»ھﯾﭻﺟﺎﯾﯽ اﻣن ﻧﯾﺳت«
ﺣﻣﻼت ﺷورﺷﯾﺎن ﺑر ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺧﻼﺻﮫ ﮔزارش

از اواﯾل ﺳﺎل  2016ﺑﮫ اﯾنﺳو ،ﮔروهھﺎی ﺷورﺷﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻣﻼت ﺷﺎنرا در ﮐﺎﺑل و ﻣﻧﺎطﻖ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺷﮭری
ﺑﮫﺷدت اﻓزاﯾش داده ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ و ﻣﺟروحﺷدن ھزاران ﻓرد ﻣﻠﮑﯽ ﮔردﯾده اﺳت .ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری ﺷﺎﻣل
ﺑﻣبﮔذاری ﺑﺎ ﻣوﺗر و ﻻری ،ﺣداﻗل ﯾﮏـﺳوم اﯾن ﺗﻠﻔﺎت را ﺑﮫ ﺑﺎر آورده اﺳت .ﺻدھﺎ ﻓرد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫﺧﺎطر
ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی روزﻣره ﺷﺎن ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽروﻧد ـ در ﺟﺎدهھﺎ ﻗدم ﻣﯽزﻧﻧد ،در دﮐﺎنھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻏذا و ﻣﻌﯾﺷت
ﺧﺎﻧواده ﺧوﯾش را ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در ﻣﺳﺎﺟد ﻣﺷﻐول ادای ﻧﻣﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ـ ﺧﺷوﻧتھﺎی ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و وﺣﺷتاﻧﮕﯾزی را
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﻧد.
ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﮭﺎﯾﯽﮐﮫ ﺟﺎنھﺎیﺷﺎن را از دﺳت ﻣﯽدھﻧد ﻣﺗﺣﻣل درد و رﻧﺞھﺎی ﻓراوان ﻣﯽﺷوﻧد ،و اﮐﺛرا ً ﻧﺎنآور
ﺷﺎنرا از دﺳت ﻣﯽدھﻧد .آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﻧﯾز ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺗﺣﻣل آﺳﯾبھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ و رواﻧﯽـاﺟﺗﻣﺎﻋﯽ دواﻣدار
و ﻧﺎﺗوانﮐﻧﻧده ﻣﯽﮔردﻧد .ﺑﺳﯾﺎری آنھﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت دواﻣدار ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﮔردﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﯽ ،ﻣﺷﺎوره و
ﺳﺎﯾر ﮐﻣﮏھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ﮔزارش ،ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫھﺎی دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر در اواﺧر ﺳﺎل  2017و اواﯾل ﺳﺎل  2018در
ﮐﺎﺑل ،ﺟﻼلآﺑﺎد و ھرات ﺗﮭﯾﮫ ﮔردﯾده اﺳت ،اراﺋﮫ ﮐﻧﻧده ﺗﻌداد از ﺣﻣﻼت ﻣرﮔﺑﺎر طﺎﻟﺑﺎن و دﯾﮕر ﮔروهھﺎی ﺷورﺷﯽ
در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از اواﺧر ﺳﺎل  2016ﺑﮫ اﯾنﺳو ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﺛرات دواﻣدار اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑر ﺧﺎﻧوادهھﺎ و ﺟواﻣﻊ
ﻣﺗﺄﺛرﺷده را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾن ﮔزارش ﺑﺎ ﺗوﺻﯾﮫھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮔروهھﺎی ﺷورﺷﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﺣﻣﺎﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را دارﻧد ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.
***
در دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ،طﺎﻟﺑﺎن ﺣﻣﻼت ﺷﺎنرا در ﻣﻧﺎطﻖ ﺑزرگ ﺷﮭری ﺗﻘوﯾت ﺑﺧﺷﯾدهاﻧد ﮐﮫ ظﺎھرا ھدف آنھﺎ دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷد؛ اﻣﺎ از ﺷﯾوهھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺳﺑب ﺗﻠﻔﺎت وﺳﯾﻊ و ﺑﯽﻗﺎﻋده ﻣﯽﮔردد.
