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نیروھای افغان، تلفات ملکی ھنوز ھم در سطح بلندخود قرار با انتقال مسٔولیت ھای تأمین امنیت افغانستان از نیروھای بین المللی بھ 

یات لدر طی سالھای اخیر نیروھای بین المللی گامھای مثبتی را در راستای کاھش رنج ھای قربانیان ملکی ایکھ در جریان عم. دارد

ا این ایی بھ عنوان ھمدردی باعطای کمک ھای مجانی و پرداخت ھگردیده اند، برداشتھ اند کھ شامل متضررنظامی این نیروھا 

دولت افغانستان نیز پروگرام ھایی را رویدست گرفتھ است کھ در طی آن بھ آن عده از مردم ملکی کھ یاز طرف.  قربانیان، میگردد

با وجودیکھ مساعدت ھای دولت افغانستان درین راستا با. در جریان جنگ متحمل خساره گردیده اند، جبران خساره صورت میگیرد

طوریکھ ظرفیت ھای دولت . چالش ھای متعددی مواجھ است، اما باز ھم این تالش ھا از طرف دولت افغانستان قابل ستایش است

و . افغانستان و نیروھای امنیتی افغان مبنی بر جلوگیری از تلفات و خسارات ملکی و جبران خسارات متأسفانھ کھ خیلی ناچیز است

مسٔولیت ھای امنیتی از نیروھای بین المللی میباشند، بناٌ باید اقدام جدی گرفتنحال آماده شدن برایچون نیروھای امنیتی افغان در

. اتخاذ گردد تا نیروھای افغان را قادر بھ عکس العمل مناسب و مطابق وقت در قبال تلفات و خسارات ملکی، سازد

رسیدگی و جبران خسارات د ھاییست کھ از طرف افغانھا جھتگزارش ھذا حاوی تحلیلی ھمھ جانبھ در رابطھ بھ سیاست و رویکر

افراد ملکی در جریان جنگ میباشد، کھ از طریق تمرکز باالی میکانیزم ھای تحقیق و بررسی حوادث و واقعات بصورت دقیق و 

ازین رو این گزارش تمام سیاست ھا و پروگرام ھایی را بھ . متعاقباٌ ارأیٔھ کمک ھای بالعوض مالی بھ این قربانیان تحقق میابد

. میگیرد کھ برای اشخاص مسٔولیکھ ساالنھ بھ ھزاران قربانی ملکی جنگ خدمات الزم را ارأیھ مینمایند، ممد واقع میگرددبررسی

گی بھ قربانیان ملکی جنگ بھ خصوص آنانیکھ قربانی ه ما طی این گزارش کوشیده ایم خاطر نشان سازیم کھ در رویکرد رسید

تالش گردیده است تا خالھای رویکردھای . ردیده اند، چھ تغیرات و تعدیالتی باید وارد گرددعملیات نظامی نیروھای امنیتی افغان گ

  . دولت افغانستان درین راستا دریافت گردیده و اصالحات مرتبط بھ آن پیشکش گردد
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چنانچھ نیروھای امنیتی . قؤه محرک این گزارش ھمانا پروسٔھ انتقال قدرت از نیروھای بین المللی بھ نیروھای امنیتی افغان میباشد

ل افغان قبالٌ پروسٔھ تسلیم گیری مسٔولیت ھای امنیتی را از نیروھای بین المللی بھ عھده گرفتھ اند، و توقع میرود کھ تا قبل از ختم سا

شدن افراد در حالیکھ نیروھای بین المللی ھنوز ھم باعث قربانی. مسٔولیت تأمین امنیت تمام کشورشان را بھ عھده گیرند٢٠١٣

ملکی در کشور میگردند، اما گزارش ھا حاکیست کھ این نیروھا بھ سیاست رسیدگی بھ قربانیان ملکی ناشی از عملیات شان ھمواره 

اما از آن طرف توجھ الزم باالی قربانیان ناشی از عملیات نیروھای امنیتی افغان صورت نگرفتھ است، طوریکھ باید . ادامھ میدھند

و گسترده ایی درین زمینھ براه انداختھ شود، زیرا ازین بھ بعد بیشترین عملیات نظامی را نیروھای امنیتی افغان انجام تحقیقات الزم

.خواھند داد

آغاز و تا بھ حال ادامھ دارد، بھ  شدت متأثر ٢٠٠١افغان ھای معمولی و ملکی از آغاز منازعات در افغانستان کھ در اکتوبر سال 

طالبان و سایر گروھای شبھھ . خونین ترین سال از لحاظ تعداد تلفات ملکی بھ حساب میآید٢٠١١گفتنیست کھ سال و . گردیده اند

گرچھ . نظامی کھ جھت جلوگیری از تلفات ملکی اقدامات ناکافی نموده اند، مسٔول بخش عمده ایی ازین تلفات ملکی بھ شمار میروند

اما از اثر تالش ھای این نیرو ھا درین راستا، در سال ھای ی ازین تلفات بھ شمار میروند،نیروھای بین المللی ھنوز ھم مسٔول تعداد

در ) یوناما(ھیأت معاونت ملل متحد در افغانستان . اخیر تعداد تلفات ناشی از عملیات آنان بھ صورت چشمگیری کاھش یافتھ است

نیروھای امنیتی ملکی نسبت بھ تمام گروھای درگیر در جنگ کمتر گزارشش مینگارد کھ تا بحال رقم تلفات ملکی ناشی از عملیات 

اما این را نباید فراموش کرد کھ با افزایش نقش نیروھای امنیتی افغان در .  بوده است، اما رقم این تلفات ھمیشھ در حال تغیر است

ر ملکی ناشی ازین عملیات نیز متناسباٌ افزایش ازین رو شمار تلفات غیتأمین امنیت کشور، چون عملیات این نیروھا افزایش میبابد،

خواھد یافت، مگر اینکھ اقدامات جدی جھت محافظت از افراد ملکی در داخل تشکیالت نیروھای امنیتی افغان اتخاذ شده و در صدر 

  . اولویت ھای کاری قرار داده شود

افغانستان عکس العمل ھایش را در قبال تلفات  وخساراتی دالیل جدی اخالقی، استراتیژیک و فرھنگی ایی وجود دارد کھ باید دولت 

البتھ اصل اساسی بشردوستی دلیل . را کھ افراد ملکی از اثر عملیات نیروھای امنیتی افغان متحمل میشوند، وسعت و تقویت بخشد

رگیر در جنگ باید مسٔولیت اگرچھ تلفات و خسارات بھ افراد ملکی غیر عمده ھم باشد، بازھم جوانب د. کافی درین عرصھ میباشد

طوریکھ این مسٔولیت پذیری میتواند شامل؛ ابراز تأسف، ھمدردی، توضیحات الزمھ و مساعدت ھای . اعمال خود را بھ دوش گیرند

عالوه از دالیل اخالقی،  اگر یکی از جوانب درگیر در . مالی و سایر کمک ھا برای جبران خسارات برای افراد ملکی وغیره باشد

گ نتواند کھ در مقابل رنجش افراد ملکی از اثر جنگ بھ آنان کمک ھا و غمخواری ھای الزمھ را ارایھ نماید، اینجاست کھ جن

کھ در نتیجھ . احساسات این افراد و سایرین علیھ دولت و مشروعیت آن تبارز کرده و تأثیر منفی ایی از خود بجا خواھد گذاشت

مالی نیروھای بین المللی و افغان در کاھش تجارب نشان داده است کھ کمک ھای. خواھد بوداثرات منفی استراتیژیک آن محسوس 

احساسات علیھ نیروھای بین المللی و دولت افغانستان بھ طور چشمگیری کاھش یافتھ است، بھ خصوص زمانیکھ این کمک ھای با 

از جانب دیگر پرداخت ھای مالی در مقابل کشتھ و یا زخمی . شدمعذرت خواھی و ارایٔھ توضیحات بھ قربانیان و اقارب آنان توأم با

  . شدن مردم ملکی با فرھنگ و عنعنات مردم افغانستان نیز کامْال سازگار است

طوریکھ دولت افغانستان برای . دولت افغانستان در راستای رسیدگی بھ قربانیان اقدامات قابل ستایشی را روی دست گرفتھ است

