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 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 2۵/۰۵/2۰1۷صدای امریکا                                                                                                          
 با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

 

 ثانیه یک نفر در جهان بیجا شده استسال گذشته در هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرابه های چهار راهی قنبر در جوار شهر کابل بیجا شدگان عکسی از

 

 تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:

موجود است که تعداد زیادی از  در البالی معضلۀ مشکل بیجا شدگان جهان، حقیقت تلخ، تکان دهنده و وهشتناکی

افراد بشر  قهراً خانه و کاشانۀ خویش را ترک می نمایند. ساالنه تعداد زیادی از افراد بشر با فامیل های شان مجبور 

 به ترک دیار شده نموده و در سرزمین خودشان آواره و مسافر می شوند. 

افزون از همان آغاز تعرض و اشغال ابر قدرت اتحاد در افغانستان جنگ زدۀ ویران این مرض اجتماعی حاد و روز 

شوروی آغاز شده بود که با فعالیت جمعی خاک فروش و خائن به مادر وطن، بر افغانستان و مردم آن تحمیل شده 

بود، به هزاران فامیل و خانوادۀ افغان با تحمل تلفات ناشی از جنگ و آتش باری از زمین و هوا، دست بقیه را گرفته 

کثراً با مسکنت و فقر پشت به خانه، زمین و باغ های میوه و دارایی منقول و غیر منقول خویش زده و راهی و ا

در سرزمین ما بیشتر در اراضی پشتون نشین جنوبی  «حرکت»دیاری با سرنوشت تاریک و مجهول گردیده اند. این 

و غربی آغاز یافته و با انجامی نا معلوم رو به تزاید است. بمباردمان های قوای خارجی بر جنگجویان طالب و اشرار 

متفرقه اسباب بیشترین دربدری بیجا شدگان را در چنان مناطقی فراهم آورده است. البته قسمت های شمال افغانستان 

که نا آرامی ها با حمالت طالب و دهشت افگنان گوناگون به اوج خود رسیده است، همچنان گروپ ها و خانواده های 

 سرسام را بیجا، بیچاره  و آواره ساخته است.
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 2از 2

در شرق کشور و ایجاد هر نوع مظالم غیر انسانی بر اهالی مظلوم  « داعش»اخیراً جا به جا شدن گروه آدم کشان 

جبات بدبختی و بی شمار کوچ و ترک خانه و کاشانه را باعث گردیده است که قوای دولتی و خارجی آن دیار، مو

 ظاهراً از کنترول چنان مصیبتی بر اهالی بی دفاع و هردم شهید وطن ناتوان اند.

نسانی ابیجا شدگان افغانستان در این یک و نیم ده، به هیچ نوع آسایش نصبی و حد اقل وسائل معیشت در خور شرف 

که هزاران فامیل آواره از مناطق گرمسیر در آن شب و روز « چهار راهی قنبر»نرسیده اند. در شهر کابل منطقۀ 

سپری می نمایند، منظره ای ایجاد نموده است که با نمای بلند منزل هایی که از مدارک نا مشروع قد بر افراشته اند، 

را ثابت ساخته است. اینهم راپور مختصر صدای امریکا در « کجااز کجاست تا به  هرتفاوت »که واقعاً ضرب المثل 

 و احصائیۀ استخوان سوز آن:« بیجا شدگان»مورد 
 

 

 ست.سال گذشته در هر ثانیه یک نفر در جهان بیجا شده ا

 

 

 

 

 

 

 
 

 ۳1.1 – 2۰1۶مرکز نظارت از بیجا شدگان داخلی مرتبط به شورای مهاجرت ناروی میگوید که در جریان سال 

 میلیون نفر به دلیل جنگ، خشونت و آفات طبیعی در داخل کشور های شان بیجا شده اند.

هر ثانیه یک نفر مجبور به ترک آمده است که در طول سال گذشته دردر گزارش این سازمان که امروز نشر شد 

 منزلش شده است.

 ا شدگان داخلی بیشتر از تعداد مهاجرینجین اگلند منشی عومی مرکز نظارت از بیجا شدگان داخلی گفت که شمار بیج

 بوده است. او تقاضا کرد که این موضوع باید یک بار دیگر شامل آجندای جهانی گردد.

این سازمان میگوید که بیجا شدگان داخلی متمایز از مهاجرین اند که از سوی برخی از کشور های امتیازاتی را به 

که در ساحات تحت ادارۀ حکومت شان زیست دارند، ادعا هیچ گونه حقوق  دست میاورند. این بیجا شدگان به دلیل این

 اضافی را کرده نمیتوانند.

مقامات مرکز نظارت از بیجا شدگان داخلی میگوید که وضعیت مهاجرین در جهان، بیجا شدگان داخلی را تحت شعاع 

 قرار داده است و به همین دلیل آنان کمک الزمی دریافت نمیکنند.

میلیون آن در صحرای اعظم افریقا است. آفات طبیعی،  2.۶میلیون نفر را بیجا ساخت که  ۶.۹ها کشمکش ته، سال گذش

 .میلیون نفر شده است2۴بشمول سیالب ها، توفان ها، آتش سوزی ها و سرمای شدید، باعث بیجا شدن 

 

 پایان
 


