Käännös: Momeni Ziaulhag ja Rahimah Hassas

صلیب سرخ گن شد گاى د ر جنگ و
حوادث نا گواررا جستجو هیکند
طاهْ ئل پظز ًَ طالَ در هکتة تْد کَ طز تاساى خاًَ ّ خاًْادٍ اع را ًاتْد کزدًذ .پظز در جظتجْی
ّالذیي هی ػْد  .اها فایذٍ ًذارد تَ کوک کاکایغ پض اس ختن جٌگ تَ فٌلٌذ پٌاٍ هی آّرد .
تَ کوک ؿلیة طزخ اّل تا اقارب دّرّتؼذ اٌ هادرع را کَ د رکاًادا سًذٍ گی هیکٌذ ،هی یا تذ  .جٌگ ّ
حْادث ًا گْار عثیؼی اػضای خاًْادٍ رااس ُــــــن جذا هیظاسد.تزای اًظاًِا درد آّر اطت کَ اس آد رص
ًشدیکاى خْیغ خثزًذاػتـــَ ّ ًذاًٌذ کَ تزای آًِا چَ اتفاقی افتادٍ اطت.ؿلیة طزخ اسعزیق راٍ ُای
هتؼذد خذهاتی راتزای یافتي گن ػذٍ ُاییکَ هذت ُای هذیذی ُوذ یگز را ًذیذٍ اًذ  ،ارائَ هیٌوایذ .کویتٌَ
ؿلیة طزخ د ر هٌاعق جٌگی کار خْد را پیغ هیثزد .ایي کویتَ تزای پیذا کزدى افزاد طاالًَ د رحذّد
 10000درخْاطت جذیذدریافـت ّتیؼتزاس 500000پیام را ردّتذل هیٌوایذ .درپیْطتي خاًْادٍ ُاّاًتقال پیام
ُا توام  180کویتَ ؿلیة طزخ ّ ًِادُایی کَ ًوایٌذٍ ؿلیة طزخ اطتٌذطِن هیگیزًذ .ؿلیة طزخ فٌلٌذ
ًیشتخؼی اسایي ػثکَ گظتزدٍ جِاًی هیثاػذ.
ده ىا جستجووپیام از فنلند
حادثَ طاهْئل اس جولَ حْادث خْػحال کٌٌذٍ ای هیثاػذ کَ تا پؼت کارؿلیة طزخ فٌلٌذ اًجام یافت.
ــــ اَکی ّایال هیگْیذ  :طاالًَ حذّداٌ ً 150فزرا در تیؼتز اس  30کؼْر جظتجْ هیکٌین .توام جظتجْ ُا هْفق
ًوی تاػذ ّ یا تَ آخز ًویزطذ.جظتجْی خْیؼاًّذ گوؼذٍ تَ ُز ػکلی کَ تاػذ تِتزاس ًذاػتي هؼلْهات در
هْرد آى ػخؾ اطت .
ـــ در کؼْر ُائیکَ جٌک جزیاى دارد پیذا کزدى گن ػذٍ ُادػْار اطت .سیزاارتثاعات هؼوْل  ،پظت ّ
تیلفْى فؼالیت ًذارد .حْؿلَ هٌذی السم اطت .ایجاد راتغَ تیي اػضای خاًْادٍ هظتلشم کارّّقت سیا د
هیثاػذ .هذ ت یکظال ّیا تیؼتز را در تز هیگیزد تا جْاب تذطت آیذ.
ـــــ پیام ُا اکثزاٌ تیي کؼْرُای فٌلٌذّ افغاًظتاى  ،طْهالیا ،اًگْالّ کاًگْ رد ّ تذل هیؼْد .د رطا ل گذ ػتَ
 71پیام اس ایٌغزیق ارطال ػذٍ 33 ،پیام تَ ایٌجا هْاؿلت ًوْدٍ اطت.
ـــ اَکی ّایال هیگْیذ :جظتجْ ُایی را در کؼْررّطیَ ًیش داػتین کَ تَ گوؼذٍ ُای جٌگ دّم جِاًی ارتثاط
داػت.
جستجوی افراد بوسیلو فرم جستجوصورت هیگیرد
جظتجْی افزاد راهیتْاًذ خْیؼاًّذ ّ ،لی ّ یا ًوایٌذٍ آى اًجام د ُـــــذ.درفز م جظتجْی افزاد گوؼذٍ در
ؿلیة طزخ ػالٍّ تز طایز اعالػا ت آخزیي هحل سیظت گوؼذٍ ًیش درج هیگزدد .
ؿلیة طزخ فٌلٌذ فزم هزتْط تَ ػخؾ هفقْداالثز راتَ کؼْر هزتْعَ هیفزطتذتا درآى کؼْر جظتجْ
گزدد .خذهات ها قاتل اعویٌاى اطت،داد ى اعالػات هزتْط تَ ػخـیکَ جظتجْ هیگزدد تَ تیزّى غیز
هجاس اطت  .ؿلیة طزخ هحل تَ ُز ؿْرت هیتْاًذ،تغْر هثال اسدفاتزرطوی راجغ تَ ػخؾ هْرد
ًظزاعالػات اخذ ًوایذّ .قتی کَ ػخؾ هفقْداالثز پیذا ػذ خْدع هیتْاًذ تـوین تگیزد کَ آدرص ّی را

