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 ٢٠١٩ فبروری ٠۴

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴٣١ 

 

  :افغانستان اشغالی ليون ھا کودک دريسفبار مأوضعيت 

 در کمپ ١٣٩٧سال   دلو١۴ که به تاريخ لسه ایجدر ) يونيسف(ِخدر رئيس صندوق حمايت از کودکان ملل متحد  اديل 

ليون کودک در افغانستان نيازمند کمک اند که يم ی واليت ھرات داشت، گفت که نزديک به چھارئبيجا شدگان در شيدا

بر اساس بررسی ھای . کودکان به کمک ھای فوری و جدی و عاجل ضرورت دارند  ھزار تن از اين۵٧٠از اين ميان 

رئيس يونيسف  به گفتۀ. کالت روانی ناشی از خشونت ھا دچار گرديده اند تن آنھا با مش٣ کودک، ١٠ھر  انجام شده از

واليت ھرات پناه آورده و در اين ميان   ھزار نفر به دليل جنگ و خشکسالی از واليات ھمجوار به٢۵٠در حال حاضر 

لی ھا و جنگ که خشکسا قابل يادآوريست. معرض خطر قرار دارند درصد از کودکان شامل اين تعداد بيجا شده در ۶٠

 که در گزارشی که به خانواده را مجبور ساخته تا کودکان شان را به فروش برسانند، چنان  ھادصھای وحشيانۀ جاری 

ماه در واليت ھای ھرات   از طريق طلوع نيوز به نشر رسيد، آمده است که در جريان چھار١٣٩٧ قوس سال ٧تاريخ 

فروخته شده به ساير واليات و يا به خارج از کشور  ًاکثرا کودکان کودک به فروش رسيده و ١۶١و بادغيس بيش از 

 .انتقال داده شده اند

دوزخی برای توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ آن مبدل گرديده که در اين ميان   نيمه فيودالی به–افغانستان مستعمره 

   .بيشتر از ھمه در اين دوزخ آتشين می سوزند کودکان افغان

  

   : ھزار نفر در سال۴٠طان در افغانستان اشغالی تا مرز سر افزايش بيماری

نيمه فيودالی با ابراز نگرانی از بيماری سرطان در روز جھانی  –وزارت نام نھاد صحت عامه در افغانستان مستعمره 

 از آنجمله که  ھزار نفر در افغانستان به اين بيماری مبتال می گردد۴٠ تا ٣٠گويد که ساالنه بين  مبارزه با سرطان، می

  .دھند  نفر جان شان را از دست می١۵٠٠٠ هھمه سال

. مردان شايع ترين نوع اين بيماری در افغانستان گفته شده است سرطان پستان در زنان و سرطان ھای معده و مری در

. بود ده ھزار نفر اعالن کر٢٠شدند را  وزارت تعداد کسانی را که ساالنه مبتال به سرطان می در سال ھای گذشته اين

افزايش يافته و اين وزارت ابراز  ٢٠١٨دھد که شمار مبتاليان به سرطان تا صد در صد در سال  آمار جديد نشان می

   .مبتاليان به سرطان افزايش خواھد يافت درصد به تعداد ۵٠نگرانی کرده که در سال آينده تا 
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اک ترين کشور ھا از لحاظ خدمات صحی برای جھان يکی از خطرن ِافغانستان تحت حاکميت فرسوده ترين نظام سياسی

ی ترين امراض با خطر جدی مرگ ئدرصد مردم آن در برابر ابتدا ٩٩که بيشتر از  مردمان آن می باشد، کشوری

گردند به کشور  ير میزند برای امراض مختلف ناگ او کمتر از يک درصد که از امکانات مالی برخوردار مواجه شده

در افغانستان زمانی » صحت«ترين سناريوی  خنده دار ترين و مضحک. عالجه سفر نمايندھای ھند و پاکستان جھت م

بھترين «دولت پوشالی جايزۀ » صحت«صحی در افغانستان، وزير رسد که با وجود وضعيت وخيم خدمات به گوش می

  !!به دست آوردی ساالنۀ سران حکومت جھان ئ فبروری در ھفتمين گردھما١٠تاريخ  را قرار است به» وزير جھان

 

  