اﯾن ﺣﻣﻼت ﺳﺑب ﮐﺷﺗﮫﺷدن ﺻدھﺎ ﻓرد ﻣﻠﮑﯽ ﺷده اﺳت .طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﺎه ﺟﻧوری  ،2018ﻣﺳﺋوﻟﯾت دو ﺣﻣﻠﮫی
ﺑزرگ را در ﮐﺎﺑل ﺑر ﻋﮭده ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺳﺑب ﮐﺷﺗﮫﺷدن ﺑﯾش از  125ﻧﻔر ﮔردﯾد.
ﺣﻣﻼت اﻧﺟﺎم ﺷده ﺗوﺳط ﮔروهھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ وﻻﯾت ﺧراﺳﺎن ) (ISKPﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﺷﺎﺧﮥ
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ داﻋش )ﮐﮫ ﺑﮫ  ISISھم ﺷﮭرت دارﻧد( ﻣﯽﺑﺎﺷد ،اﻣﺎﮐن ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ،ﺑﮫﺷﻣول ﺗﻌدادی زﯾﺎد
از ﻣﺳﺎﺟد و ﻣراﮐز ﻓرھﻧﮕﯽ ﺷﻌﯾﺎن را ھدف ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .ﻣﺎھﯾت ﻓرﻗﮫای و ﻣﺗﻌﺻﺑﺎﻧﮥ اﯾن ﺣﻣﻼت ﻧﺷﺎندھﻧده اﻓزاﯾش
و رﺷد ﻧﮑﺑتﺑﺎر ﺟﻧﮓ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
در  31ﻣﺎه ﻣﯽ ،2017اﻧﻔﺟﺎر ﯾﮏ ﻣوﺗر ﻧوع ﻻری ﺑﻣبﮔذاری ﺷده در ﮐﺎﺑل ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﺑزرگﺗرﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺗﮑﯽ در اﯾن
ﺷﮭر در ھردوره ﺟﻧﮕﯽ ﺑود ،اﺣﺗﻣﺎﻻ  150ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از آن را ﮐﺷت و ﺻدھﺎ ﻧﻔر را زﺧﻣﯽ ﮐرد .اﻧدازه دﻗﯾﻖ ﺑﻣب
و ﻣوﻗﻌﯾت اﻧﻔﺟﺎرـ ﭼﮭﺎرراھﯽ ﻣزدﺣم در ﻣرﮐز ﮐﺎﺑل ـ اطﻣﯾﻧﺎن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻓﻐﺎنھﺎ ﺑﮫ اﻣﻧﯾت ﺷﺎنرا ﺑﮫطرزی
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ﭼﺷﻣﮕﯾر از ﺑﯾن ﺑرد و وﺣﺷﺗﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﻣﻼت ﺑﻌدی ھﻣراه ﺷد .ھﯾﭻ ﮔروھﯽ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﺣﻣﻠﮫ را
ﺑرﻋﮭده ﻧﮕرﻓت.
ﺑر اﺳﺎس آﻣﺎر ﺟﻣﻊآوری ﺷده از ﺳوی دﻓﺗر ھﯾﺋت ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﯾوﻧﻣﺎ( ،از آﻏﺎز ﺳﺎل
 2009ﺑﮫ اﯾنﺳو ﮐﮫ ﺛﺑت اﯾن ﻧوع ﺣﻣﻼت ﺷروع ﺷده اﺳت ،ﺳﺎل  2017ﺷﺎھد ﺑﺎﻻﺗرﯾن رﻗم ﺗﻠﻔﺎت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری و ﺣﻣﻼت ﺑﮫ اﺻطﻼح ﭘﯾﭼﯾده ﺑوده اﺳت.
