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 روز بین المللی اطفال
  

طفل بینوا و محروم افغانستان اشتدبه گرامی   
 

 
 

از اجتماع اطفال افغانستان را نشان میدهد، در صفحۀ روز بین المللی  این تصویر که گوشه ای

 اطفال به نشر رسیده است

مؤسسۀ ملل متحد انتخاب از جانب  ،انهروز اول جون به مناسبت بزرگداشت از اطفال سراسر ج

ی که مشاهده . عکسقبال به عمل می آیدتو البته که در اکثریت ممالک گیتی از آن اس شده است

 به چشم میخورد، در در انترنت گوگل اخباراول بدون تشریحات در مورد آن در صفحۀ  و میفرمایید

 ،ن ها طفل محرومپایان ملیو بی ز درد هایاست که خود میتواند ا غم انگیزحقیقت آنقدر گویا و 

 در پایین تصویر چنین تحریر گردیده است: بگوید. سخن و فقیر وطن ما گرسنه
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انتخاب این روز برای  اول جون برگزار میگردد! بتاریخ ، همه سالهاطفال روز جهانی برای حمایۀ"

حمایت از عوارض  و روحی و جسمی حیات، انکشاف از حقآنها است تا یقدرمندی همه اطفال دن

بتوانند از مزایای داشتن فامیل، امکانات کلتوری و داشتن حیات  خطرناک برخوردار گردیده و

 ."حتی المقدور بهرمند گردنداجتماعی 

وع ، موضتا توجه آنان را جلب نماید یکی از مسائلی که درین روز به اطالع جهانیان رسانیده میشود

جباراً ا کار شاقۀ با مزد و یا بدون مزد است که اطفال در بسیاری از ممالک فقیر یا انکشاف نیافته

مل میگردند که حمت ء استفاده رار از خانواده های خویش بار این سوو اکثراً دو به آن اشتغال دارند

 سبب میگردد.هم موجبات معیوبیت یا زخمی شدن را رنج فراوان،  ایجاد در پهلوی بعضاً 

شان روز جهانی حمایت از اطفال بصورت کل که در آن حقوق و مزایای زیست  1954در سال 

دی گردیده است، رسمیت یافت که در پهلوی حقوق حقۀ آنان از قبیل تعلیمات، سالمتی و صنف بن

  پذیرفته شد. آن در رأس دور داشتن اطفال از کار شاقه

 

 ذریعۀ اطفال کوچک نقل داده میشوددر افغانستان  آب که ارزش حیاتی دارد، 

، در افغانستان در اثر جنگ های خانمانسوز و بعداً فساد اداری و چور و چپاول دارایی های عامه

بلکه  ،فقر و تنگدستی سوق داده است اقشار ملت را بهنه تنها بیشترین  بیکاری و اقتصاد ویران،

است. راپور های  ساختهطی مواجه حاد و مفر های اطفال را بصورت عموم همچنان به محرومیت

حیط سالم و احسائیه گیری ها نشان میدهد که گراف فقر، عدم موجودیت یک م سسات جهانیمؤ

ر د سال به سال ، افغانستان راآنان زیست برای اطفال و نبود تغزیۀ سالم و امکانات شرائط صحی

 .نا امیدی استلست بدبخت ترین و فقیر ترین ممالک جهان ردیف می نماید که جای نهایت تأثر و 
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حیات اطفال افغان در سراسر کشور اثرات خانمان سوزیست که یکی از خصوصیات ند نما ناگفته

در  ل بیگناهبه هزاران طفطوریکه  که جنگ و بی امنیتی بر آن مظلومان بیگناه تحمیل می نماید؛ 

در شرایط  وب میگردند.یبه قتل میرسند و یا زخمی و مع و اعمال انتحاری ، بمآتش جنگ، مرمی

 موجوده، اطفال افغانستان از شدت گرسنگی هم تلف میگردند.

 

 بار های سنگینی را حمل می نمایند خردساالن کارگر افغانستان

جهانی در جینوا در جریان یکی از کنفرانس های  1925به سال روز حمایت از اطفال در حقیقت 

صورت  1950بار اول در سال  جهانبرای حمایت از اطفال  برگزاری این روز گردید و مطرح

از جانب اسامبلۀ عمومی ملل متحد اعالمیۀ حقوق و حمایت اطفال  1959تا اینکه در سال  گرفت

 رسمیت پیدا نمود.

دهۀ اخیر در افغانستان و توجه زیاد خانواده ها به تعلیمات وجود سیل کمک های خارجی در دو  با

 فراهم دختر و پسر در اقصی مناطق کشور، شرایطی که برای تعلیم و معارف اطفال و شاگردان

بوده است؛ به هزاران مکتب در روی زمین و بر روی  ر و غیر صحیگردیده است نهایت تأسف آو

و  در شهر ها . شاگردانگردیده استتشکیل سیاه  خاک و زیر آفتاب سوزان با موجودیت یک تختۀ

 برای فراگیری علم و دانش سهمگینیت ممشکالت حادی قیعدم امنیت و قریه جات وطن با 

مروت با دزدی و  یت غافل از انصاف وبین یک اقل میپردازند، در حالیکه به ملیاردها دالر کمکی

در انقره جمع شده و پالن تصرف و بربادی افغانستان که  سخیفی  پاول به هدر رفت......همین اقلیتچ

 را بازهم در پالن دارند!!

 

 پایان


