Yemen: Kara mayınları ve patlamamış
mühimmatın korkunç maliyeti
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Yemen’deki çatışmalar korkunç sonuçlara yol açtı. Bazı yaralar asla tamamen
iyileşmez. Anmar Qassem genç ve güçlü bir adam. Ancak bir kara mayını hem
bacaklarını hem de kollarından birini aldı.
“Evdeyim, hareket edemiyorum” diyor Anmar. “Hareket etmeme yardım edecek
dört kişiye ihtiyacım var. Sürünmek bile benim için çok zor, dengemi
kaybediyorum. ”
Barış çabalarına rağmen çatışmalar devam ediyor. Uluslararası Kızılhaç
Komitesi’nden (ICRC) mayın temizleme uzmanı Mike Trant’a göre, bu durum
patlamamış mayın ve mühimmat riskinin azaltılmasının neredeyse imkansız
olduğu anlamına geliyor. Aslında, tehlike yayılıyor olabilir.
“Burada patlamamış mühimmat ve kara mayınları ile ilgili büyük bir sorun var”
diye anlatıyor ICRC uzmanı Trant. “Ön cepheler sürekli değişiyor; bu da ülkede

geniş bir alanının etkilenmiş olması nedeniyle, hava saldırıları ve
bombardımanlara maruz kalan kırsal ve kentsel alanlarda çok büyük soruna yol
açıyor.”
Bu gencinden yaşlısına erkekleri, kadınları, kız ve erkek çocukları, yani herkesi
etkileyen bir tehlike. Mansour sadece beş yaşında bir çocuk ve tüm beş yaşındaki
çocukların enerji ve yaramazlıklarını taşıyor. Ama bacağını kaybettiğinde
yalnızca bir bebekti ve yaşamaya doğal hakkı olan çocukluğu kısıtlandı.
Annesi Um Mansour, “Mansour üzgün çünkü diğer çocuklarla oynayamıyor” diye
anlatıyor. “Kız kardeşinin iki bacağı varken neden kendisinin sadece tek bacağı
olduğunu sorup duruyor. Anaokuluna geri dönmek istiyor ama onu geri almayı
reddettiler. ”
Özellikle çocuklar çok savunmasız durumdalar. Öldürücü bir mayın veya
patlamamış bir bomba gördüklerinde onun aslında ne olduğunu her zaman
anlayamıyorlar. Yemen'de ICRC destekli beş fiziksel rehabilitasyon merkezinde
bulunan hastaların yüzde 38'i çocuklardan oluşuyor.
“Ben şahsen Al Hudaidah'taki küçük bir çocuğun bacağını kaybettiği ve bir dizi
yara aldığı bir vaka gördüm, çünkü aslında patlamamış olan bir mühimmatı
oyuncak sanmıştı” diyor Trant. “Onu eve getirip attı ve patlayınca yaralandı.
Annesi ve kız kardeşi de aynı patlamada yaralandı.”
Herhangi bir uzuvunu kaybeden her genç, tekrar aktif bir yaşam sürmeyi
arzuluyor. Ancak bu, tedavi ile bile, zor ve acı verici bir süreç. Ondört yaşındaki
Osama Abbas hala büyüyor ve taktığı ilk yapay bacak artık O’na tam olarak
uymuyor.
“Yürümek hiç kolay değildi, Aden'de bana daha iyi bir tane (takma bacak)
verdiler” diyor Osama. “Ama şimdi kemiği düzeltmek için bir operasyona ve
ayrıca daha gelişmiş bir yapay uzuva ihtiyacım var.”
ICRC, geçen yıl Yemen'de 90.000 kişiye yapay uzuv, bileklik ya da atel ile
fizyoterapi imkanı sağladı. Burada bu tür yaralanmalara asla maruz kalmaması,
böyle bir tedaviye asla ihtiyaç duymaması gereken, çoğu çocuk, 90,000 kişi söz
konusu.

Bu gençler için tekrar ayağa kalkmak, çoğumuzun hiç deneyimnlemediği ölçüde
güçlü bir irade gücü gerektirir. ICRC onlara yardım etmeye, onları desteklemeye
devam edecek, böylece 12 yaşındaki Shaif gibi çocuklar en azından eğitimine
devam etme şansına sahip olacak.
“Thank God” says Shaif when he is fitted with his artificial leg. “Now I can go back
to school, I can play with my friends, and I can walk everywhere just like normal!”
“Allaha şükür” diyor Shaif, yapay bacağı takılırken. “Artık okula geri dönebilir,
arkadaşlarımla oynayabilir ve her yere normal bir şekilde yürüyebilirim!”
Fizik tedavi, yapay uzuvlar ve mayınlar konusunda eğitim vermek bu konuda işe
yarayabilir. ICRC, Yemen'deki tüm bu faaliyetleri sürdürmeye kararlıdır. Ancak
bunlar yıkıcı boyutlardaki zararı geri çeviremez. Daha fazla çocuğun bu tür kötü
yaralanmalara maruz kalmasını önlemek, yalnızca kara mayınlarının
kullanımının durdurulması ve patlamamış kara mayınlarının ve mühimmatın
temizlenmesine imkan vermek için çatışmaların durmasıyla mümkün olabilir.
ÖNEMLİ UNSURLAR
ICRC, Sanaa, Aden, Taiz, Saada ve Mukalla'da beş fiziksel rehabilitasyon merkezini
desteklemektedir; 2018'de buralarda yaklaşık 90.000 kişiye protez ve ortez
hizmetleri sağlandı (yapay uzuvlar, fizyoterapi ve bileklik veya atel). Bu
merkezlerde yardım edilen hastaların yüzde 38'i çocuk. % 22'si kadın, diğerleri
ise erkek.
- ICRC, Yemen Mayın Eylem Merkezi'nin (YEMAC) şubelerini ülkenin hem kuzey
hem de güneyindeki bölgelerde desteklemektedir. YEMAC, kara mayınları
konusundaki farkındalığı artırmak için ulusal düzeyde faaliyet göstermektedir.
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