مساعدت بھ افراد ملکی ایکھ عزیزان خویش را در جنگ از دست داده اند و یا اینکھ خود مجروح گردیده اند، سھ پروگرام را براه 
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صورت میگیرد، برجستھ ترین کمک ھا » رییس جمھور٩٩فرمان «پولی ایکھ از طریق صندوق چنانچھ کمک ھای. انداختھ است

) افغانی١٠٠٫٠٠٠(طوریکھ طی این پرداخت ھا در مقابل ھر کشتٔھ ناشی از جنگ مبلغ یک صد ھزار افغانی. بھ حساب میآید

دالر امریکایی پرداخت صورت ) ١٠٠٠(کھزارپنجاھزار افغانی معادل ی۵٠٫٠٠٠دوھزار دالر امریکایی و مبلغ ٢٠٠٠معادل 

شھدا و معلولین دو بودجٔھ دیگر را برای قربانیان ملکی جنگ اختصاص داده است کھ امور اجتماعی،عالوتاٌ وزارت کار،. میگیرد

ھ مبلغ طوریکھ طی این بودجھ برای بازماندگان کشتھ شدگان در جنگ ماھان. درین راستأ از اھمیت خاصی برخوردار میباشد

افغانی معادل ١٫۵٠٠الی ٧۵٠دالر امریکایی و برای مجروحین ناشی از جنگ از ٣٠افغانی معادل ) یکھزار و پنجصد(۵٠٠،١

و مالی شامل ھرکدام از درین گزارش منظور از پرداخت ھای نقدی،پولی . پرداخت صورت میگیرد) دالر امریکایی٣٠الی ١۵(

. دیست کھ در فوق ذکر گردیپرداخت ھا

ھرگونھ خساره و صدمھ یی کھ از ھرکدام از جوانب درگیر در جنگ بھ مردم ملکی وارد گردیده باشد، مستحق این کمک ھا 

نتیجتاً این گزارش چگونگی پروسٔھ کمک رسانی کھ از طریق آن پرداخت ھای نقدی پروگرام ھای مذکور برای قربانیان . میباشد

علی رغم این واقعیت کھ چگونگی کمک رسانی بھ . د، را بھ تحلیل و بررسی میگیردملکی جنگ در افغانستان رسانیده میشو

زیرا . قربانیان ملکی جنگ کھ از اثر عملیات نیروھای امنیتی افغان خساره مند گردیده  اند در محراق توجھ این گزارش قرار دارد

، پس باید سھم دولت افغانستان در کمک رسانی و غمخواری زمانیکھ از اثر عملیات نیروھای امنیتی افغان مردم ملکی صدمھ میبینند

  . این قربانیان بھ حد اکثر افزایش یابد

اما موانع متعددی وجود دارد کھ باعث میگردند دولت نتواند از طریق گرچھ ایجاد این پروگرام ھا کامالً معقول و ضروری میباشد،

مشکل زمانی آغاز میگردد کھ عملیات نیروھای امنیتی افغان باعث . بخشدحمایت و کمک ھای نامبرده رنج اتباع خویش را تقلیل 

وارد شدن صدمات و خسارات بھ مردم ملکی گردیده، و زمانیکھ نیروھای امنیتی افغان برایی تحقیق بھ منظور دریافت قربانیان 

. آنان را ازین مساعدت ھا محروم میسازندمیروند، از تعدادی قربانیان کھ واقعاً مستحق این کمک ھا میباشند چشم پوشی نموده و

از جملھ عواملی کھ باعث تأخیر در پروسٔھ . ھرگونھ تحقیقاتی کھ تا کنون صورت گرفتھ است، موضعی بوده، نھ گسترده و عمومی

کھ در تحقیق و شناسایی قربانیان ملکی میگردد شامل؛ عدم گزارش دھی بھ موقع و ھمیشھ وقت، عدم دسترسی کامل بھ مناطقی

کنترول گروه ھای شبھ نظامی قرار دارند و از ھمھ مھم تر بی میلی تعدادی از مقامات افغان برای شناسایی و اھمیت دادن بھ 

  . قربانیان ملکی ناشی از عملیات نیروھای امنیتی افغان وغیره میباشد

از عملیات نیروھای امنیتی افغان باعث میگردد کھ بدین ترتیب، ضعف و ناکارایی در پروسٔھ تحقیق و شناسایی قربانیان ملکی ناشی

از میان افرادی کھ ما برای ترتیب این گزارش مصاحبھ نمودیم، تعداد . این قربانیان از دریافت ھرگونھ مساعدت محروم بمانند

دخیل بوده است، میگویند کثیری از قربانیان ملکی ناشی از عملیات نیروھای افغان و یا ھرگونھ درگیری کھ دولت افغانستان در آن 

از طرفی شکایاتی کھ بھ مقامات امنیتی افغان و یا مقامات . کھ ھیچگونھ مساعد و کمکی از طرف دولت افغانستان دریافت نکرده اند

دولت محلی صورت گرفتھ است ھیچ گونھ اثری در راستای براه اندازی تحقیقات و مسٔولیت پذیری این مقامات در قبال قربانیان 

مصاحبھ ھای مان با این قربانیان نشان میدھد کھ اگر کدام تحقیقاتی ھم براه انداختھ شده است، مسٔولین پروگرام . کی نداشتھ استمل

. تحقیق با آنان ھیچگونھ مشوره نکرده و عالوتاً از نتایج این تحقیقات آنان را آگاه نساختھ اند
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ایر گروھای درگیر در جنگ خساره مند گردیده و مستحق دریافت کمک ھای آن عده از قربانیان ملکی ایکھ از اثر جنگ میان س

تعداد زیادی از قربانیان عالوه برین کھ فورم . دولت افغانستان میگردند، نیز نتوانستھ اند کھ ازین مساعدت ھا مستفید گردند

تعدادی از . ھیچ نوع کمکی دریافت نکرده انددرخواست مساعدت را نیز خانھ ُپری نموده و تسلیم مسٔولین نموده اند، اما باز ھم 

افراد صرف در صورتی حاضر اند کھ فورمی را خانھ ُپری نمایند کھ در آن خواستار این شوند کھ دیگر ھیچ مقام افغان نباید در 

کل است و یا از ترس تعدادی نیز بھ دلیل اینکھ پروسٔھ خانھ ُپری فورم ھای طویل و مش. پروسٔھ کمک رسانی بھ قربانیان دخیل باشد

  تنبھ شدن از طرف گروھای شبھ نظامی و یاھم از اثر عدم آگاھی از رسمیات پروسھ ھیچگونھ فورمی را خانھ ُپری نمیکنند

دریافت این اما باز ھنوز ھم از پرسھٔ . آنعده از کسانیکھ مٔوفق بھ دریافت کمک ھای نقدی گردیده اند اضھار رضایت مینمایند

اند، چنانچھ روند پرداخت پول برای با سکتگی ھای متعددی توأم میباشد، ناکافی بودن مقدار مساعدت ھا، اخاذی مساعدت ھا شاکی

از طرف دیگر ھمآھنگی ضعیف میان . ھای مقامات و مسٔولین پروسھ تا این کھ فرد مورد نظر را منحیث مستحق مساعدت بشناسند

کمک ھا را بھ نقاط مورد نظر میرسانند، باعث گردید است کھ کمک ھا بھ وقت خود تیم ھای تحقیقاتی و تیم ھای تخنیکی ایکھ این

  . بھ محل نرسیده و یا اینکھ برای قربانیان ملکی ناشی از جنگ کمک ھای الزم و کافی صورت نگیرد

ی از عملیات نیروھای کمک رسانی دولت افغانستان بھ قربانیان ملکی ناشازین رو برای مٔوثریت و کارایی ھرچھ بیشتر پروسھٔ 

بناً این گزارش اکیداً دولت افغانستان را خطاب مینماید کھ تا . امنیتی افغان، باید ھرچھ عاجلتر اصالحات الزم در پروسھ ایجاد گردد

حد امکان از وارد نمودن خسارات و صدمات بھ مردم ملکی خود داری نموده و در صورت تلفات وخسارات ملکی، باید بصورت 

از طرفی این از وظایف تمویل کنندگان بین . کامل برای غمخواری و جبران خساره بھ این قربانیان عکس العمل نشان دھدجدی و

  .  المللی و متحدین دولت افغانستان نیز میباشد تا نیروھای افغان را درین راستا یاری رسانند

