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 ھم موضوع اطفالباز

قدر اجتماعی  ر خدمات قابلگرا که ضمن دي "زاد افغانستانآــ  زادآافغانستان "برکت دھد پورتال  و خير خدا
 .اند دهو نم نشر باره پرارزشی در توجه نموده مقا	ت جامعه اند یزيربنا بحال اطفال مملکت که، خويش

 توضيح و نموده مغز اطفال نشر روحی و فشار ۀبار ی درا مقاله 2011من زاده بتاريخ ششم جو	ی ؤقای مآ او	

 و مجرب نعيمی استاد جناب عزيز متعاقبا. ورده شودآ فشار توان شان اطفال اضافه از نبايد با	ی مغز که نمودند
مقاله  واقعاً  اطفال فشارھای مغزی و جسمی ۀبار که در فرمودند نشر مبسوطی بتاريخ ھفت جو	ی ۀالبافھم مق

و	ی جناب ديپلوم ج نھم امروز و .اند تجارب حاصله بالتفصيل بيان فرموده روی از ،ارزنده بوده شان جامع و
 ۀارائ که با سپردند ت نشربدس يادشده ۀدو نوشت از نتيحه گيری جامع ديگری با ۀمعروفی مقال انجنير خليل هللا

سخن داده  داد ،ستنھاآمحنت  رنج و ۀدھند نشان که تصاويری فاميل و ورآرنج اطفال نان  و درد از یئصحنه ھا
جمWت  تحرير با خواستم درين مبحث اشتراک نموده من نيز لھذا. سازد می غمگين و ثرأمت را ھرخواننده و

  .مدرد دل خود بکاھ چندی از

 قبيله از درس را اين .ن جامعه استآاو	د تمام افراد  ميکند ک جامعه زندگیي که در بعرض ميرسانم طفلی او	ً 

 در جانبیه ب پانزده فيل يا می بينيم که يک گروپ فيWن مشتمل بر ده تلويزيون در .گروپ فيWن بياموزيم يا و

ھای  خرطوم با که اين کودکان نيز نوزاد ھم وجود دارد يا و کودک چھار بين شان سه يا در و حرکت ھستند
بھای آ ،نھرھا، اين گروپ فيWن جوی ھا مسير در و دوان اند تWش بدنبال ديگران با تابدار خود کوچک و
 با  شداميب مشکل فيل بچه ھا اما برای اشکالی ندارد نھاآ از بزرگان عبور که برای غيره تبارز ميکند ايستاده و

ن يکی آيدانند که م خودۀ وظيف تمام فيWن ،مانده است گير جائی در فيل بچه ھا قتيکه يکی از می بينيم و تعجب
فيل چوچه کدام يکی ازين فيل  اين مادر اصلی و کنيم نميتوانيم بفھميم که پدر دقت قدر ھر ما و کمک کنند را
ھرگاه  .داشت وجود نيزچنين ھمدردی ھا جوامع ما در ھا گذشته در .ستنھاآ ۀمال ھم اين چوچه ھا گويا .ستھا

خود  ۀبزرگان وظيف از يک ھر ،يشودمرتکب م ری راگخWف دي کار يا و ميکشد که سگرت کودکی را می ديدند
  ....کنند ممانعت را او پدر ميدانستند که مثل

 !ھموطن عزيز بلی     

 فرزند جانبت دراز ميکنده که دست تکدی ب طفلی نآ .ھستند ما ۀفرزند ھم کنندزندگی مي ما ۀجامع اطفالی که در

 ؟یبگذرنزدش  وجدان راحت از با و نکنی چطور ميتوانی که باو کمکی پس  ستھخودت نيز 

تعليمی  اين بی ،اين بی نانی ،سامانی و ی سرب اين ،پريشانی کرده است که برای اين خطور ما بخاطر ياآ ثانيا
 ؟باشد داشته اطفال راه حلی وجود
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 به من نميگويم که تمام وزيران .پنديده داريم و تشکيWت متورم و وزارت خانه ھای زياد خود مملکت در ما

 دور از که طوری اما، اند نشده لياقت مقرر نی وبه اساس کاردا زيرا نمی رسند يا وظائف خويش نمی فھمند و

ً اغ ھابعضی وزارت ميشود مشاھده  اعWن مثW وزارت صحت عامه. را انجام می دھند گيری احصائيه ۀوظيف لبا

 سه يا و .ميميرد به سن يکسالگی طفل ھزار ... ماھانه و دنو	دت ميمير یاثنا در زن ھزار ... سا	نهکه  ميکند

 .... غيره غيره و و !!!ميليون نفوس یمقابل س در البته .تحصيل شدند قابله فارغ از ھزار

 در که اند افتاده اطفال به اين فکر خارجی مادران و "ۀکمک کنند"سسات ؤم يا ازين نھادھای داخل و يکی ياآ

 حد ھايش فاميل به اين مملکتی که اکثريت ،نان ب وآ بی به اين مملکت فقير ،شوبزدهآبه اين مملکت  افغانستان

به  جوامع را ترقی و رشد خوانده بودم کهی ؟ من درجائپياده کنند تناسل را و لداتو دارند کنترول وسط ھفت او	د
طفل  يک الی دو فاميل ھر در او	د وسط مملکتی که حد در مثW. ارزيابی ميکنند ن جامعهآ تکثر و تناسب تولد

به  قسم درجات ديگر بھمين و متوسط ،وسط سه طفل دارند که حد ھائی فاميل و دارد ی ترقی رااعW حد ،است
  ؟يدآچندم می  ۀبدرج ،الی ھشت است ھفت فاميلش ھر اوسط که حد مملکتی ،پس فھميده نميشود  .يندآ دنبال می

خويش جھت کنترول  ۀبودج دررا ھنگفتی  مبالغ چين سا	نه ھندوستان و مانند یممالک که سترو ھمين از
زندگی  امريکا و اروپا در که کسانی ما و ميکنند مقررات شديد وضع و زايمان تخصيص ميدھند و و	دت
 .ی برخوردارندئچه مزايا از او	ده دو و می بينيم که فاميل ھای يک او	ده به چشم سر ،ميکنيم

  ۀوزارت صحي نميکنند؟ چرا ھمکاری کمک و مورد ن درينآنھادھای اجتماعی  و "جھانی ۀجامع" چرا ياآ
 اتی وموضوعات حي اين موضوع يکی از ياآ اقدام عملی نميکند؟ توجه و درين مورد افغانستان گير احصائيه

 مستحکم نميسازد؟ را ما ۀجامع یزير بنا اين موضوع تھداب و ياآنيست؟  ما اجتماعی

 ھرگاه عوض ساختن تعميرھای ،کرده ايمبيشتر توجه  اينکه ھميشه ما نسبت به زيربناء به روبناء دليل هب

 .چيزی کمتر ميبود ما مشکWت امروز ،بياری توجه ميشدآ ه زراعت وب، چندمنزله

 

 

 


