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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ اکتوبر ١٣

  ؟گذرد یم چه افغانستان در

۴۵٩  

 را خود روز شوند، یزخم اي و کشته که نيا از ترس با افغانستان در طفل ونيليم ٢٠ حداقل گذشته، سال ھجده در

 ھجده در که ديگو یم رسانده نشر به که یگزارش در» متحد «ملل کودکان نجات یالملل نيب صندوق :اند کرده آغاز

 ٢٠ حداقل یئکايامر اشغالگر یھا درنده یسرکردگ به یجار ۀانيوحش و یارتجاع جنگ آغاز از و گذشته سال

 یھا اتيعمل ريسا و یانفجار ،یانتحار حمالت ۀجينت در گرفتن قرار ھدف از ینگران و ترس ليدل به طفل ونيليم

 داً يشد جنگ از افغان طفل ھر که ديگو یم سازمان نيا. اند کرده آغاز را خود روز و برخاسته خواب از ینظام

 از  ایهگوش در. اند کرده تجربه ینحو به را جنگ ده،يگرد متولد گذشته سال ھجده در که یطفل ھر و دهيگرد متاثر

 خود یسازندگ و یکودک دوران طول در اما د،يديرس یسالگ ھجده سن به که ديکن تصور«: که آمده گزارش نيا

 مفقود و انفجار از روزانه ترس با یھمراھ مفھوم به افغانستان در یزندگ. ديدان ینم خشونت و جنگ از جز یزيچ

 گردند یم بر خانه به خواھرتان و برادر ھم اي و پدر و مادر که ديدان ینم یامن نا ليدل به ريز است، مکتب در شدن

  ».نه اي

. شدند یزخم و کشته افغانستان در طفل ٢۵٠٠ از شيب ،٢٠١٨ تا ٢٠١۵ یھا سال نيب در تنھا گزارش نيا اساس به

 ۶٠ از شيب و اند محروم مکتب به رفتن از طفل ھزار ھفتصد و ونيليم ٣ از شيب اکنون ھم گزارش نيا اساس به

 از اضافه حاضر حال در سازمان نيا یسو از منتشره آمار اساس به. دھند یم ليتشک دختران را اطفال نيا درصد

 سوء دچار طفل ھزار ۶٠٠ انيم نيا از و دارند ازين یبشر عاجل یھا کمک به طفل ھزار ھشتصد و ونيليم سه

 ٨ از شيب ،٢٠١٨ تا ٢٠١۴ یھا سال نيب در که است آمده گزارش نيا از یگريد ۀگوش در. اند دهيگرد مزمن ۀيتغذ

 یم ليتشک اطفال را آنھا درصد ٨۴ انيم آن از که شده یزخم اي و کشته ما ۀرچايب و ريفق یھا توده از تن ھزار

 از یمين از شيب که دهيگرد یاجبار کوچ به مجبور شان یھا خانه از نفر ھزار ٢٨٠ از شيب ٢٠١٩ سال در و دھند

  .دھند یم ليتشک اطفال را آنھا

 انيم نيا در که دهيگرد مبدل آن ۀديکش ستم و دهيد زجر یھا توده یبرا یدوزخ یوداليف مهين – مستعمره افغانستان

 تکان یخبرھا که ستين یروز و گردند یم کباب روزه ھمه سوزان دوزخ نيا در ھمه از شتريب نيسرزم نيا اطفال

 و خون نيسرزم از نيا از شتريب از دينبا و رندينگ صورتآنھا  هيعل یتعد و ظلم اي و اطفال کشتار و قتل از دھنده

  .ميباش داشته توقع یاشغال ستانافغان باروت
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 نھاد نام وزارت :یوداليف مهين – مستعمره افغانستان نفوس نصف از شيب ريدامنگ یروان و یروح مشکالت

 که نمود اعالم» یخودکش از هيوقا و یروان صحت یجھان روز «از داشتيگرام در یپوشال دولت» ۀعام صحت«

 یچند که ستيحال در نيا.  برد یم رنج یروان یھا فشار از تن کي کشور، ۀتبع دو ھر از یسرو نيآخر اساس بر

  . رود یم شمار به جھان مردمان نيتر نيغمگ ۀجمل از افغانستان مردم که بود آمده گزارش کي در قبل

 ۀديکش ستم و دهيد زجر یھا توده بر یجار ۀانيوحش و رانگريو جنگ مخرب اثرات انگريب یھا گزارش نيچن نشر

ً  گذشته ۀدھ چھار طول در که دباش یم ما  ھا ده کشتار و قتل ناگوار یھا خبر روزه ھمه رياخ سال ھجده مخصوصا

 .رسد یم نشر به ما ريفق یھا توده از تن

  

 


