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درحالیکه خوشبختانه شیوئ ویروس کرونا در کشور آلمان روبه کاهش میباشد  ،امیدها در انتظار است تاوضعیت دوباره به حالت
.عادی برگرډ ،اما متأسفانه برخی از کشورها تا هنوذ چندان تصویری بخود نگرفته اند
گذارشات پیهم همکاران ما از نقاط مختلف کشور افغانستان حاکی از آنست که ،تعداد خانواده های متأثر از جنگهادر این یا پدران -
ویاهم مادران شان را از دست داده اند ،و از خود کودکان معصوم بر جا گذاشتند  ،حاال با زورگیري شیوئ ویروس کرونا همچنان
تعداد از فامیلها پدران شان ویا هم مادران شان نسبت ویروس کرونا جان باخته اند ویا تحت مراقبت در بیمارستانها بسر میبرند اما
اطفال معصوم درچهار دیواریهائ منزل سرد  ،گرسنه  ،تشنه وبرهنه بدون سرپرستی به سرمیبرند .وعده زیادی از این کودکان بی
سر پناه اعم از پسران ودختران ناگذیراند تا به خیابانها ورؤساها بدون با در نظرداشت قوانین وضع شده کرونا بخاطر لقمه نان کار
روز مزد ویا هم دست به گدایی میزنـند .حتی گذارشات واصله نشان میدهد که قاچاقچیان مواد مخدر با استفاده ازمجبوریتهای اطفال
.معصوم در انتقال مواد مخدر از ایشان کارمیگیرند
جنگهای چهار دهه اخیر افغانستان ،همه چیز را از مردم این کشور گرفت ،واین ملت را دوچار مشکالت شدید ساخته است ،بر -
عالوه ازاینکه اطفال این کشور را به یک سرنوشت نامعلوم روبروکرده است علیرغم تمام این نابسامانیها اینک شیوئ ویروس کرونا
تهدید جدی دیگر بر روئ اطفال واقع شده  ،که تعدادزیادی از این اطفال با خانواده هایشان نا گذیر کشورهائ ایران وپاکستان را ترک
گفته وبه کشور شان افغانستان عودت میکنـند .اما با در داشت عدم امکانات دولت وعدم دست رسي و رسیده گي امور صحی بخاطر
 .مبارزه با وایروس کرونا در این باره تشاویش زیاد موجود است .زیرا اطفال با تنگ دستی وعدم خود کفائي روبرو اند
.بناأ  :وجیبه انسانی خود دانسته ایم تا این کودکان را همکارئ  ،پیشتیباني و یاری برسانیم
امید وارم تا حد امکان توجه نموده وما به همکاری شما چشم آمید داریم
درزمینه به حساب بانکي مان توجه نمائید  ،تا دست بدست هم داده این کشتی ورشکسته ئی یتیمان و اطفال بی بضاعت را از غرق
شدن نجات دهیم .امید واریم از اندک امکان در همکاری تان دریغ نورزید .درصورت همکاری شما اگر خواسته باشید  ،اداره ما
.حاضر است تا سند رسمی از همکاری تان بشما بسپارد
با تقدیم حرمت محبت
کمیسیون رسیده گی به اطفال بی بضاعت و بی سرپناه
شهر بن  -آلمآن
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