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کمیته سویدن برای افغانستان اصابت یک موشک بر یک شفاخانه را که در نتیجه آن یک پسر پنج ساله کشته شد، محکوم 

 میکند

کشته شد. این یکی از شفاخانه  دیروز موشک بر شفاخانه میدان شهر والیت وردکیک پسر پنج ساله در هنگام اصابت یک 

گروه های مخالف  توسطهای مربوط به موسسه کمیته سویدن برای افغانستان می باشد. این موشک در جریان یک حمله 

 مسلح باالی ولسوالی میدان شهر، در این شفاخانه اصابت نمود.

ما این حمله را صریحآ تقبیح می کنیم. کمیته سویدن "ته سویدن برای افغانستان میگوید: مدلین جوفرس، رئیس عمومی کمی

برای افغانستان یکبار دیگر قربانی یک جنایت خالف اصول و قواعد بشردوستانه و کنوانسیون جنیوا گردید. این بار، یک 

 ."  ت برداشتندپسر بی گناه جانش را در نتیجۀ این حمله از دست داد و هفت تن دیگر جراح

هر چند ارزیابی های ما نشان میدهد که موشک قصدأ بسوی شفاخانه کمیته سویدن شلیک نگردیده؛ "مدلین جوفرس میفزاید: 

ولی این مسئله هنوز هم یک نقض اصول و قواعد جنگی است که براساس آن تمامی جناح های درگیر در جنگ مکلف اند تا 

ته سویدن برای افغانستان یک نهاد غیرنظامی و بیطرف است و توانایی ما در ارائه به مراکز صحی حرمت بگذارند. کمی

خدمات صحی و تعلیمی برای مردم افغانستان به طرف های درگیر در جنگ وابسته است تا از مراکز خدماتی ما مراقبت 

 نمایند.   

موشک به شفاخانه اصابت کرده و در نتیجه  این پسر حین آنکه در محوطه پذیرش برای راجستر کردن نام خود منتظر بود،

 این پسر به شهادت میرسد. 

قبل ازین در ماه فبروری سال جاری، نیروی های مسلح دولتی باالی یکی از کلینیک های کمیته سویدن برای افغانستان در 

ریضان و یک پسر جوان ولسوالی تنگی سیدان، والیت میدان وردک، عملیات را انجام دادند. درین عملیات، دو تن از م

توسط این نیروها بیرون شده و به قتل رسیدند. کمیته سویدن برای افغانستان، حمله متذکره را نیز به شدت خالف اصول و 

 قواعد بشردوستانه و مواد کنوانسیون جنیوا خوانده است.  

طفل در  ۷۰۰۰در حال حاضر نزدیک به  سال در افغانستان فعالیت داشته است. ۳۰کمیته سویدن برای افغانستان بیشتر از 

مکاتب که توسط کمیته سویدن اداره می گردد، مصروف تعلیم و تربیه هستند. شفاخانه ها و کلینیک های کمیته سویدن ساالنه 

برای بیش از دو میلیون تن مراقبت های صحی را ارایه می کند. کمیته سویدن همچنان در راستای بازتوانی افراد دارای 

سال در میان مردمان آسیب  ۳۰لیت کمک نموده و در راستای انکشاف روستا ها نیز سهیم می باشد. ما برای بیش از معلو

کارمند افغان دارد که در راستای آوردن ثبات  ۵۰۰۰پذیر در روستا های افغانستان حضور داریم. کمیته سویدن بیش از 

 دراین کشور کمک می نماید. 
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