر بويژه آودآان آشته شدند و بر 
ميليونها نفر . ابعاد فاجعه هر لحظه افزوده ميگردد

در شرايطى بسيار اسفبار و سخت در انتظار 
آمار قربانى ها مداوما در حال . آمك بسر مى برند

بارندگى هاى شديد و مداوم، . افزايش است
سرما و بى امكاناتى گسترده براى بازماندگان  
نبود . اين فاجعه ديگر رمقى باقى نگذاشته است

آب آشاميدنى، غذا، مسكن و دارو اآثريت افراد 
جامعه را در مرز نابودى قرار داده هر لحظه مرگ 

در انتظار است بويژه در دهات و مناطق دور افتاده 
بوى مرگ همه جا را فراگرفته و اجساد در گوشه 

بيمارى و ضعف جسمانى . و آنار پراآنده است
آودآان بى سرپرست در شرايطى . بيداد ميكند

. غيرقابل توصيف وحشتناك قرار دارند ٣ادامه صفحه    

 دستور زنده به گور آردن دو نوزاد در شھر طبس
به گزارش خبرنگارخبرگزاری انتخاب از طبس، پنج 

 ساله در بيمارستان 21شنبه هفته گذشته زني 
شهيد مصطفي خميني طبس به سبب زايمان 
. زودرس وضع حمل آرده و دو نوزاد به دنيا آورد  

 6در ادامه و با توجه به اينكه عمر نوزادان آمتر از 
ماه بود مسؤوالن بخش زايمان با تجويز پزشك 

 متخصص، نوزادان را داخل آارتني 

٣ادامه صفحه   

 

وضعيت اسفبار آودآان 
 در افغانستان
 رويا بحرينى

 ٢صفحه 

٤ادامه صفحه   
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 ١٥نشريه فارسى هر 
روز و نشريه به زبان 

سوئدى ماهانه منتشر 
ميشوند و از طريق 

سايت آودآان مقدمند 
 در دسترس ميباشند

 دست مذهب از زندگی کودکان کوتاه

٢صفحه  ٦٤شماره  کودکان مقدمند   

آودآان مقدمند را در شھر و 
! يا آشور خود تاسيس آنيد  
اگر شما هم به 

مشقات آودآان فكر 
مى آنيد، اگر شما 
هم معتقد هستيد 

آه اين دنيا را ميتوان 
امن تر، زيباتر و قابل 

تحمل تر براى 
آودآان آرد، پس به 

.ما بپيونديد  
نهاد آودآان مقدمند 

سازمان همه 
آسانى استكه 
زندگى بهترى را 

شايسته آودآانمان 
با فعاليت . ميداند

متشكل و 
هدفمندمان ميتوانيم 

دنياى بهتر براى 
. آودآانمان بسازيم

به آودآان 
! مقدمند بپيونديد  

!با اعتراضاتمان مانع اعدام آودآان شويم  

 وضعيت اسفبار آودآان در افغانستان
 رويا بحرينى

با اشغال افغانستان توسط شوروی در سال 
 و بعد از آن با آغاز جنگ داخلی و گريز ١٩٧٩

از چنگال [مردم زحمتکش افغانستان 
موج تازه ای از پناهجويان به ] طلبان خارجی و داخلی جنگ

براساس . مرزهای ايران و افغانستان سرازیر شد
 مليون ١۵ تقريبًا ١٩٨٠از سال   UNHCRهای  گزارش

 ۶افغانی مجبور به کوچ اجباری شدند که تعداد حدود  
 به بعد به دو کشور پاکستان و ١٩٨٠مليون از آنها از سال 
در اين ميان در صد قابل توجهی را . ايران پناهنده شدند

 .دادند کودکان پناهجوی افغانی تشکيل می
 مرگ و مير کودکان افغانی

ما هرروزه شاهد مرگ و مير کودکان و نوجوانان افغانی در 
 :در خود افغانستان : داخل و خارج افغانستان هستيم

در اثر جنگ و بمباران های ارتش آمريکا و کشورهای 
های ساخت نظام  غربی همپيمانشان، با انفجار مين

افروزی ديگر  ، در اثر دخالت و جنگ]سرمايه[ضدانسانی 
نيروهای ارتجاعی داخلی و خارجی، چون جمهوری 

اسالمی و طالبان و وارلردهای محلی و همچنين عمليات 
تروریستی و انتحاری تعداد بيشماری کودک کشته شده 
و يا از نظر جسمی و روحی دچار ضربات جبران ناپذیری 

ی هوايی   کودک در يک حمله٧در فقط يك روز . گردند می
آمريکا در روستای پاکيتا در شرق افغانستان کشته 