ید، البتھ ھریک ازین نکات در اخیر این گزارش بصورت مفصل مرکز افراد ملکی در جنگ درین رابطھ نکات ذیل را پیشنھاد مینما

  :مورد بحث قرار گرفتھ اند

  

  :بھ دولت افغانستان

:چنانچھ این پالن میتواند شامل نکات ذیل گرددطرح ریزی گردد،برای رسیدگی بھ قربانیان ملکی باید پالن واضح و وسیعی

 امنیتی افغان چگونھ باید خسارات و صدمات وارده بھ قربانیان را گزارش انکشاف پروسیجری کھ تمام مراحلی را کھ نیروھای

.داده و اقدامات الزمھ را اتخاذ نمایند، بصورت مشرح و قدم بھ قدم در بر گیرد

 ایجاد تیم ھای مسلکی تحقیقاتی جھت شناسایی صدمات وارده بھ مردم ملکی، ارایھ ھمکاری و ھماھنگی ھای عملی با نیروھای

از طرفی این تیم ھا میتوانند از . افغان در رابطھ بھ جلوگیری و کاھش تلفات افراد غیر ملکی در جریان عملیات نظامیامنیتی

. اخاذی ھای مقامات جھت مستحق دانستن قربانیان ملکی برای دریافت کمک ھا، جلوگیری نمایند
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 تحلیل تلفات ملکیی بوده و با تیم ھای تحقیقاتی در ایجاد تیم کاھش تلفات ملکی افغان؛ طوریکھ این تیم مسٔول بررسی و

1.ھمآھنگی قرار داشتھ و باید روند کمک رسانی بھ قربانیان ملکی جنگ را تسریع و بھبود بخشد

  

  از طریق؛گسترش مٔوثریت پرداخت ھای نقدی دولت افغانستان،

شفاف، بھ آسانی بھ ھمھ ای دریافت کمک ھا ساده،ریفورم پروسٔھ درخواست برای این کمک ھا، تا باشد کھ روند درخواست بر

.بھ شمول زنان قابل دسترس بوده و شامل ھرگونھ تسھیالت و رھنمایی ھا برای درخواست کنندگان باشد

باید مقامات مسٔول والیت بھ درستی . ھا برای مقامات والیت جھت رھنمایی درست در قبال نحؤه پرداخت ھاتوزیع رھنمود

شوند تا باشد کھ از پروسٔھ پرداخت کمک ھای نقدی بھ قربانیان بھ درستی آگاه بوده و در ھنگام ضرورت آموزش داده 

؛دنظارت والیت را منظور نموده و حسب ضرورت باھم جلسات برگزار نمایندرخواست ھای کمیتھٔ 

پذیر تر مانند زنان و مھاجرین، راه اندازی کمپاین عمومی برای بلند بردن سطح آگاھی مردم ملکی بھ خصوص قشر آسیبھ ب

  .در رابطھ بھ کمک ھا، شرایط مستحق بودن و پروسٔھ درخواست برای دریافت این کمک ھا

 ٔو باید در مورد تمام شایعات . پرداخت کمک ھا از طریق تفتیش و بررسی متداوم پروسھکاھش کمی ھا و کاستی ھای پروسھ

وقتافوقتاً بھ ادارٔه عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیھ فساد اداری،در رابطھ بھ اختالس و اخاذی ھای مقامات 

.گزارش ارایھ گردد

،شھدا و معلولین برای رسیدگی ھرچھ بھتر انکشاف طرز العمل وسیعی برای پروگرام ھای کمکی وزارت کار، اموراجتماعی

بھ قربانیان ملکی در جنگ؛

ام ھای آموزش مسلکی وزارت کار و امور اجتماعی، جھت انکشاف برنامھ ھای درخواست یک بررسی مستقل از پروگر

آموزش ھای مسلکی مذکور باعث بلند رفتن تقاضا بھ نیروی مسلکی ملی میگردد؛مذکور و اطمینان ازین کھ عرضھٔ 

ھ ملکیت ھای شان در اصالح شرایط مستحق بودن قربانیان ملکی برای دریافت کمک ھای نقدی، طوریکھ باید افراد ملکی ایک

بھ آنان در جریان جنگ وارد شده ) بدون از مرگ و معلولیت دایمی(جریان جنگ آسیب دیده است و یا اینکھ جراحات خیفی 

.باشد، نیز مستحق دریافت این کمک ھا شناختھ شوند

  :افغانبھ ایاالت متحدٔه امریکا، سایرممالک عضو آیساف و ممالک تمویل کنندٔه نیروھای امنیتی 

باید تالش صورت گیرد تا محافظت از افراد ملکی و عکس العمل برای رسیدگی بھ آنان در صدر اولویت ھای نیروھای امنیتی 

  :افغان قرار گیرد؛ کھ این تالش ھا میتواند از طرق ذیل صورت گیرد

                                                     
1 مرکز افراد ملکی درجنگ طرزالعملی را بھ مقامات افغان تقدیم کرد کھ حاوی طرزالعمل ایجاد تیم کاھش ٢٠١٢در سپتمبر سال 

انتقال بھ نیروھای «لطفاً بھ . این طرزالعمل ھم بھ لسان دری و ھم انگلیسی موجود میباشد. تلفات ملکی برای افغانستان میباشد
افراد ملکی در جنگ، پالیسی داخلی در سال برای مرکز » ب تلفات ملکی برای نیروھای امنیتی افغانطرزالعمل تعقی: امنیتی افغان

.مراجعھ نمایید،٢٠١٢
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 سال؛۵تمویل تیم کاھش تلفات ملکی افغان الی مدت

 ٔمدنی تا باشد کھ در داخل تشکیالت نیروھای امنیتی افغان بھ آموزش اھمیت محافظت ی جامعھٔ رسمی برای نھاد ھاایجاد پروسھ

از افراد ملکی در جریان جنگ بپردازند؛

در تمام ،تأکید بر اینکھ باید اھمیت محافظت از افراد ملکی و روی دست گرفتن اقدامات عملی برای رسیدگی بھ قربانیان ملکی

.تآیید گردیده و تمام جزوتام ھای نیروھای امنیتی افغان را در بر گیردمراحل آموزش ھمواره

  پیشگفتار

اکثراً نیروھای بین المللی افغانستان را ترک نموده و نیروھای امنیتی افغان مسٔول تآمین امنیت کشورشان ٢٠١۴قبل از پایان سال 

ی صورت میگیرد کھ آمار تلفات مردم ملکی ھنوز ھم در سطح بلندی انتقال مسٔولیت ھای امنیتی بھ نیروھای افغان در حال. میباشند

. میگردند و یا ھم وسایل معیشتی خویش را از دست میدھندوهبیساالنھ بیش از ھزاران افغان ملکی کشتھ و زخمی شده،. قرار دارد

د، ناتو، آیساف و نیروھای امنیتی افغان میباشنعلی رغم این کھ گروه ھای شبھ نظامی مسٔول تعداد زیادی از تلفات ملکی در جنگ

  . نیز مسٔول تلفات گستردٔه ملکی میباشند

تا باشد کھ قسمتی از خسارات شان را با این کمک افغان ھای ملکی مستحق دریافت کمک ھا از جوانب درگیر در جنگ میباشد،

طوریکھ این درد ث رنجش شدید افراد ملکی میگردد،از دست دادن عزیزان و یا آسیب دیدگی در جنگ باع. ھای ناچیز جبران نمایند

زیرا از دست دادن نان آور خانھ، تخریب زمین ھا و ملکیت و آسیب دیدگی ھا . و غم صرف بخشی ازین خسارات را تشکیل میدھد

زیرا این مردم فقیر در یکی از فقیر ترین ممالک دنیا زندگی . اکثراً فامیل ھای افغان را با مشکالت مزمن اقتصادی مواجھ میسازد

. مینمایند، طوریکھ بعد از واقعات جنگی بھ فقر و مشکالت اقتصادی آنان افزوده میشود

طی سال ھای اخیر، آیساف گامھای مثمری را در راستای کاھش سطح تلفات ملکی و رسیدگی بھ قربانیان ملکی برداشتھ 

قدامات مثمر شامل، انکشاف رھنمون ھای تکتیکی، ایجاد پروسیجرھای تحقیقاتی و یک واحد رسمی طوریکھ این ا. است

