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  ٢٠١۶بروی ف ٢١
  

   آوارگان داخلی افغانستاندشوارسرنوشت بس 
اکثر آنھا با پدر و مادر شان از . ستان از گرسنگی، سوء تغذيه و بيماری رنج می برندِاطفال آوارگان داخلی در افغان

  .گير مانده اند" الیو  ِگل"تھديد طالبان فرار کرده اند و در محله ھای فقير نشين کابل در 

  

 
  

  : کودکان زير خط فقر

 ۀبا وجود منابع سرشار و دست نخورد[از چند دھه به اين طرف، افغانستان يکی از فقير ترين کشور ھای جھان است 

در صد جميعت اين کشور زير خط   ٣٦ افغانستان، حدود ۀقرار اعالميه وزارت صحت عام]. از مترجم. طبيعی اش

اکثر آنھا را . به دليل جنگ ھای متداوم، عدم اطمينان به زنده ماندن، به اين بدبختی اضافه می شود. فقر زندگی می کند

 بسياری از خانواده ھا از گرسنگئی که سالمت کودکان شان: در نتيجه. جنگ از مناطق بود و باش شان آواره می سازد

  .اندازد، رنج می برند را به خطر می
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  :گرسنگی و سرما

قرار گزارش . امناسب است، رنج می برند نۀبسياری از کودکان از عاليم سوء تغذی و بيماری، که دليل آن تغذي

  .  به اين طرف به طور چشمگيری افزايش يافته است٢٠١٢ اطفال افغانستان از سال ۀسوء تغذي"سازمان ملل متحد"

  .نمايدزمستان سرد و تلخ اين وضيعت را تشديد می 

  
  

  :ھمواره در حالت فرار

باالتر از  )١(" آژانس پناھندگان ملل متحد" قرار گزارش . به خصوص زندگی اطفال آوارگان داخلی خيلی سخت است

 در جنوب افغانستان قدرت را به دست آورده اند، در حالت ًانيم ميليون انسان در افغانستان از ترس طالبان، که مجدد

 .ِاکثر آنھا در محله ھای فقير نشين کابل، در کلبه ھای موقت گلی يا خيمه ھای ژوليده زندگی می کنند. ندفرار ا
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ِقلت جانگداز ِ:  

ی به ئکمی از اطفال لباس ھا. اين پسردر يکی از پناه گاه ھای کابل مجبور است، با کفش ھای بزرگساالن راضی باشد

دولت .  بدون بوت سپری می کنند با منفی درجه را ،ی آنھا با وجود زمستانبسياری.  اندام شان به تن دارندۀانداز

اعانه / تنھا به کمک ] پناھندگان[اينھا . پول ندارد، تا به آوارگان داخلی خود به درستی کمک کند] ًاظاھر[افغانستان 

 .اما اين کمک ھا ھرگز کافی نيست. ھای مالی از خارج اتکاء دارند

 
  

  :بدون آب، بدون برق

اطفال شان کمترين .  فاقد ھمه چيز اندًاآوراگان تقريب. در محله ھای فقير نشين آوراگان داخلی نه آب وجود دارد، نه برق

 . فرستادن فرزندان شان را ندارنداغلب والدين شان بيکار اند و توان به مکتب. رندشانس تعليم و تربيه را ندا

 
  

ُطفوليت گم شده   ] :وده شده، از مترجمرب[.... ِ

 فاميل ھای آواره،  ازدر بسياری. جوی چيزی برای خوردن يا فروختن می باشند و بعضی اطفال در زباله ھا در جست

پسران و دختران خوردسال يا باالی تعميرات و يا به حيث دستفروش .  فاميل را به دست آرندۀاطفال مجبور اند، پول نفق

  . فاميل شان نيز سھمی داشته باشندۀا در تمويل آذوقروی سرک ھا کار می کنند، ت
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ُوطن گم شده    ]:فروخته شده، از مترجم[.... ِ

که سابق زندگی می کردند، اوضاع به ی قصباتدر . ی آوارگان داخلی در يک وضيعت نااميدی به سر می برندفاميل ھا

با آن ھم به تعداد آوارگان داخلی ھر . يمی و نه آذوقه برای شان مھياستدر پايتخت نه جای اقامت دا. ُکلی نا امن است

 .سال افزوده می شود

 
  

  :ِاميد نابود شده

به تعداد ] از مترجم. که خود عامل اين ھمه بدختی ھا اند[ بعد از خروج نيرو ھای غربی " ملل متحد"قرار پيش بينی

ليارد ھا پول کمک، اين اطفال در آينده يو م" ناتو"دخالت ]   سال١۴[ سال ١٢بعد از . ی افزوده خواھد شدآوارگان داخل

  .ونيت ندارندص برای تعليم و تربيه، صحت و مِنيز شانس
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