بر اساس آمار در افغانستان حدود ده ميليون مين . شدند
خنثی نشده وجود دارد، که اين مين ها تهديدی برای 

کودکان در هنگام آوردن آب و چوب برای سوخت، چوپاني 
حدود چهارصد . و حتی در راه مدرسه بشمار می روند

هزار کودک افغانی در اثر بمباران و انفجار مين دچار نقص 
 . اند عضو شده

 :شرايط نامساعد زندگی. ٢
برای کودک افغانی ازهمان بدو تولد مرگ تهديدی جدی 

براساس آمار حدود يک مليون کودک افغانی بدون . است
 سالگی ۵ کودک يکی در زير ۴و از هر . والدين هستند

 نوزادان در دوران ٪١۶،٨.( دهد جان خود را از دست می
هر سال ) دهند طفوليت جان خود را از دست می

 کودک در اثر ٨۵٫٠٠٠ سال و ۵سيصدهزار کودک زير 
نه . روند ای به کام مرگ فرو می های روده اسهال و بيماری

 کودکان دچار آنند بلکه نبود آب ٪۴٨تنها گرسنگی که 
سالم آشاميدنی منبع خطری برای زندگی مردم بشمار 

 مردم در افغانستان از دسترسی به آب ٪٧٨. رود می
 مردم در افغانستان ٪١٢تنها . [آشاميدنی سالم محرومند

سرما، نبود .] مند هستند از داشتن آب آشاميدنی بهره
خانمانی کودکان را بيشتر تهديد می  مسکن مناسب و بی

صدها کودک افغانی در روستاها بر اثر سرمای شديد . کند
 .و عدم امکانات جان خود را از دست دادند

 :خانمانی گی و بی آواره. ٣
 کودک دارای والدين افغانی يکی در اردوگاه ۵اين که از هر 

 آيد، شاخص  های پناهندگی بدنيا می

اوباشان طالبان، دختران دانش 
آموز افغانى را به مرگ تھديد 

 آردند
 طالبان دختران دانش اوباشان  

آموز در استان لوگر در جنوب کابل 
مسئوالن . را به مرگ تهديد کردند

اداره آموزش و پرورش استان 
: لوگر امروز به خبرنگاران گفتند

بيش از پانصد دانش آموز دختر در 
پل "پي تهديد طالبان در شهر 

مرکز استان لوگر با درس و " علم
. مدرسه خداحافظي کردند  

:  طالبان تهديد کرده انداوباشان  
اگر دختران افغان که سن آنان از 

 سال بيشتر باشد به مدرسه 9
 . بروند کشته خواهند شد

رئيس اداره " کمال الدين زدران"
آموزش و پرورش استان لوگر 

محروم شدن اين دانش آموزان از 
دو روز پيش . تحصيل را تاييد کرد

نيز دو مدرسه دخترانه در مرکز 
استان لوگر افغانستان به آتش 

 . کشيده شد

٣ادامه صفحه   



  

٣صفحه   ٦٤شماره  کودکان مقدمند   

 با ما تماس بگيريد
از . نظرات، پيشنھادات و تجربيات خود را با ما در ميان بگذاريد

.آودآان برايمان بنويسيد، اين نشريه شماست  

 

دولت برمه سازمانده يك قتل عام گسترده، : ادامه  
دولت جنايتكار برمه مسبب اصلى بوجود آمدن اين 

وضعيت و مسئول تداوم اين شرايط ضد انسانى 
دولت برمه با محرم آردن سيستماتيك  . است

اآثريت افراد جامعه، با ايجاد فقر و تهى دستى و 
در دسترس قرار ندادن امكانات استاندارد براى 

ساختمان سازى مناسب براى مناطق ساحلى، 
زندگى در آلونكها و در خانه هاى نامناسب را به 

مردم محروم تحميل آرده است آه اين فاجعه 
.نتيجه آن است  

اما بى شرمى را دولت جنايتكار برمه به نهايت 
رسانده، اينها نه تنها خود آمكى موثر و فورى به 

طوفان زده گان نمى آنند بلكه از ورود آمكهاى 
انسانى سازمانهاى بين المللى و دولتها جلوگيرى 

بعمل ميآورد و عمال مردم گرسنه، تشنه و مريض را 
در ميان آب و اجساد و خانه هاى ويران رها آرده 

چندين هليكوپتر و آشتى در سواحل برمه . اند
منتظر اجازه ورود به آشور هستند اما دولت برمه 

به تنها مساله اى آه فكر نميكند آمك رسانى 
سازمانهاى بين . فورى به طوفان زدگان است