جھت مانیتور و بررسی از تلفات ملکی ایکھ از اثر عملیات نیروھایش بوجود آمده است و بآلخره تأمین کمک ھای نقدی 

اما باز ھم ظرفیت ھای الزم برخوردار نیست،گرچھ دولت افغانستان از. جھت جبران خسارات وارده برای قربانیان ملکی

بناً با انتقال مسٔولیت ھای امنیتی بھ . اقدامات ارزنده ایی جھت کمک رسانی بھ قربانیان ملکی جنگ اتخاذ نموده است

ز دولت افغانستان و نیروھای امنیتی افغان بھ میکانیزم ھای مٔوثری در داخل تشکیالت خود نیانیروھای امنیتی افغان،

  . دارند

کھ شامل پالیسی ھا و رویکرد ھایی برای این گزارش حاوی عکس العمل افغانھا در رابطھ بھ قربانیان ملکی در جنگ میباشد،

این گزارش یک . تحقیقات مبنی بر تلفات ملکی و پرگرام ھای کمک رسانی بھ افراد ملکی ایکھ قربانی جنگ گردیده اند، میباشد

بلکھ این گزراش صرف ظرفیت ھای پیرامون گرایشات سطح تلفات ملکی را در افغانستان ارایھ نمیکند، تحلیل جامع و گستردٔه 
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دولت افغانستان را در راستای رسیدگی و غمخواری بھ قربانیان ملکی با استفاده از سیستم ھای موجوده  و استدالل برای اصالحات 

  .میداردارایھفوری جھت بلند بردن مٔوثریت این میکانیز ھا،

کھ حاوی چشم اندازی در رابطھ بھ گرایشات تلفات ملکی بوده و ،بھ افراد ملکیھاآسیب. منقسم میباشداین گزارش بھ پنچ فصل 

حاوی معلوماتیست کھ نشان میدھد گروھای درگیر در جنگ تا بحال برای کاھش تلفات ملکی یا رسیدگی بھ قربانیان ملکی چھ 

ابعاد اخالقی، ، کیایجاد قضیھ برای عکس العمل جدی افغان ھا بھ آسیب ھای مردم مل. اقداماتی را روی دست گرفتھ اند

استراتیژیک و فرھنگی را برای دولت افغانستان استدالل مینماید تا باشد کھ بھ آسیب دیدگی ھای قربانیان ملکی توجھ جدی مبذول 

میکانیز ھای موجودٔه دولت افغانستان را جھت ، پروسٔھ تحقیق و بررسی از آسیب دیدگی ھای مردم ملکی توسط افغان ھا. دارد

کمک رسانی بھ قربانیان ملکی جنگ تحت بررسی میگیرد کھ در ادامھ اصالحات الزم برای بھبود روند کمک رسانی نیز پیشنھاد 

غانستان را پروگرام ھای پرداخت ھای نقدی دولت اف، گی مردم ملکیه گی دولت افغانستان بھ آسیب دیده میکانیز رسید. میگردد

پیشنھادات و توصیھ ھایی را جھت تقویت ظرفیت ھای دولت پیشنھادات، .برای قربانیان ملکی مورد تحلیل و ارزیابی قرار میدھد

  . افغانستان در امر رسیدگی بھ قربانیان ملکی جنگ ارایھ میدارد

  روش تحقیق

در چھارده والیت افغانستان براه ٢٠١٢اکتوبر سال الی ماه٢٠١٢مرکز افراد ملکی در جنگ تحقیقی را از ماه مارچ سال 

کندز، لغمان، لوگر، میدان وردک، فراه، ھرات، کابل، کندھار، کاپیسا، کنر،: انداخت؛ کھ این والیات چھارده گانھ شامل

طوریکھ مجموع . تعدادی از افراد ملکی از مربوطات والیت ھلمند نیز مصاحبھ گردیدند. ، تخار و ارزگان میباشندپکتیاننگرھار،

قربانیان ملکی جنگ کھ از جراحات و خسارات اعضای پارلمان،نفر بھ شمول مقامات حکومتی،١٨١تعداد مصاحبھ شوندگان بھ 

. میباشندرند، و تعدادی از مشاورین بین المللی در بخش امنیتی و دفاعی افغانستان،وارده بھ ملکیت ھایشان در جریان جنگ رنج میب

  . بیش از نصف مصاحبھ شوندگان افغان ھای ملکی بوده اند

تدوین و انسجام پالیسی ھا و اقدامات  کمک رسانی دولت افغانستان برای اول؛ : حقیقات انجام یافتھ بھ دو مورد برمیگرددتھدف از 

ی بھ قربانیان ملکی جنگ، طوریکھ این پالیسی ھا و رویکردھا با تمرکز باالی پروگرام ھای تحقیقاتی و میکانیزم عملی و رسیدگ

دوم؛ شناسایی کمی و کاستی ھای پروسٔھ رسیدگی دولت افغانستان بھ قربانیان ملکی جنگ . کارای کمک رسانی طرح گردیده است

. زومو ارایٔھ پیشنھادات عملی در موارد ال

با آنعده از مقامات دولت افغانستان کھ بصورت مستقیم در پروسٔھ نظارت از برنامھ ھای کمک رسانی بھ قربانیان ملکی جنگ دخیل 

تالش ھای زیادی صورت گرفت تا جھت جمع آوری مثال ھای بارزی . میباشند، در کابل و والیات نامبرده مصاحبھ صورت گرفت

حمالت ھوایی، ماین ھای کنار جاده یی و سایر ر جریان جنگ توسط یکی از طرفین جنگ از اثر ملکی کھ دااناز آسیب دیدگ

  . دست آویز ھایی حصول گرددخساره مند گردیده اند،اشکال جنگ 

آنعده از قربانیان ملکی : طی مصاحبات مان از قربانیان ملکی جنگ، با سھ نوع قربانی ملکی جنگ مصاحبھ صورت گرفت؛ اول

آنعده از قربانیان ملکی جنگ کھ برای دریافت کمک ھای نقدی :ھ از کمک ھای نقدی دولت افغانستان مستفید شده اند؛ دومجنگ ک
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آنعده از قربانیان ملکی جنگ کھ از موجودیت برنامھ ھای کمک رسانی دولت : درخواست نیز کرده اند اما دریافت نکرده اند؛ سوم

  . افغانستان کامالً بی خبر بوده اند

لت افغانستان برای مصاحبھ معرفی توسط مقامات دوکمک ھای نقدی مستفید شده بودندعالوتاً تعدادی از قربانیان ملکی جنگ کھ از

و ماھم برای درک احساس کسانیکھ ازین کمک ھا بھ منظور جبران خسارات وارده برآنان در جریان جنگ برایشان اعطا . گردیدند

  2. گردیدد، با آنان مصاحبھ نمودیم

نام ھای اصلی شان با نام ھای مستعار تعویض گردیده با در نظرداشت مٔصونیت و امنیت این افراد ملکی ایکھ مصاحبھ شده اند،

تعدادی از مقامات دولت افغانستان و مشاورین بین المللی تقاضا نمودند کھ نام ھای اصلی بنا بھ حساسیت مٔسلٔھ تلفات ملکی،.است

. و ما نیز بھ این تقاضایشان احترام گذاشتھ و قبول نمودیمشان منتشر نگردد،

قداماتی صورت گرفتھ تا بحال چھ ا:چگونگی رسیدگی بھ آسیب ھای افراد ملکی در افغانستان.١

  است

بدین سو پروگرام ارزیابی و بررسی از ٢٠٠٧یوناما از سال . سطح تلفات ملکی در افغانستان ھمواره با رقم بلندی پابرجاست

یافتھ ھای این تحقیقات نشان میدھد کھ آمار تلفات ملکی ساالنھ بھ صورت . فعالیت ھای جوانب درگیر در جنگ را آغاز نموده است

زخمی ۴۵٠٧تن کشتھ و ٣٠٢١بھ ٢٠١١طوریکھ طبق این گزارش تعداد تلفات ملکی در سال . ری رو بھ افزایش میباشدچشمگی

طالبان و سایر گروه ھای شبھ نظامی مسٔول بیشترین رقم این بھ اساس آماری کھ از طرف یوناما منتشر گردیده است،3.بالغ میگردد