واردآوردن آﺳﯾب دواﻣدار ﺑرای ﺧﺎﻧوادهھﺎ و ﺟواﻣﻊ
ھزﯾﻧﮫ اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑر اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ارﻗﺎم ﮐﺷﺗﮫ و ﻣﺟروحﺷدن اﻓراد اﺳت .در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫھﺎﯾﯽ ﺑﺎ
دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ،ﺑﺳﺗﮕﺎن اﻓراد ﮐﺷﺗﮫ ﺷده در ﺣﻣﻼت ﺷورﺷﯾﺎن اظﮭﺎر داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺣﻣﻼت ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﺧرب
و دواﻣدار ﺑرای ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﮐﺷﺗﮫﺷدهھﺎ ﺑﮫﺑﺎر آورده اﺳت :آﺳﯾب رواﻧﯽـاﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای اﻗﺎرب و واﺑﺳﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺧﺷوﻧت را ﻣﺷﺎھده ﮐردهاﻧد ،طورﯾﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺟﺑور ﺷدهاﻧد ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﺳتوﺟوی ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﮑﮫوﭘﺎرهھﺎی ﺑدن ﺑﺳﺗﮕﺎن
ﺧوﯾش ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺳردﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد ،ﺗﺄﺛﯾرات ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺧرب ﺑر ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﮐﮫ ﻧﺎنآور ﺷﺎنرا از دﺳت
دادهاﻧد؛ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺑﮫوﯾژه ﺑرای ﺧﺎﻧمھﺎی ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮏﺑﺎرﮔﯽ ﺑﯾوه ﻣﯽﺷوﻧد ،و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺷوھر ﺧوﯾش واﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد و در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺣدودﯾتھﺎ ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد؛
و اﺛرات ﺑر ﮐودﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک ﻣﮑﺗب ﺷدهاﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﯾﺷﺗر از اﯾن ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺻﺎرف آﻧﮭﺎ ﻧﺑوده ﯾﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﮐودک ﺑﺎﯾد ﮐﻣﮏﺧرج ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎر ﮐﻧد .ﮐﺷﺗﮫﺷدن ھر ﺷﺧص
دارای ﺗﺄﺛﯾرات ﻣواج زﯾﺎدی ﺑر ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧﺎﻧواده از ﻗﺑﯾل ھﻣﺳر ،ﻓرزﻧدان ،واﻟدﯾن و دﯾﮕر ﺑﺳﺗﮕﺎن او دارد ﮐﮫ از
ﻧﺑود ﺣﺎﻣﯽ ،اﻣﻧﯾت ﻋﺎطﻔﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻋﺎﯾداﺗﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑرﻧد.
ﻣﺟروﺣﯾن ﻧﯾز ﻣﺗﺣﻣل زﯾﺎنھﺎی دواﻣدار ﻣﯽﮔردﻧد ﮐﮫ اﺻﻼ ﻗﺎﺑل ﺳﻧﺟش ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺷﻣﺎری زﯾﺎد آنھﺎ ﺑﮫطور
دواﻣدار ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺻﺣت ﻓزﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷوﻧد و ﻓراﺗر از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در اﮐﺛر ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺳر اﺳت ،دﯾﮕر
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت ﻣﺻﺎرف ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻋﻼج و درﻣﺎن ﺷﺎنرا ﻧدارﻧد .ﻗﯾﻣت ﺑﺳﯾﺎری از داروھﺎ ﺑﺎﻻﺳت و اﻏﻠب
اﻓﻐﺎنھﺎی ﻓﻘﯾر ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد آنرا ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد .ﻣﺟروﺣﯾن ﮐﮫ دارای ﺟراﺣﺎت ﻓزﯾﮑﯽ ﺷدﯾد ﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﻣﻣﮑن
اﺳت ﺗﺣرک و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر و ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﻣﮑﺗب را از دﺳت ﺑدھﻧد .ﺧدﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾوی ﺑرای
اﻓراد ﻣﻌﻠول در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺣدود اﺳت ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ،اﯾن اﻓراد ﺑﺎردوش ﺳﺎﯾر اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻣﯽﮔردﻧد.
دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﺎ ﺷﻣﺎری زﯾﺎد آﻧﮭﺎﯾﯽﮐﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐرده اظﮭﺎر داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﺷﺎھده اﯾن ﺣﻣﻼت و زﻧده
ﻣﺎﻧدن ﭘس از اﯾن ﺣﻣﻼت ،دﭼﺎر آﺳﯾبھﺎی ﺟدی ﻋﺎطﻔﯽ و رواﻧﯽ ﮔردﯾدهاﻧد .ﭼﮭل ﺳﺎل ﺟﻧﮓ دواﻣدار ،ﻋدم آﺳﺎﯾش
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،و ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ رواﻧﯽ ﻣﺣدود ،ﺑر ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت روﺣﯽ ﺑﺳﯾﺎری از اﻓﻐﺎنھﺎ اﺛرات ﻣﺧرب ﮔذاﺷﺗﮫ
اﺳت .ﺷدت ﺣﻣﻼت ﺷورﺷﯾﺎن در دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﺳﺑب اﻓزاﯾش ﻧﺎاﻣﻧﯽ ،ﺑﯽﺛﺑﺎﺗﯽ ،ﺧﺷوﻧت و ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی
ﮔردﯾده ،ﺿرﺑﺎت روﺣﯽ و ﻓﺷﺎر رواﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻧﯾز ﺑﮫﺑﺎر آورده اﺳت.
ھرﭼﻧد آﻣﺎر ﻣﺷﺧﺻﯽ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت دﯾدﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎری زﯾﺎد ﮐﺷﺗﮫﺷدﮔﺎن و
ﻣﺟروﺣﯾن اﯾن ﺣﻣﻼت ﺑﮫﺷدت ﻓﻘﯾر ﺑودهاﻧد .ﺑﮫطور ﻧﻣوﻧﮫ ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﻧﻔﺟﺎر اﻣﺑوﻻﻧس ﺑﻣبﮔذاری ﺷده در 27
ﺟﻧوری  2018در ﮐﺎﺑل را ﮐودﮐﺎن ﺑﯽﺳرﭘرﺳت ،دﺳتﻓروﺷﺎن و ﻏرﻓﮫداران ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدادﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭼﻧدﯾن
ﺣﻣﻼت ﻣﺟروح ﺷدهاﻧد و در اﯾن ﮔزارش ﻧﯾز ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺷﺎﻣل دو ﻧﮕﮭﺑﺎن ﻣﺳﺟد ،ﯾﮏ
ﻣﺣﺎﻓظ ﺳﺎﻟن ﻋروﺳﯽ ،ﯾﮏ ﺧﯾﺎط ،ﯾﮏ ﻧﺎﻧوا و ﯾﮏ راﻧﻧده ﺗﺎﮐﺳﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺗﻣﺎم آنھﺎ اظﮭﺎر داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد از اﯾن
ﺣﻣﻼت ،دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺷدﯾد ﺷدهاﻧد.
ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﮔرﭼﻧد دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺟروﺣﯾن و ﺧﺎﻧوادهھﺎی اﻓراد ﮐﺷﺗﮫﺷده در ﺣﻣﻼت ﺷورﺷﯾﺎن ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻧد،
اﻣﺎ ﺗﻌدادی زﯾﺎد آﻧﮭﺎﯾﯽﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اﻧﺟﺎم دادهاﯾم اﺑراز داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺑﺟز وﻋدهای ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮑﯽ ﺻورت
ﻣﯽﮔﯾرد؛ دﯾﮕر ﮐدام ﮐﻣﮑﯽ از دوﻟت درﯾﺎﻓت ﻧﮑردهاﻧد .ﻋدۀ دﯾﮕر اظﮭﺎر داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ روﻧد درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺑﮫطور
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ﻣﻣﺎﻧﻌتﮐﻧﻧدهای دارای ﻣﺷﮑﻼت زﯾﺎد اﺳت ،ﯾﺎ آﻟوده ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯽﺑﺎﺷد؛ طوریﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﮐﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧﻧد و
ﺑﻌﺿﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد.
ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﺣﻣﻼت اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی روزاﻓزون ﻣﺗﺄﺛرﺷوﻧدﮔﺎن اﯾن ﺣﻣﻼت ﻧﯾز ﺧدﻣﺎت
ﻧﮭﺎدھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ را ﻣﺗﺄﺛر ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺗﻘرﯾﺑﺎ ھر ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آنھﺎ ﺻﺣﺑت ﮐردﯾم ﺷﮑﺎﯾت از اﯾن داﺷﺗﻧد ﮐﮫ
ھﯾﭻ ﻣﻘﺎم رﺳﻣﯽ ﺟوﯾﺎی اﺣوال و وﺿﻌﯾت ﺻﺣﯽ آﻧﮭﺎ ﻧﺷده اﺳت ،و ﯾﺎ درﺑﺎره ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾﮭﺎی ﻋﺎﺟل آﻧﮭﺎ و ﺗداوی
درازﻣدت ﺻﺣﯽ آﻧﮭﺎ ﮐدام ﺳؤاﻟﯽ ﻧﭘرﺳﯾدهاﻧد .طورﯾﮑﮫ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣرﺗﮑﺑﯾن اﯾن ﺣﻣﻼت اﺣﺳﺎس ﻧﻔرت ﺷﺎنرا
اظﮭﺎر ﻧﻣودﻧد ،ھﻣﭼﻧﺎن اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ از ﺳوی دوﻟت و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﻠل ﻧﯾز ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد .ﺑﺎ ھر ﻓردی ﮐﮫ ﻣﺎ
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ داﺷﺗﯾم وﺣﺷت و ﺗرﺳﯽ از اﯾن داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت دﯾﮕر ﻋزﯾزان ﺧود را در ﺣﻣﻼت ﻣﺻﯾﺑتﺑﺎر ﺑﻌدی
ﮐﺷﺗﮫ ﯾﺎ زﺧﻣﯽ ﺑﺑﯾﻧﻧد .اداﻣﮫ وﺿﻌﯾت ﻧﺎﻣﻌﻠوم در ﺧﺻوص اﯾنﮐﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﻌدی ﭼﮫ زﻣﺎن و در ﮐﺟﺎ ﺻورت ﺧواھد
ﮔرﻓت ،ﻧﮕراﻧﯽھﺎ را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد و ﻓﺷﺎرھﺎی روﺣﯽ را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽﮐﻧد.
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ﺗوﺻﯾﮫھﺎ
ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﯾروھﺎی ﺷورﺷﯽ
•

•
•
•

ﻣطﺎﺑﻖ ﻗواﻧﯾن ﺟﻧﮓ ،ﺗﻣﺎم ﺣﻣﻼت ﻋﻣدی ﺑر اﻓراد و اھداف ﻣﻠﮑﯽ را ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد
اھداف ﻧظﺎﻣﯽ ،ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن دﺷﻣن ،ﯾﺎ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در ﺟﻧﮓھﺎ اﺷﺗراک دارﻧد را ھدف ﻗرار دھﻧد.
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﻠﮑﯽ دوﻟت ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ از ﺣﻣﻼت ﻣﺻﺋون ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .اھداف ﻣﻠﮑﯽ از ﻗﺑﯾل ﻣﮑﺎﺗب،
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻋﺑﺎدﺗﮕﺎهھﺎ و ﻣﻧﺎزل ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،ﺑﮫﺟز ﻣواردیﮐﮫ ﺑرای اھداف ﻧظﺎﻣﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ﻧﺑﺎﯾد ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ
ﻗرار ﮔﯾرد.

ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣﻣﻼت ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺎن اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺗﺷﺧﯾص ﺻورت ﻧﮕﯾرد ﯾﺎ اﻧﺗظﺎر ﺑرود ﮐﮫ آﺳﯾب
ﻧﺎﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﯾﺎ اھداف ﻣﻠﮑﯽ وارد ﮔردد را ﻣﺗوﻗف ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻧﯾروھﺎی ﺣﻣﻠﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺗﻣﺎم ﺗداﺑﯾر
ﻣﻣﮑن را ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺿرر ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺣﻣﻼت ﻓرﯾبﮐﺎراﻧﮫای را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آن ﺣﻣﻠﮫﮐﻧﻧده ﺧود را در ﻟﺑﺎس ﻓرد ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯽ دارای
ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﺟﺎ ﻣﯽزﻧد ،از ﻗﺑﯾل اﺳﺗﻔﺎده از اﻣﺑوﻻﻧس ﺑرای ﻣﺧﻔﯽ ﻧﮕﮭداﺷﺗن ﺑﻣبھﺎ.
ﻓرﻣﺎﻧدھﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دﺳﺗور ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺑﮫﻧﺣوی ﻣﺳﺋول ﻧﻘض ﻗواﻧﯾن ﺟﻧﮕﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد طورﯾﮑﮫ ﻻزم
اﺳت ﻣﺟﺎزات ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺑﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
• ﺑﻣﻧظور اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺣﻣﻼت ﺷورﺷﯾﺎن ،ﺳﯾﺳﺗم ﻣرﺑوطﮫ ﻓﻌﻠﯽ را از طرﯾﻖ ﺗﻧظﯾم
ﻣﻘررات و ﻗواﻧﯾن رﺳﻣﯾت ﺑﺑﺧﺷﯾد ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟدﯾدی را در اﯾن ﺧﺻوص اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﮐﻣﮏھﺎ را ﻧﺑﺎﯾد
ﻣﺣدود ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺣﻣﻼت ﺑزرگ ﯾﺎ ﺧﺎﻧوادهھﺎی آﻧﮭﺎ ﮐﻧﯾد؛ ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ھرﻧوع ﺣﻣﻠﮫ
ﺻورت ﮔﯾرد .ﺑﮫﻣﻧظور اراﺋﮫ اطﻼﻋﺎت ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣورد روﻧد ﺑﮫ دﺳت آوردن ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾر
ﮐﻣﮏھﺎ ،ﮐﻣﭘﺎﯾن ﻧﻣﺎﯾﯾد .از ﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺻﻔﺎﻧﮫ ﮐﻣﮏھﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد و درﺑﺎره ﻓﺳﺎد و ﺗﺑﻌﯾض در
اﯾن ﭘروﺳﮫ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﮐﻧﯾد.
• ﺑﮭﻣﻧظور اراﺋﮫ ﮐﻣﮏھﺎی رواﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺣﻣﻼت ،ﭼﮫ ﺗوﺳط ﺷورﺷﯾﺎن ﯾﺎ دوﻟت و ﯾﺎ ﻧﯾروھﺎی
اﺋﺗﻼف ،ﺗداﺑﯾری را اﻧﮑﺷﺎف داده و ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن ﻧوع ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل ﻣﺷورهدھﯽ و دﯾﮕر ﮐﻣﮏھﺎ
ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺿرﺑﮫھﺎی روﺣﯽ ﮔردد.
ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
• از طرﯾﻖ دﻓﺗر ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرورﯾﺳم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ) (UN OCTدر ﺗﺳوﯾد ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﻏراﻣت
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﮑﺎری ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺑﮫ ﺗﻣوﯾلﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
• از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی اراﺋﮫ ﮐﻣﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯾرﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺣﻣﻼت ﺗﻣﺎم اطراف دﺧﯾل در ﺟﻧﮓ
ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑر ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﮐﻣﮏ رواﻧﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﻼش ﺟﮭت ﺑﮭﺑود ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺻﺣت
رواﻧﯽ ﺗﻣﺎم اﺷﺧﺎص در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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