المللى وضعيت مردم را بسيار وحشتناك گزارش 
در اين ميان دولتها و سازمان ملل تنها . ميكنند

انتقادهاى خفيفى را متوجه دولت برمه آرده اند و 
به آمك فورى آه طوفان زدگان احتياج دارند با 

مردم برمه از . چشمى سياسى نگاه مى آنند
يكطرف در زندانى آه دولتمردان ساخته اند، 

اسيرند و از طرف ديگر در بى امكاناتى مطلق با 
بايد براى مردم در . مصايب طبيعى روبرو هستند

برمه آارى آرد در حال حاضر مهمترين مساله 
فشار به دولت برمه است آه مرزهايش را بروى 

آمكهاى ارسالى باز آند و فشار به سازمان ملل 
آه آمكهاى بيشترى را فورا در دستور آارش 

بايد در هر آشورى آه ميتوانيم اعتراض . بگذارد
. خودمان را به سفارتخانه هاى برمه اعالم آنيم
.        بايد جلوى اين قتل عام سازمانيافته را گرفت

امير توآلى   

وضعيت اسفبار آودآان در افغانستان: ادامه  
نه . دردناکی است از وضعيت کودکان افغانی

وارانه در کشورهای  کشی و کار برده  تنها بهره
ايران و پاکستان در انتظار اين کودکان است، 
بلکه انواع سرکوب، تبعيض و تحقير جزئی از 

زندگی کودک و نوجوان افغانی در خارج از 
رژيم ارتجاعی . مرزهای افغانستان هم هست

جمهوری اسالمی از اعدام کودکان و نوجوانان 
در سال . افغانی هم ابائی ندارد

 کودک و نوجوان ١۵  UNبراساس آمار ٢٠٠٣
 ژوئن ١۵در . [افغانی در ايران اعدام شده اند

الملل  بر طبق برآورد سازمان عفو بين [٢٠٠٧
 کودک افغانی در ايران که ١۵ ، ٢٠٠٧در ژوئن 

اند در خطر  به اتهام مواد مخدر دستگير شده
محکوميت به اعدام هستند يا محکوم به اعدام 

 ] شده اند
 ادامه دارد

پسر شما کار ميکنه؟ : ادامه  
پسران کم سن و سال که برای بدست آوردن چندر . دردناکتر از بيان آن است

خاله گاری نمی (واین جمله .غاز پول ساعتها در بازار بدنبال مشتری بودند 
بله کودکان کار، کودکانی که هيچ وقت .هميشه به گوش ميرسد)خواهيد 

کودکی نکردند و هيچ وقت طعم خوش یک زندگی راحت و بدون مشکالت مالی 
از زمانی که چشم باز کردند و خود را شناختند با کار اجين . را نچشيده اند
بعضی از آنها بقدری کوچک هستند که دسته فرغون که همانا . شده بودند

تصور می رود که . گاری آنها محسوب می شود تا نزدیکی آرنجشان می آید
فرغون خالی را هم نمی توانند حمل کنند، چه برسد به اینکه بخواهند بار 

بر آن شدم که با یکی از همين . کسی را هم تا پارکينگ نزدیک بازار ببرند
از دور به یکی از آنها اشاره کردم خيلی . کودکان مصاحبه ای داشته باشم

جنس . سریع و ماهرانه از البالی جمعيت گذشت و خودش را به من رساند
زیادی نداشتم چون آن روز قصد خرید نداشتم به اندازه دو کيلو ميوه خریدم و 

به همين دليل از او خواستم . می خواستم در یک جای خلوت با او صحبت کنم
او جلو و من پشت سرش در حرکت بودم بقدری ماهرانه از . تا پارکينگ برود

البالی جمعيت ویراژ ميرفت که حتی لبه گاری با پای کسی کمترین تماس هم 
خاله دیگه باری نداری؟ نمی خواهی : در بين راه می گفت. پيدا نمی کرد

به او گفتم که من دیگر کاری . چيزی بخری؟ من می ایستم تا تو خرید کنی
او بين راه مرتب می خندید تا نگاهش می . ندارم و به سمت پارکينگ رفتيم
به پارکينگ که رسيدیم روی یک سکوی . کردم خنده اش را قطع می کرد

سنگی نشستيم او هم کنارم نشست دستانم را ال بالی موهای مجعد و 
فرفریش بردم و گفتم اول بگو ببينم به چی می خندیدی؟ اول چيزی نگفت، بعد 

بعد هر . کيلو ميوه که گاری نميخواست2خاله همين : که لبخند مرا دید گفت
دوی ما زدیم زیر خنده گفتم درست می گی ولی من می خواهم چند تا سوال 