آمار تلفات ملکی ٢٠١٢گرچھ درین قسمت اول سال . میگردد٢٠١١مجموع تلفات در سال درصد از ٧٧شند کھ بالغ بھ تلفات میبا

این فصل تمام 4.کاھش یافتھ است، اما تا حال معلوم نیست کھ در جریان ماھای بعدی امسال این کاھش ادامھ خواھد داشت یا خیر

اقداماتی را کھ جوانب درگیر در جنگ جھت رسیدگی بھ آسیب ھایی کھ آنان در جریان جنگ بھ مردم ملکی رسانده اند، روی دست 

  . گرفتھ اند، مورد بحث و بر رسی قرار میدھد

                                                     
روم گردیده اکثریت از قربانیان ملکی ایی را کھ ما مصاحبھ نمودیم و مستحق دریافت کمک ھای نقدی دولت نیز بودند، بھ دالیل مختلفی ازین کمک ھا مح2

بیروکراسی و تشریفات طویل اداری در رابطھ بھ دریافت کمک ھای نقدی، قلت آگاھی افراد ملکی از این پروگرام ھا پروسٔھ : کھ عوامل آن میتواند شاملاند،
ھ قرار و روند درخواست کمک ھا، ھمآھنگی ضعیف برای انسجام این کمک ھا، ھراس مردم ملکی از این کھ از طرف گروه ھای شبھ نظامی مورد تنب

، قلت کمک ھا برای پرداخت کمک ھای )این ھراس باعث شده است تا تعدادی ازین مردم ملکی از درخواست کمک ھای نقدی خود داری کرده اند(گیرند
رش مورد تحلیل و این گزاعوامل نامبرده در ادامھٔ .  میگرددنقدی و اخاذی ھا از طرف مقامات محلی در جریان پروسٔھ درخواستی کمک ھای پولی و غیره،

صرف با تعدادی از . نتیجتاً دریافت تعداد دقیق افراد ملکی ایکھ واقعاً ازین کمک ھای نقدی دولت مستفید گردیده اند، امریست دشوار. تجزیھ قرار گرفتھ است
اد یک دیدگاه واضحتر در رابطھ بھ اینکھ کدام نوع مصاحبھ نمودیم کھ در ایجافراد ملکی ایکھ از طرف مقامات دولت افغانستان برایمان معرفی گردیده بودند، 

این دیدگاه میتواند اساسی برای یک تحلیل در زمینھ باشد، کھ در ادامھ در این گزارش روی ان . افراد ازین کمک ھا مستفید شده اند و چرا، ممد واقع شده اند
  .  بحث صورت میگیرد

، )تن٢۴١٢(٢٠٠٩، )تن٢١١٨(٢٠٠٨، )تن١۵٢٣(٢٠٠٧: مطابق بھ گزارش یوناما، آمار کشتھ شدگان ملکی درین سال ھا ازین قرار است3
مراجعھ ٢٠١٢منتشرٔه فبروری » محافظت از افراد ملکی جریان جنگ«، تحت عنوان ٢٠١١در سال OHCHR/بھ گزارش ساالنٔھ یوناما). تن٢٧٩٠(٢٠١٠
  )١ص .(گردد

در زمینھ بھ گزارش . درصد کاھش یافتھ است١۵،حدود ٢٠١١در مقایسھ با نیمٔھ اول سال ٢٠١٢اول سال ھ اساس گزارش یوناما تلفات ملکی در نیمھٔ ب4
  )٩-٨ص . (مراجعھ گردد،٢٠١٢آگست سال منتشرهٔ » محافظت از افراد ملکی جریان جنگ« نیم سالٔھ یوناما 
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  نیروھای بین المللی

طوریکھ حمالت نظامی نیروھای بین المللی . ده اندچندین سال نیروھای بین المللی مسٔول بخش عمده یی از تلفات افراد ملکی بو

تالشی ھای شبانھ کھ تلفات ملکی کمتری را در قبال داشت، اما باعث بروز . بیشترین تلفات افراد ملکی را از خود بھ جا میگذاشت

. دم محل قرار داشت، زیرا این تالشی ھا در مخالفت با فرھنگ مرحساسیت ھا میان مردم محل و نیروھای بین المللی میگردید

، تلفات ملکی و خسارات مالی ناشی از عملیات نیروھای بین المللی، علی الخصوص زمانیکھ ھیچ نوع اھمیتی بھ مٔسلٔھ کمک رسانی

بھ قربانیان ملکی از طرف دولت افغانستان صورت نگرفتھ است، باعث بروز احساسات منفی و مخالف در ھمدردی و عذر خواھی

  5. گردیده ستاجتماعات محلی 

و ٢٠٠٩، ٢٠٠٨در سال ھای . در سال ھای اخیر نیروھای بین المللی جھت کاھش تلفات ملکی اقدامات مثبتی را رویدست گرفتند

قوماندانان نیروھای آیساف ھدایت نامھ ھای الزم را برای نیروھای شان جھت حمالت ھوایی این نیروھا کھ باعث تلفات ٢٠١١

آیساف عالوتاً رھنمون ھایی را تھیھ نمودند کھ باالی کاھش تلفات و ٢٠١١و ٢٠١٠و در سال ھای . مودندملکی میگردید، تھیھ ن

  6.خدشھ دار شدن احساسات مردم ملکی در جریان حمالت شبانٔھ این نیروھا تمرکز داشت

واحد سطح تلفات ملکی را بررسی و آیساف واحد ویژه یی را جھت بررسی تلفات ملکی ایجاد نمود، تا باشد کھ این ٢٠٠٨در سال 

وده و جھت کمک رسانی و جبران خسارات ناشی از عملیات نیروھای بین تحلیل نموده، توصیھ ھا و نظریات در زمینھ ارایھ نم

عدم موجودیت ظرفیت ھای کافی، ناکافی بودن گزراشات نیروھای بین المللی و نبود یک تیم تحقیقاتیگرچھ . المللی مساعدت نماید

اما روند گزارش دھی و تحقیقات بھ مرور . متعھد باعث گردید تا این واحد مسٔولیت ھای خویش را قبل از وقت معینھ بھ پایان رساند

علی رغم این کھ آیساف در امر پذیرفتن و رسیدگی کردن بھ قربانیان ملکی ناشی از عملیات شان بھبود  . زمان انکشاف یافتھ است

٢٠١٢طوریکھ یوناما در سال . روند کاھش تلفات ملکی در داخل این نھاد از شفافیت الزم برخوردار نمیباشدیافتھ اند، اما ھنوز 

انتشار یافتھ ھای تحقیقات باعث انکشاف و گسترش شفافیت، مسولیت پذیری و بھبود روابط با قربانیان «: چنین خاطر نشان نمود

  7»ملکی ناشی از جنگ میگردد

تا باشد کھ این تیم بھ آیساف یک قدم جلو تر گذاشت، طوریکھ این نھاد تیم کاھش تلفات ملکی را تشکیل داد،٢٠١١در جوالی سال 

بھ اساس گفتھ ھای معاون سرمنشی عملیات ناتو، تیم . حیث نظاره گر و رھنما برای واحد بررسی تلفات ملکی ایفای وظیفھ نماید

طوریکھ تیم مذکور مستقیماً . بھتری بودندبشری واحد بررسی از تلفات ملکی دارای امکانات و منابع کاھش تلفات ملکی  نسبت بھ 

                                                     
عواقب و پیآمد ھای رنج کشیدن مردم ملکی در : ازدست دادن حمایت مردم«برای مطالعٔھ انتقادات علیھ نیروھای بین المللی بھ   5

دیدگاه افغان پیرامون عملیات : از امید تا حراس« نشر گردید و ٢٠٠٩کھ از سوی مرکز افراد ملکی در جنگ در سال » افغانستان
  . ، مراجعھ گردد٢٠٠٨کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانتسان، » ندولت و متحدینش در افغانستا

  . مراجعھ گردد٢٠١١، بنیاد جامعٔھ باز منتشرٔه سال »تأثیرات حمالت شبانھ باالی افرادملکی: توقیف/عواقب و ھزینٔھ کشتار«بھ 6
  ٢٧ص » حفاظت از مردم ملکی در جریان جنگ: افغانستان«٢٠١١گزارش سال 7
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عالوتاً این تیم چھار گروپ کاری داخلی را در اختیار داشتھ و این گروپ ھای . بھ معاون قوماندان عملیاتی آیساف گزارش میدھد

