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 با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین –صدای امریکا 

 
۱۳/۰۴/۲۰۱۹ 

 

 طالبان فعالیت سازمان جهانی صحت و صلیب سرخ را ممنوع

 کردند

 ۱۳۹۸, ۲۲حمل 

 
 

اطالع ثانی شان تا  گروه طالبان فعالیت سازمان جهانی صحت و سازمان صلیب سرخ را در مناطق تحت کنترول

 ممنوع قرار داده اند.

های  ها در جریان اجرای کمپاین های مشکوک" این سازمان یک سخنگوی طالبان دلیل این اقدام را "فعالیت

شود که سازمان جهانی صحت در حال اجرای یک کمپاین  این تصمیم در حالی اعالم می واکسین عنوان کرد.

مجاهد، سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که جنگ در هللا  ذبیح پولیو در افغانستان است.

ه های خیریه، بافغانستان، باعث شده که "وضعیتی پیچیده" در این کشور به وجود بیاید و شماری از سازمان

 کنند. شمول سازمان جهانی صحت و صلیب سرخ، در تطابق با شرایط موجود فعالیت نمی

های  تی که به امارت اسالمی داده بودند، پابند نمانده اند و رفتارهایشان در جریان کمپاینها به تعهدا او گفت: "آن

 واکسین مشکوک است."
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ند توان رسان می های امداداین سخنگوی طالبان هیچ جزییات دیگری در این مورد نداد، اما گفت که سایر سازمان

 بدهند.شان به فعالیت خود ادامه  در مناطق تحت کنترول

صلیب سرخ به خبرگزاری فرانسه گفته است که در پی این تصمیم طالبان، فعالیت خود را در افغانستان متوقف 

 نشان نداده است.  عکس العملیکرده است. اما سازمان جهانی صحت هنوز به این تصمیم 

ت کنترول شان مخالفطالبان در گذشته نیز به صورت مشخص با اجرای کمپاین واکسین پولیو در مناطق تحت 

 کرده بودند. افغانستان از جمله معدود کشورهایی است که هنوز موارد پولیو در آن وجود دارد.

گروه طالبان،  خصوصهای درگیر در افغانستان، به  المللی از گروههای بین وزارت صحت افغانستان و سازمان

 واکسین پولیو نشوند. مصرانه خواسته اند که مانع اجرای "کمپاین خانه به خانۀ"

کن کردن پولیو در افغانستان عنوان شده است، اما طالبان  کمپاین خانه به خانه موثرترین روش برای ریشه

 همواره این روش تطبیق واکسین را به دیدۀ شک نگریسته اند.

هر روز در صدر اخبار داخلی و خارجی  درحالیکه هیاهوی صلح با طالبان تبصرۀ آریانان افغانستان آنالین:

گردد ملت جنگ زده و رنجور افغانستان بیشتر از هر چیز دیگری به « ؟!»قرار دارد و گویا اگر شرایط مساعد

یک صلح پایدار که ارزش و دست آورد های هفده سال اخیر را در مملکت مراعات نماید، محتاج میباشند. 

زمین مارا به خون و آتش بیشر کشیده اند، بلکه حتی جلو کمک های خیریۀ طالب نه تنها سرتاسر سرتروریستان 

 موئسساتی چون صلیب سرخ بین المللی را میگیرند.

ست، همانا فلج اطفال یا شایع ا هنوز مثالً افغانستان ی از امراض خطر ناکی که تا بحال در معدود نقاط جهانیک

ر سال ه در شخص باقی میماند.عمری بیت وواقب وخیم ان با معی، عکه اگر به موقع واکسین نگردد پولیو میباشد

کمپاین برای واکسین پولیو در افغانستان به روش خوبی که در دهات و شهر ها عملی میگردد، صورت میگیرد، 

طبیق مینمایند، احصائیه نشان میدهد تبه خانه ها رفته و واکسین را بر اطفال همان خانه  محل طوریکه اکثراً زنان

میگردد و منبع معاشی برای کارگران صحی هم  عملیکه بدین وسیله چنین پروگرام عام المنفعه ای به خوبی 

 میسر میگردد. 

با طالبان اوج میگیرد، این گروه به هر بهانه ای حتی تطبیق امور صحیح و واکسین « ؟!»ی صلححال که هیاهو

صلح خواهانه و مترقی چنین طرز « ؟!»انع میگردند، میشود تصویر روشنی از همکاری اطفال افغان را م

 تفکری را با چنین جمیعتی امید داشت؟!

نه در زمی« امارت اسالمی»از جانب دیگر طالبان ادعا مینمایند که مثالً موئسسۀ صلیب سرخ تعهداتی را که به 

با موجودیت دولت قانونی افغانستان کدام تشکیل حقوقی مستقل  داده اند مراعات ننموده اند!! آیا امارت اسالمی

 دیگیریست که در داخل مملکت این گونه اوامر صادر نماید و قد علم کند؟!!
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