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 !ھر سال صد ھزار کودک زير پنج سال در افغانستان می ميرند
اشت از ھفتۀ جھانی تغذيه با شير مادر اعالم نمودند که دم بزرگدولت کابل در مراس» هصحت عام«والن وزارت ؤمس

  سال در اثر بيماری ھای گوناگون جان ھای شان را از دست می۵ساالنه در افغانستان بيش صد ھزار کودک زير سن 

رسد  میاين گزارش در حالی به نشر . دھند که از آن جمله تنھا چھل و ھشت ھزار کودک به دليل سوء تغذی می ميرند

 درصد مردم ٩۵که ھر روز بيکاری افزايش يافته، فقر گسترده تر گرديده و دسترسی به حداقل امکانات نزد بيشتر از 

  . يا مبدل گرديده استؤما به يک ر

شوروی سابق  آغاز و تاکنون » سرخ«چھار دھه جنگ وحشيانه و تحميلی که با اشغال وحشيانۀ افغانستان توسط قشون 

ليون ھا تودۀ يھا ھزار اشغالگر غربی به سردمداری امريکای جنايتکار ادامه دارد، باعث گرديده تا مبا ھجوم ده 

در اين ميان . زحمتکش و ستمديدۀ اين مرز و بوم به خاک و خون کشيده شده و افغانستان به تلی از خاک مبدل گردد

اران، زمينداران، شھرک داران و زورمندان، بلکه بيشترين آسيب روحی و فزيکی را نه اطفال سرمايه داران، فابريکه د

اين اطفال و کودکان توده ھای پا برھنه و تھيدست افغانستان بوده که نه تنھا آسيب ھای بزرگی روحی و روانی را ديده، 

ه، شوند و عالوه بر آن به دليل فقر، گرسنگی و به سبب سوء تغذي بلکه با فجيع ترين و بيرحمانه ترين شکل کشته می

  . دھند جان ھای شيرين شان را از دست می

 ايست که کودکان کشور ما آن ه جاری، ضربات بس کشندۀوحشيان» جنگ«ثيرات ناگوار و غير قابل جبران أيکی از ت

سازند، پرخاشگری کودکان به اوج امروز اسباب بازی کودکان کشور ما را وسايل جنگی می . را متحمل می گردند

ی دارند، ئکان به انواع سالح ھای جنگی آشناخود رسيده، روح و روان نونھاالن آيندۀ کشور به شدت آسيب ديده، کود

دھند، عالوه بر آن  استفاده از نيروی کار کودک به يک فرھنگ مبدل گرديده و شاقه ترين کار ھا را کودکان انجام می

وحشيانۀ جاری و به کارگيری کودکان در حمالت انتحاری و انفجاری عام » جنگ«ن در ميدان ھای استفاده از کودکا

با وجود تمامی اين بدبختی ھا، بيکاری و فقر باعث گرديده تا کودکان توده ھای فقير و زحمتکش به دليل . گرديده است
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يدنی به انواع ميکروب ھا، نبود سرپناه عدم دسترسی به غذای کافی، نبود خدمات صحی کافی، آلوده بودن آب آشام

ی ترين امکانات زندگی بيشتر از ھر زمان ديگر در معرض خطر مرگ و مير قرار ئعدم دسترسی به ابتدامساعد و 

  .دارند

دولت کابل فقط در خدمت پولداران و زورمندان بوده و ھمۀ تسھيالت را در بخش ھای مختلف زندگی از جمله شفاخانه 

پوھنتون ھا، تفريحگاه ھا و تمامی ادارات دولتی را در خدمت آنھا قرار داده و ھيچ نوع خدمتی به ھا، مکاتب، 

 خدمت به توده ھای زحمتکش ئیکه در ضمير چنين دولت ھا نيازمندان، کارگران و زحمتکشان عرضه نمی نمايد، چرا

سازند که پايه ھای چنين دولتی را  ا میو ستمديده وجود نداشته و ھر نوع تسھيالت زندگی را صرف برای کسانی مھي

ی ه ئبه ھمين دليل است که پولدار ھا و حاکمان دولت کابل از خون کارگران و دھقانان به زندگی ھای افسان. سازند می

 سر می برند، در حالیه دست يافته و فرزندان شان در بھترين مکاتب و پوھنتون ھا تحصيل نموده و در عيش و نوش ب

 شب و روز بی وقفه تالش نموده و به انواع کار ، نانه این توده ھای زحمتکش تنھا به خاطر پيدا کردن لقمکه فرزندا

 که توده ھای فقير کشور به ناچار کوچکترين فرزندان شان را نيز برای زنند تا به لقمه نانی برسند، تا جائی ھا دست می

  .رسانند نان را به فروش میی می فرستند و يا آئبه دست آوردن قوت اليموت به گدا

   

 

 

 
 