بناً از وقتیکھ . جزیھ نموده و ھدایات و نظریات الزم را ارایھ مینمایندکاری گرایشات و گراف ھای تلفات ملکیان را تحلیل و ت

8.آیساف در مطابقت بھ این تحلیالت و بررسی ھا عمل مینماید، سطح تلفات ملکی بھ شکل قابل مالحظھ یی کاھش یافتھ است

  

عضو آیساف کمک ھای بالعوض نقده را بعد ازین کھ عملیات آیساف باعث بروز تلفات ملکی گردید، تعداد زیادی از کشورھای 

گرچھ مقامات امریکایی از پرداخت کمک ھای نقده در افغانستان با ممانعت ھایی . برای جبران یا کاھش این خسارات ارایھ نمودند

عقیب بھ پرداخت این کمک ھا اقدام نمودند، کھ بزودی کشور ھای عضو آیساف نیز بھ ت٢٠٠٣اما آنان در سال مواجھ گردیدند،

نحوه و مستحق بودن افراد طی این کمک ھا، مطابق بھ  تعبیرات کشور ھای . ایاالت متحده، بھ چنین پرداخت ھایی اقدام نمودند

اما بصورت عموم پرداخت ھای نقدی برای قربانیان ملکی از دوصد دالر امریکایی آغاز و بھ چندین . کمک کننده متفاوت میباشد

طوریکھ سطح این پرداخت ھا از طرف قوماندانان . نیز میرسد)  ورت مرگ و یا جراحات جدیدر ص( ھزار دالر امریکایی

اما علی رغم این، روند 9.ساحوی آیساف یا بھ اساس پیشنھادات افسران مسٔول با مشورٔه مقامات یا ریش سفیدان افغان تغیین میگردد

طرف کشور ھای عضو آیساف صورت میگیرد، بھ سکتگی ھا کمک رسانی بھ اساس بعضی حوادث و اقدام غیرمترقبھ اییکھ از 

مواجھ میگردد، و از طرفی پایین بودن سطح آگاھی عامھ جھت درخواست برای کمک ھای متذکره عامل دیگری سد راه این کمک 

  10.ھا میباشد

  طالبان و سایر گروھھای مخالف

رھبری . محدودی را در راستای کاھش تلفات ملکی اتخاذ نموده اندگروه ھای شبھ نظامی ایکھ در افغانستان فعالیت دارند، اقدامات 

یک الیحھ یی را صادر نموده و طی آن بھ جنگجویان خویش خطاب نمودند تا از آسیب رساندن بھ مردم ٢٠٠۶طالبان در سال 

ی نمایند، درین الیحھ بھ مجازات ملکی خود داری نمایند، و ھرگاه فرماندھان نتوانند کھ از تلفات و آسیب ھا بھ مردم ملکی جلوگیر

و گزارشات نیز میرسانند کھ طالبان مردم ملکی . تجدید و تعدیل گردید٢٠١٠و ٢٠٠٩این الیحھ در سال ھای . تھدید گردیده بودند

نی را جھت از مردم خواستند تا یک کمیسیو٢٠١٠عالوتاً آنان در سال . را از راه ھاییکھ با ماین فرش شده بود، برحذر داشتھ اند

  11.تحقیقات از چگونگی تلفات ملکی ایجاد نمودند

                                                     
مکتوبی از طرف ستفن ایوانز، معاون سرمنشی عملیاتی ناتو، بھ مرکز افراد ملکی در جنگ » اقدامات اخیر جھت جلوگیری از تلفات ملکی: شیتفکت «8

  .٢٠١٢فبروری١. و ھفت سازمان دیگر کھ در افغانستان مشغول وظایف خویش میباشند
ایاالت متحده، انگلستان، جرمنی، ایتالیا، ھالند، کانادا، آسترالیا، پولند و ناروی کمک ھای : دبھ اساس تحقیق مرکز برای افراد ملکی در جنگ، ممالکی مانن9

  . ٢٠١٠اپریل . نقدی را برای قربانیان ملکی در افغانستان ارایھ نموده اند
  ٢٨-٢٧ص . مراجعھ گردد» محافظت از افراد ملکی در جنگ«:تحت عنوان ٢٠١١بھ گزارش سال 10

11 :مراجعھ نماییدبھ لنک زیر http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-49/civilian-casualties-in-
afghanistan-evidence-based-advocacy-and-enhanced-protection.
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طوریکھ در واقعیت امر طالبان و . اما تا بحال، این گفتار طالبان در میدان عمل ھیچ تأثیری بر سطح تلفات ملکی نداشتھ است

افراد ملکی بھ قتل رسیده اند و این گروھھای مشابھ آنان طی سال ھای گذشتھ حمالتی را اجرأ نموده اند کھ طی آن تعداد کثیری از 

12. ارقام و آمار ھمواره رو بھ افزایش بوده است

نھ طالبان و نھ کدام گروه شبھ نظامی دیگر در افغانستان ھیچ . گروھای شبھ نظامی نیز مسولیت تلفات ملکی را بھ عھده نمیگرند

در آوان . چھ برسد بھ اینکھ بھ این قربانیان ملکی کمک نمایند. پالیسی ایی برای پذیرفتن تلفات ملکی ناشی از علمیات شان ندارند

حلمٔھ امریکا بھ افغانستان، مرکز افراد ملکی در جنگ از شایعاتی ملتفت شده است کھ گویا طالبان چندباری بھ منظور ھمدردی با 

این مرکز نتوانستھ است کھ تا بحال بھ شواھدی اما متأسفانھ کھ. قربانیان ملکی ادویھ و پرداخت ھای نقدی بھ آنان ارایھ نموده اند

اگر این کمک ھا گاھی ھم وجود داشتھ است، بھ مقدار اندک بوده و آن ھم نیز یک نمایشی بیش نبوده . دال برین شایعات دست یابد

  13.است

  افغانیبھ نیروھای امنیتانتقال مسٔولیت ھا

14.ل کمترین بخشی از تلفات ملکی نسبت بھ ھر جانب درگیر در جنگ بوده اندبھ اساس گزارش یوناما، نیروھای امنیتی افغان مسؤ 

یکی از عوامل برای این واقعیت ھمانا این است کھ نیروھای امنیتی افغان صرف درین اواخر مسوولیت عملیات نظامی را بھ عھده 

امنیتی افغان متناسب با مسولیت ھای امنیتی طوریکھ شاخص ھا نشان میدھند، تلفات ملکی ناشی از عملیات نیرویھای . گرفتھ اند

  .شان روبھ افزایش میباشد

علی رغم حقیقت فوق، اما از آن طرف مقامات دولت افغانستان ھمواره ارقام منتشره از طرف یوناما را استدالل نموده و ادعا 

ازین رو روحیٔھ اکثر . ی کاھش خواھد یافتسطح تلفات ملکمینمایند کھ اگر تمام مسولیت ھای نظامی بھ این نیروھای انتقال شود،

. مقامات افغان طوریست کھ فکر میکنند کھ نیروھای امنیتی افغان بھ اقداماتی جھت کاھش تلفات ملکی نیاز ندارند

سیعی را نیروھای بین المللی تا بحال عملیات و. شات این تلفات را در آینده نشان دھدپایین بودن سطح تلفات ملکی نمیتواند کھ گرای

و 15آغاز گردیده٢٠١٢پروسٔھ انتقال مسولیت ھای امنیتی بھ افغانھا در اواخر سال . جھت حمایت از دولت افغانستان اجرأ نموده اند

تا بھ حال سھ مرحلھ . صرف مدت کوتاھی میشودکھ نیروھای افغان مسولیت تامین امنیت مناطق عمدٔه کشور را بھ دوش گرفتھ اند

مطابق بھ پالن مذکور تمام نقاط 16.حلھ یی انتقال مسولیت ھا از آیساف بھ نیروھای افغان تحت اجرأ قرار دارداز پالن پنج مر

                                                     
تن قربانی در سال ۴١١٢: مطابق گزارش یوناما، گروھھای نظامی مسٔول کشتھ شدن این تعداد از افراد ملکی در سال ھای متعدد گردیده اند12

