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 ۰۸/۰۲/۲۰1۷صدای امریکا                                                                                              

 با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین 

 ستا دهنده تلفات کودکان افغان تکان احصائیۀ سسۀ حمایت از کودکانؤم

 

 

 

 

 

 

 
 

 تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین،

از همان آغاز کودتای منحوس ثور وبه تعقیب آن با اشغال سرزمین مقدس افغانستان، بزرگترین فاجعۀ آن عصر 

گردید، در پهلوی ملیون ها بشری در نوع خود در سرزمین ما و بر مردم نهایت مظلوم و بی دفاع وطن نازل 

کشته و زخمی بصورت عموم، زنان و کودکان، به منزلۀ سنگ زیرین آسیاب، بیشترین قربانیان بی گناه را تا 

اآلن بوجود آورده اند. روزی نیست که در هر گوشه ای از سرزمین جنگ زدۀ ویران ما اطفال مظلوم در اثر 

نان وارد می گردد، جان های شرین خویش را از دست ندهند و حادثات خونینی که بر مناطق زیست و ماحول آ

 یا با جراحات مهلک با زندگی ای بد تر از مرگ روبرو نگردند.

جای نهایت افسوس است که طرفین متخاصم، هر یک به نوبۀ خود بالی جان مردم افغانستان و اطفال بی گناه آن 

اری های ضد انسانی و حمالت انتحاری کامالً وحشیانۀ می باشند؛ در هر روز حیات ملت، یا طالب با مین گز

خود موجبات کشتار چنین نو نهاالن وطن را فراهم می نماید، یا داعش به منزلۀ گروه جانیان بالفطره به سراغ 

فرزندان بی دفاع وطن رفته و دست به قتل و قتال میزند. البته قوای خارجی با همکاری اردوی افغانستان که 

ی دفع گروپ های متذکره از طریق زمین و هوا فعال می گردند، هم سبب تلفات غیر نشامیان، خانواده الجرم برا

 ها، جوانان و کودکان میگرند.
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 3از ۲

آنچه به درد و المی چنین جانکاه می افزاید، مانند قضیۀ ازدیاد روز افزون خشونت بر زنان، مرگ و میر 

آن سرزمین خون و آتش می پیماید. اینهم شما و راپور و  استخوان سوز اطفال هم هر سال قوس سعودی را در

 احصائیه ایکه توسط منبع صدای امریکا دیروز در زمینۀ چنین جنایات بشری به نشر رسیده است:

 دهنده است تلفات کودکان افغان تکان احصائیۀ سسۀ حمایت از کودکانؤم

میالدی، موسسۀ  ۲۰1۶ودکان در جریان سال فیصدی تلفات ک ۲۴در پی نشر گزارش یوناما مبنی بر افزایش 

 المللی حمایت از کودکان از افزایش تلفات کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرد. بین

کودک دیگر  ۲۵۰۰کودک افغان کشته و  ۹۲3های سال گذشتۀ میالدی،  بر اساس گزارش یوناما، در درگیری

 دک کشته و زخمی شدند.یعنی حد اوسط روزانه بیش از نه کو -زخمی شدند 

و  دهنده" استای گفته است که ارقام داده شده "واقعاً تکانالمللی حمایت از کودکان با نشر اعالمیه  موسسۀ بین

 کند. ضعف جدی در قبال محافظت از سالمت و امنیت اطفال را بیان می

انا ماریا الکسین، رئیس موسسۀ حمایت از کودکان در افغانستان گفته است "در سال گذشته در افغانستان تقریباً 

کودک در روز قربانی جنگ  3کودک، جان های شان را در نتیجۀ منازعه از دست دادند. این یعنی تقریباً  1۰۰۰

 شوند و این وضعیت این به هیچ صورت قابل قبول نیست". می

گناه منازعات اند و باید به هر قیمت و شرایطی از جان  نم الکسین تأکید کرده است که کودکان قربانیان بیخا

 کودکان محافظت شود.

 های درگیر در جنگ افغانستان خواست تا تمام توان و در هر شرایط از جان کودکان محافظت کنند. او از طرف

یون حقوق بشر افغانستان، نیز با ابراز نگرانی از افزایش تلفات در همین حال، احمدبالل صدیقی، سخنگوی کمیس

غیر نظامیان در جریان منازعات مسلحانه، به صدای امریکا گفت که اکثریت این قربانیان را زنان و کودکان 

تشکیل می دهند. به گفتۀ آقای صدیقی، عدم رعایت اصول و قواعد بشر دوستانۀ بین المللی دلیل عمدۀ افزایش 

 لفات زنان و کودکان در افغانستان است.ت

او افزود "دولت و همچنان گروپ های مسلح که عمالً با دولت درگیر استند، مسؤولیت دارند تا تمام قواعد 

 الملل را رعایت کنند".بشردوستانه بین

دهند  کیل میرا کودکان تش ۲۰1۶در صد قربانیان  31بر اساس احصائیه ای که از سوی دفتر یوناما ارایه شد، 

 در صد دختران می گردد. 3۰در صد پسران و  ۷۰که شامل 

 وضعیت بشری افغانستان

موسسۀ حمایت از کودکان از وضعیت بشری موجود در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. در اعالمیۀ این 

و انسانی، نیاز دارند، اکنون  های بشردوستانه میلیون افغان به کمک ۹.3مؤسسه آمده است که با توجه به این که 

 افغانستان با یک بحران بشری روبرو است.

ماه گذشته در بسیاری از مناطق افغانستان  1۲به باور خانم الکسین، رئیس این موسسه، وضعیت انسانی در جریان 

 به صورت قابل توجهی بدتر شده است و ممکن با پایان فصل زمستان و شروع فصل جنگ، وضعیت در ماه

 های آینده بدتر شود.

 المللی بیشتر است". های بین او گفته است "افغانستان در یک وضعیت حساس قرار دارد و نیاز به کمک



  

 

 

 3از 3

بیجا شدگان داخلی از بزرگترین  ۶۰۰تا  ۵۰۰برگشت حدود یک میلیون مهاجر از پاکستان و ایران و بیجا شدن 

 ی بود.میالد ۲۰1۶مشکالت دولت افغانستان در جریان سال 

کنندگان بیشتر خواهد بود. روی همین دلیل،  شود که شمار برگشت بینی می میالدی نیز، پیش ۲۰1۷در سال 

کننده و بیجا شدۀ داخلی، خواهان کمک میلیون برگشت  ۵.۷دولت افغانستان و سازمان ملل متحد برای کمک به 

 میلیون دالری از جامعۀ بین المللی شده است. ۵۵۰
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