 از تو کنم، جوابم ميدی؟ گفت بگو باشه 
اسمت چيه ---  
مصيب ---  
مصيب جان چند سالته؟ ---  
  سالمه 10 شاید هم 9 ---
چند وقته که کار می کنی؟ ---  
  ساله 2تقریبا  ---
مدرسه ميری؟ ---  
هنوز نه بابام گفته بعدا ميفرستمت مدرسه تا فقط بتونی بخوانی و  ---

 بنویسی 
تعداد افراد خانواده تان چند نفر هسنتد؟ ---  
  تا خواهر با پدر ومادرمان 4تابرادر هستيم و3ما  ---
پدرت چکار ميکنه؟ ---  
هر کاری که باشه انجام ميده ---  
مادرت چطور؟ ---  
مادرم تو خونه برای مردم نون می پزه، بعضی وقتا هم با خواهرم ميره خونه  ---

 مردم کار می کنه 
برادرهایت چطور؟ آنها هم کار می کنند؟  ---  
برادرام از من بزرگتر هستن، یکی شون با بابام ميره بنائی یکی دیگه هم  ---

 مثل من گاری داره و االن تو بازاره 
از خواهر هایت بگو آنها چکار می کنند؟ ---  
دو تاشون خيلی کوچکن و بزرگه با مامانم ميره خونه مردم کار می کنه،  ---

و گفت یکی از آن دختر هایی که نشسته ) بعد اشاره به آن دست خيابان کرد(
 و داره برای مشتری ميگو پاک ميکنه خواهرمه 

روزانه چقدر پول در مياری؟  ---  
. تومان ولی خاله این گاری اجاره ایه و آخر ماه باید اجارشو بدیم2500 ---  
چند ساعت در روز کار می کنی؟  ---  
 9 یا 8عصر ميام تا 4 بعد ميرم خونه و 1 ميام تا ساعت 7از صبح ساعت  ---

 شب 
مصيب جان پولهایت را چکار می کنی؟ ---  
شبها همه ما پولهایمان را ميریزیم توی یک سينی و بابام آنها را ميشمره و  ---

یک چيز کمی به ما ميده بقيه را هم بر می داره آخه خاله بابام مریضه نمی 
 تونه زیاد کار کنه 

با سنی که مصيب . به دستهای کوچک و الغرش نظاره کردم، قلبم به درد آمد
کوچولو داشت می بایست قلم البالی انگشتان او در حال حرکت باشد، نه 

. اینکه در آن سرمای زمستان دسته های قطور و سرد فرغون را بگيرد  
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پسر شما کار میکنه؟ : ادامه  
در البالی صحبت هایش مرتب این جمله را تکرار 

خاله اگر ميگو یا ماهی داشتی بيار اون (می کرد 
)ور بازار و بده من و خواهرم برایت پاک می کنيم

صحبتهای پاک و معصومش با آن نگاه نافذ و 
تا به آنروز من . دوست داشتنی منقلبم کرد

هنوز . دستهای یک کودک زحمتکش را ندیده بودم
با ناخن . پولکهای ماهی به آرنجش چسبيده بود 

پولک روی دستش را برداشتم احساس کردم 
: گفت.کمی خجالت کشيد سرش را پایين انداخت

خاله یک ساعت پيش داشتم برای مشتری دو تا 
 ماهی بزرگ پاک می کردم 

دوست داری با پولی که جمع می کنی چکار  ----
 کنی؟

هر روز صبح که ميام بازار دو تا موز می خرم ---
خواهرش (یکی برای خودم یکی هم برای نعيمه 

 2بعد اگر پولهام جمع شد می خوام ) را می گفت
تا دستکش بخرم برای خودم و نعيمه که موقع 

آخه خاله . ماهی پاک کردن خار تو دستامون نره
.خار ماهی خيلی درد داره  

هر چه بيشتر می پرسيدم تنفرم از این مناسبات 
صد چندان   که عامل نابرابری و بی عدالتی بود

چقدر فشار؟ چقدر اختناق و استثمار؟ . می شد
شانه های نحيف و کوچک مصيب و نعيمه کوچولو 

مصيب . تحمل این همه فشار زندگی را ندارند
کوچولو نه تنها بار مشتریان را با دستان نحيفش 

حمل می کند بلکه بار سنگين زندگی هم از 
آندو و .همين کودکی کمرش را خم کرده است 

صدها مصيب و نعيمه دیگر درد و فشار و نداری و 
نابرابری را از طفوليت احساس کرده و با آن اجين 

.شده اند  
دنيای مصيب به قدری کوچک بود که آنرا در حد 
ابعاد فرغون خود می دید و هميشه اميد به این 