در مورد ٢٠١٠گزارش سال « :بھ . این ارقام شامل کشتھ شدگان ملکی و مجروحین میگردد. ٢٠١٢تن در سال ۶٩٨١و ٢٠١٠تن در سال ۵۴٢۶۶،٢٠٠٩
  .١٠ص . مراجعھ شود» محافظت از افراد ملکی در جنگ«افغانستان تحت عنوان 

  . مراجعھ شود۵۶ص » ٔھ رنج بردن مردم ملکی در افغانستانعواقب و ھزین: از دست داد حمایت مردم«بھ 13
این گزارشات رقم تلفاتی کھ ناشی از . بھ نشر رسید٢٠١٢طی راپور ساالنٔھ این نھاد، و گزارش نیم سال ٢٠١١این ادعا مبنی بھ آماریست کھ در سال 14

تحت ٢٠١١این آمار در راپور سال . ملیات نیروھای بین المللی جدا ساختھ استعملیات نیروھای امنیتی افغان صورت گرفتھ است را از تلفات ناشی از ع
  . قابل دسترس میباشد» محافظت از مردم ملکی در جنگ:٢٠١٢راپور نیم سال : افغاننستان«و » محافظت از افراد ملکی در جنگ: افغانستان« عنوان

  .مراجعھ گردد» نستان آغاز گردیدانتقال امنیت در افغا«٢٠١١جوالی ١٧بھ گزارش الجزیره، 15
http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2012_10/20121008_media-:» انتقال بھ رھبری افغانھا«گزارش ناتو 16

.ackgrounder_inteqal_en.pdfbمراجعھ گردد.
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با جریان انتقال امنیت بھ نیروھای امنیتی افغان و جریان 17. تحت پروسٔھ انتقال قرار گیرد٢٠١٣افغانستان باید قبل از تابستان سال 

زیرا مجھز ترین . ، شاھد افزایش سطح تلفات ناشی از عملیات نظامی این نیروھای خواھیم بودعملیات نظامی از طرف این نیروھا

  . اردو در جھان نیز ازین امر مستثنا نمیباشد

  

بھ منظور تشویق این روند، دولت افغانستان و نیروھای امنیتی افغان اقداماتی را برای کاھش سطح تلفات ملکی روی دست گرفتھ 

عالوتاً این . نمودند18»بورد تلفات ملکی«مقامات ارشد آیساف و نیروھای امنیتی افغان اقدام بھ ایجاد ٢٠١٢ن سال در تابستا. اند

بورد دارای گروپھای کاری میباشد کھ بھ ھدف انتقال مھارت ھای کاھش تلفات را از نیروھای آیساف بھ نیروھای افغان انتقال 

ارٔه امور دفتر رییس جمھور منحیث ھمآھنگ کننده و شخص ارتباطی با صالحیت در در ضمن یک از مقامات در داخل اد. میدھد

از مدتی بدین سو مرکز ھماھنگی اطالعات ریاست جمھوری افغانستان نیز   19.رابطھ بھ تیم کاھش تلفات ملکی تعیین گردیده است

کمک دولت افغانستان یک نھاد رسمی در داخل ھدف نھایی این است تا بھ. در پی تحقیق و بررسی از سطح تلفات ملکی بوده است

تشکیالت دولت افغانستان جھت کاھش تلفات ملکی و ارایٔھ کمک ھا برای قربانیان ملکی ناشی از عملیات نیروھای امنیتی 

دیدگی ھا و طوریکھ درین اواخر دولت افغانستان پروسیجره ھای کاری در رابطھ بھ تحقیقات از تلفات ملکی و آسیب . میباشدافغان،

  . روی دست گرفتھ استارایٔھ کمک ھای نقدی بھ این قربانیان ملکی جنگ،

چنانچھ این چالش .با چالش ھا متعددی مواجھ مباشدھرچند مٔوثریت این میکانیزم ھا . این اقدمات گام ھای مثبتی درین راستا میباشد

میکانیزھای دولت افغانتسان برای و   دولت افغانستانروند تحقیقات آسیب دیدگی ھای مردم ملکی از طرف ھا در خالل 

  . مورد بحث قرار گرفتی،پاسخگویی بھ آسیب دیدگی ھای قربانیان ملک

  عکس العمل جدی دولت افغانستان علیھ آسیب ھا بھ مردم ملکیترتیب قضیھٔ .٢

باید بھ یک جنگ از طرف دولت افغانستان،قبل از تحلیل و بررسی چگونگی مٔوثریت سیستم ھای کمک رسانی بھ قربانیان ملکی 

سلسلھ و وجایبی را کھ یک دولت مانند دولت افغانستان برای کمک رسانی و کاھش تلفات ملکی در جریان جنگ دارا میباشد، اشاره 

  .مینماییم

این 20. ارایھ میدارندکمک دیده اند،واقعات غیر مترقبھ آسیب تعدادی از جوانب درگیر در جنگ بھ افراد ملکی ایکھ از اثر 

اصالح یا تعدیل ھمانا درین گزارش بھ معنی؛ معذرت خواھی، . صورت میگیرد» ایجاد اصالحات« اقدامات تحت عنوان 

                                                                                                                                                                                       

: مراجعھ نمایید٢٠١٢می ١٧بھ قلم فابریزیو فوشینی از نیویارک تایمز، » ٢٠١٣سھ مرحلٔھ انتقال امنیت در سال « برای تحلیل ھای مزید بھ 17
.afghanistan.com/index.asp?id=2751-http://aan  

18»CIVCAS «نیروھای امنیتی افغان دارای -آیساف» تلفات ملکی«بھ گفتٔھ آیساف، بورد . نام تیمیست کھ از طرف آیساف برای تلفات ملکی اطالق میگردد
دم بھ منظور انتقال مھارت ھای نیروھای آیساف بھ نیروھای افغان جھت کاھش تلفات مر٢٠١٢سپتمبر سال ١٠چندین گروپھای کاری میباشدکھ رسماً در 

sep-13-roundtable-http://www.isaf.nato.int/article/transcripts/media-2012-درین رابطھ بھ لنک . ایجاد گردیدملکی در جریان عملیات،
.2.htmlمراجعھ گردد  

، رییس جمھور کرزی داکتر مدبر را در ادارٔه امور بھ حیث شخص محوری از طرف دولت افغانستان برای امور کاھش سطح تلفات ٢٠١٢ال در خزان س19
  . ملکی تعیین گردید

ھمانا تلفات ملکی ایست کھ در جریان عملیات نیروھای بین المللی کھ در » آسیب دیدگیھای تصادفی افراد ملکی«منظور از 20
اطالق » خسارات متوازی«اغلب ارتش ھا بھ این نوع تلفات ملکی . با قوانین حقوق بشردوستانھ انجام میپذیرد، رخ میدھدمطابقت 

  . میکنند
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توضیحات، و کمک ھا از قبیل ارایھ کمک ھای نقدی یا مواد ارتزاقی کھ ازسوی جوانب درگیر در جنگ برای قربانیان ملکی جنگ 

کھ جھت احترام و ھمدردی با قربانیان ملکی جنگ صورت میگیرد، میتواند کھ از طریق خود طرف اماتاین اقد.فراھم میگردد

این اصطالح یعنی تعدیل و . درگیر در جنگ و یا اگر در شرایط کنونی بھتر باشد، بھ نیابت از طرف درگیر در جنگ صورت گیرد

بران خسارات ھمانا پرداخت ھاییست کھ از طرف ھای درگیر در زیرا ج. بھ معنی جبران خسارات نمیباشداصالح بھ ھیچ عنوان 

بلکھ در عوض، اصالحات ھمانا تالش ھایی . جنگ بصورت قانونی و اجباری برای آسیب دیدگان ملکی در جنگ پرداخت میگردد

یکی از مثال ھای بارز درین . اند از طرف طرف ھای درگیر در جنگ برای قربانیان ناشی از عملیات قانونی آنان، فراھم میگردد

ورد اصابت شان ممورد ھمانا ارایٔھ توضیحات و تشریحات از طرف نیروھای امنیتی پولیس افغان بھ فامیلیست کھ قسمتی از خانھٔ 

ُ . راکت ھاوان قرار گرفتھ است نیروھای امینتی افغان عالوه بر پرداخت مبلغ نقدی برای بازسازی منزل شان برای این فامیل بنا

  . پرداخت نمود، در مورد این کھ اصالً ھدف این راکت جنگجویان طالب بوده ولی تصادفاً باالی منزل آنان اصابت نموده است

