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                                                             2۰2۱اگست  ۱3جمعه                                           ست گا ۱۰  خبر –بی بی سی        
 

المللی خواستار حفاظت از  جنگ افغانستان؛ صلیب سرخ بین
 نظامیان شد  ها و غیرشفاخانه 

 

 
 

داری فوری    خواستار خویشتن  ناز هر دو طرف درگیر در افغانستا  المللی  کمیته صلیب سرخ بین 

ها در برابر حمالت و هرگونه  شفاخانه  های حیاتی مانند    و حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت

 خسارت ناشی از جنگ در مناطق پرجمعیت شده است. 

دیگر شهرهای افغانستان در  نظامی با تشدید جنگ در قندوز، لشکرگاه، قندهار و   صدها هزار غیر

 خطر هستند. 

مرکز درمانی زیر حمایت صلیب سرخ تحت    ۱۵بیمار زخمی شده با سالح در    ۴۰۴2  گست ااز اول  

 های اخیر است.  درمان قرار گرفته اند که نشان دهنده شدت خشونت 

 شدگان را از افغانستان به پاکستان تکذیب کرد  اجساد کشته  صلیب سرخ انتقال  •

  ۱۰۰۰ها، نظر به گزارش ملل متحد، تنها ظرف یک ماه گذشته بیش از    در پی افزایش خشونت 

 اند.   نظامی جان باخته غیر 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-57981362
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  2۷ساعت گذشته   ۷2گوید تنها ظرف  صندوق جهانی کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( نیز می 

های خونین میان پیکارجویان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان جان    کودک در جریان خشونت 

 اند.  باخته 

های جهانی نسبت به امنیت  ها و پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان، نگرانی   افزایش درگیری 

 این کشور را به شدت افزایش داده است.  ۀو آیند 

ای هشدار داد که سطح خشونت علیه کودکان در    ف با انتشار بیانیه ، یونیسگست ا  ۹روز دوشنبه،  

 افغانستان "به طور روزانه رو به افزایش" است. 

  ۱3۶اند،   کودک که در جریان این نبردها کشته شده  2۷یونیسف همچنین گزارش کرده که عالوه بر  

 اند.  خوست، قندهار و پکتیا زخمی شده والیت کودک دیگر هم در سه  

سی گفت: "مدت مدیدی است که افغانستان    بی  سامانتا مورت از دفتر یونیسف در افغانستان به بی 

اما همین وضع طی چند هفته اخیر و حاال هم هر    ، یکی از بدترین مناطق جهان برای کودکان بوده

 ". تر شده است  ساعت وخیم 

ای از دست  های کنار جاده  بنا به گزارش یونیسف کودکان عالوه بر این که جان خود را بر اثر بمب 

 شوند.   های درگیر هم کشته و یا زخمی می   دهند، در جریان تبادل آتش میان گروه می

یک مادر به یونیسف گفته که همین آخر هفته گذشته در حالی که اعضای خانواده در خواب بودند،  

ساله او    ۱۰سوزی به راه افتاده و فرزند    با افتادن یک گلوله انفجاری در داخل محوطه خانه، آتش 

 دچار سوختگی شدید شده است.

یونیسف از هر دو سوی مخاصمه خواسته که به هنگام نبرد از سالمت کودکان و ایمنی آنها اطمینان  

 حاصل کنند. 

  ______________________________ 

 

کشمکش های خونین و جنگ و جدل های    همه حاالت متأسفانه که در    ی:خپلواک   -تبصرۀ استقالل  

سیاب بوده و صدمه و آسیب غیر قابل جبران را نصیب  آانسانی، زنان و کودکان همیشه سنگ زیرین  

و بی سرنوشتی    ، یتیمیمی گردند؛ از کشتار، جراحت و معیوب شدن که بگذریم، آوارگی، گرسنگی

اهی به آن قلب و روان آدمی را جریحه دار  هریک دردیست سخت جانکاه و طاقت فرسا که حتی آگ

 در دسترس نباشد.  هم  عالجی چاره و می سازد، مخصوصاً که راه 
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که سومین نسل جنگ و سیه روزی  آن سرزمین شمرده می شود، از همان تولد    طفل بینوای افغان

امروز نوع دیگری از    ناچار در آتش طرفین منازعه گیر نموده است. به  روی آسایش ندیده و اکثراً 

مصائب جنگ، خونریزی و آتش مذاب در کشور است که عواقب نهایت تاریک آن از تصور انسان  

های این عصر و زمان باالست و نحوۀ وقوع آن بر یک ملت مظلوم و بی سرنوشت دردیست سخت 

 استخوان سوز. 

 

 ند ا گ و مصائب ناشی از آن اطفال بینوای افغانستان از عرصۀ بیشتر از چهار دهه قربانیان جن

ی نیست که مؤسسات  آنچه از حوادث جانکاهی که هر آن در تغییر بوده و وخیم تر میگردد، حتی امید 

در آن سرزمین خون  در پهلوی تشکیالت داخلی  »یونیسف و صلیب سرخ«  چون    ۀ بین المللی خیری

موجودات دور از وجدان  و آتش قادر به پایداری و مقاومت در مقابل وحشی ترین و قسی القلب ترین  

 دوام آورده و کمک برسانند.  تا بتوانند   باشند،و مروت  

ها  در جنگ  منازعه  مقررات طرفین  و  ها، مرکز طبی و مؤسسات کمک    ،البته اصول  شفاخانه 

الت معاف میدارد، ولی آیا وحشی ترین گروه دد منشان که ملیشه های  رسانی را از تجاوز و حم 

قتال عقیده و ایمانی به ترحم انسانی و اصول مدنی میتواند    طالب باشد، با امتحان آدم کشی و قتل و 

 داشته باشد؟!  

  آتش جنگجویان در پهلوی هزاران بینوا و بیگناهی که در سرزمین ویران ما در دم تیغ و بنا بر آن، 

در چنین آیندۀ    اطفال و کودکان مظلوم هم سرنوشت دیگری  دردا که  دارند،  از خداوند غافل قرار

 نمیتوانند داشته باشند.  تاریکی

 

    