داشت که این فرغون پر شود و بتواند بار مردم را 
به مقصد برساند و دستمزد ناچيزش را دریافت 

 نفر 6طبق گفته مصيب در خانواده ای که . کند
آنها در طول روز تمام وقت کار می کنند، هميشه 

دستی به سرش . هشتشان گرو نهشان است
کشيدم، نمی دانستم در مقابل اینهمه فشار و 

بی عدالتی که به این کودک، به خانواده اش و به 
.دهها کودک دیگر می آید چه بگویم  

بلند شدم که دستمزد مصيب کوچولو را بدهم و او 
را با تمام سختی ها و فشار های زندگی و بی 

لبه مانتوی مرا گرفت و . عدالتی ها تنها بگذارم
دیگر . گفت خاله بيا بریم تا نعيمه را نشانت بدم

ساله ای که با انگشتان ظریف 8تحمل دیدن دختر 
و کوچکش ماهی ها ی بزرگ و کوچک را پاک می 

به او گفتم یک روز دیگه ميام تا با . کرد را نداشتم
تنها موردی که در این . هم بریم نعيمه را ببينيم

مصاحبه مرا منقلب کرد و آتش تنفرم را از این دژ 
خيمان پليد صد چندان کرد، سوالی بود که مصيب 

.در آخرین لحظات از من کرد  
خاله پسر شما کار ميکنه؟  ----  

قادر به جواب دادن نبودم . قلبم را به درد آورد
اشک در چشمانم حلقه زد حتی نتوانستم بر 

.گردم و به چهره اش نگاه کنم  
او به تمام سواالت من جواب داد ولی من قادر به 

چون نمی دانستم .جواب حتی یک سوال او نبودم
.در برابر اینهمه بی عدالتی ونابرابری چه بگویم  

دستور زنده به گور آردن دو نوزاد در شھر طبس: ادامه  
نكته جالب اينكه هر دو نوزاد . قرار داده و به همراهان اين زن تحويل مي دهند

زنده بودند، اما به آنان اعالم مي شود آه چون نوزادان زود رس هستند قطعاً 
. فوت مي آنند و فوت نامه آنها نيز صادر شده است  

واآنش همراهان باعث مي شود تا هر دو نوزاد را دوباره به داخل بخش 
برگردانند، اما دو يا سه ساعت بعد زماني آه مادرشان را به داخل بخش 

انتقال مي دهند، دوباره همان آارتن حامل هر دو نوزاد را تحويل همراهان اين 
. زن مي دهند و ادعا مي آنند آه هر دو نوزاد فوت شده اند و بايد دفن شوند  

خانواده اين زن آارتن حامل نوزادان را پشت يك دستگاه وانت گذاشته و در 
. هواي گرم طبس به دنبال جايي براي غسل نوزادان به ظاهر مرده مي گردند  

سه ساعت بعد خانواده وقتي در داخل شهر محلي را پيدا نمي آنند، به 
سراغ فردي مي روند آه در يكي از روستاهاي اطراف طبس آار غسل و 

تدفين را انجام مي دهد، اما آن جا نيز موفق به يافتن اين فرد نمي شوند و 
دوباره به شهر باز مي گردند و در تمام اين مدت هر دو نوزاد زنده پشت وانت و 

. داخل آارتن بودند  
به گزارش خبرنگار خبرگزاری انتخاب، در نهايت يكي از همسايه ها قبول مي 
آند تا نوزادان را غسل دهد و وقتي در آارتن را باز مي آنند، با آمال تعجب 

مي بينند آه هر دو نوزاد زنده اند و مسؤوالن بيمارستان به دروغ ادعا آرده اند 
. آه آنها فوت شده اند  

نوزادان دوباره به بيمارستان انتقال داده مي شوند، اما يكي از آنها طاقت گرما 
را نداشته و در مسير بازگشت فوت مي آند و نوزاد دوم را پس از اصرار فراوان 

خانواده اين زن داخل دستگاه قرار مي دهند، اما او نيز چند ساعتي بيشتر 
.عمر نكرده و جان مي سپارد   

در آتش سوزى عمدى يك آمپ پناهندگى آه توسط نازيستها در 
شهرى در آلمان رخ داد نه نفر از جمله پنج آودك در آتشها سوختند و 

. تعداد بيشترى صدمات جبران ناپذيرى ديدند  
والدين، آودآان را از پنجره به . اما خوشبختانه دو آودك نجات داده شدند

. پائين انداختند و ماموران نجات توانستند آنها را در هوا بگيرند  
.عكس ها خود گوياى ابعاد فاجعه است  