حدوداً ده کشور عضو آیساف در افغانستان و . و غمخواری ھا در طی سال ھای اخیر افزایش یافتھ استعرضٔھ این اصالحات 

الیا نیز اصالحات و غمخواری ھایی را بھ آسیب دیدگان ملکی در تعدادی از کشور ھایی کھ در ماموریت اتحادیٔھ افریقا در سوم

اد ملکی در جنگ معتقد است کھ ایجاد چنین اصالحات یک آغازی ازین لحاظ مرکز افر. جریان عملیات خویش عرضھ نموده اند

.ثر میباشد ٔ برای انکشاف تغیرات مو

در ضمن تعداد زیادی از ممالک بھ شمول دولت افغانستان پروژه ھای کمک رسانی را ایجاد نموده اند کھ طی آن ھر فرد ملکی 

واھند گردید، صرف نظر ازین کھ این قربانیان ملکی از اثر عملیات ایکھ در جریان جنگ آسیب دیده باشند، ازین کمک ھا مستفید خ

ھرآن کمکی کھ از طرف قربانیان، خواه از اثر عملیات ھرکدام از جوانب درگیر در . کدام طرف درگیر در جنگ آسیب دیده اند

بھ . یاد میگردد» ھا برای قربانیانمعاونت «جنگ آسیب دیده باشند، از طرف دولت خویش دریافت مینمایند، این چنین کمک ھا بنام 

طور مثال کمک ھای دولت افغانستان بھ قربانیان ملکی ایکھ از اثر عملیات آیساف یا طالبان متضرر گردیده اند، بنام معاونت برای 

  . قربانیان یاد میشود

فغانھای ملکی ایکھ در جریان جنگ کمک ھایش را بھ تمام ادولت افغانستان مکلف است تا دامنھٔ منحیث یک دولت دیموکراتیک،

بھ خصوص زمانیکھ این قربانیان ملکی از اثر عملیات نیروھای امنیتی افغان متضرر . متضرر گردیده اند، گسترش دھد

اینجاست کھ مسٔولیت دولت افغانستان در قبال این قربانیان جدی تر بوده و باید اصالحات و غمخواری ھای الزم را برای میگردند،

اما ھمانطوریکھ در بحث میکانیزم ھای دولت افغانستان برای رسییدگی بھ قربانیان ملکی جنگ مورد بحث قرار . ن عرضھ نمایدآنا

بناً با انتقال .گرفت، قربانیان ملکی ناشی از عملیات نیروھای امنیتی افغان، بھ ندرت از دولت افغانستان کمک دریافت نموده اند

دولت افغانستان باید بکوشد تا با روی دست گرفتن پالن ھای دقیق و اصالحات الزم ھرچھ وھای افغان،مسٔولیت ھای امنیتی بھ نیر

  . بھتر درین زمینھ رسیدگی نماید

درین فصل دالیل اخالقی، استراتیژیک و فرھنگی را بھ منظور یک پالن رسیدگی جدی بھ قربانیان ملکی جنگ مورد بحث قرار 

:میدھیم

  :دالیل اخالقی
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تلفات و زیان ھای افراد ملکی اصل اساسی بشردوستی بھ تنھائی می تواند دلیل موجھ برای تالش ھا بھ منظور تشخیص و ارزیابی 

طوریکھ طرف ھای درگیر در جنگ قانوناً مستلزم ھستند مسئولیت پذیر باشند و برای قربانیان ملکی کھ از . در جریان جنگ باشد

مت بپردازند، کھ شامل آن خساراتی کھ در جریان عملیات ھای منظم محاربوی بوقوع می پیوندد عملکرد آنھا متضرر میشوند غرا

بواسطھ چنین تالش ھا طرف ھای درگیر در جنگ شرافت ذاتی، حس بشردوستی تمام افراد و مقدس شمردن حقوق . ھم می باشد

  26. بشر بین المللی و قانون بشر دوستی را منعکس میسازند

مالی تا با پیامد ھای شناخت قربانیان را میسر میسازد و بیانگر تاسف بھ آنھا است و ھمچنان بھ آنھا کمک میکند جبران خساره

بھ طرف ھای درگیر جنگ ھمین پروسھ جبران خساره .  ناشی از از دست دادن و یا زخمی شدن عزیزانشان آسانتر سازگاری نمایند

و اینکھ چھ درس ھای آموختھ اند تا از وقوع مجدد چنین حوادث جلوگیری نماید بھ نیز یک فرصت میدھد تا در باره عملکرد شان

برتر از کمک ھای پولی، بسیاری از آسیب دیده گان ملکی می خواھند یک شناخت، .  فامیل و جامعھ شان توضیحات ارائھ نمایند 

جبران خساره در قضایای کھ قوای امنیتی .  ھ باشندتوجیھ و توضیح از طرف ھای درگیر در جنگ کھ بھ آنھا ضرر رسانده اند داشت

.قوانین داخلی و بین المللی را زیرپا نکرده اند می تواند یک شکل التیام بخشی بھ قربانیان ملکی را داشتھ باشد

ر خود را ارج داده کمک بھ قربانیان یک مفھوم کامالً جداگانھ از جبران خساره بھ آنھا است کھ بھ وسیلھ آن دولت قربانیان جنگ کشو

و پیمان استعمال بمب ھای خوشھ یی) 1997(دو پیمان بین المللی، پیمان تحریم ماین ھای ضد پرسونل . و بھ آنھا کمک می کند

از دولت ھای مستعد میخواھد کھ این نوع کمک  ھا را بھ قربانیان ماین ھای ضد پرسونل و و سالح ھای سنگین اعطاء ) 2010(

طوریکھ این پیمان ھا بھ استفاده از سالح ھای معین ارتباط دارد آنھا یک پیشنھاد مثبت قبلی برای تھیھ کمک ھای وسیع تر 27. نماید

این پیشنھادات توسط چندین کشور کھ از جنگ و یا تروریزم متاثر شده اند با اعطاء کمک بھ قربانیان حمایھ . برای قربانیان کرده اند

  .شده است

  :تیژیکدالیل استرا

تلفات ملکی می تواند بھ توانائی طرفین درگیر در جنگ را برای مبارزه با شورش، مبارزه با تروریزم و یا علمیات ھای با ثبات 

قسمیکھ نیروھای بین المللی مستقر در افغانستان آموختھ اند کھ موضوع آگاھی منطقوی بھ . آنھا را بھ شکل چشم گیری تضعیف کند

تا موقعیکھ تمام تالش ھا برای جلوگیری . نگ تاثیرگزار است کھ شامل پاسخ بھ آسیب افراد ملکی نیز میشودروش طرفین درگیر ج

از تلفات ملکی باید صورت بگیرد، و عدم موفقیت برای شناخت و یا پاسخ مناسب بھ آنھا وقتی واقع میشوند تنھا خشم و نفرت را 

بھ آن وا دارد کھ بھ طرفین درگیر در جنگ اعتراض کنند و سرانجام بھ بعضی از این ھمچنان می تواند جامعھ را . تقویھ می بخشد

29.آنھا فعاالنھ بھ  حمایھ از مخالفین مسلح دولت بپردازند
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در پروپاگند ھای خود برای بھ مراتب را ) ISAF(در افغانستان، طالبان آسیب ھای وارد شده بھ افراد ملکی از طرف آیساف 

پیام ھای طالبان اخیراً شدیداً تمرکز یافتھ باالی وقایع تلفات ملکی کھ بھ   1. تضعیف حمایھ مردم از دولت بھ نشر رسانده اند

اسب حتی ھنگامیکھ بعضی ازین واقعات ساختگی باشند، ناکامی در تحقیق و واکنش من2. نیروھای امنیتی ملی افغان نسبت داده اند

تحقیق گذشتھ این مرکز دریافت کھ خصومت بر علیھ نیروھای . بھ آن می تواند افغان ھای معمولی را بھ باور بھ این ادعا ھا بکشاند

بین المللی کاستھ میشود در صورتیکھ از آنھا معذرت خواستھ شود، توضیحات الزم ارئھ شود و پرداخت ھای پولی بھ آنھا صورت 

تالش ھای مشابھ توسط دولت افغانستان نیز می تواند خصومت بر علیھ نیروھای افغان را کاھش داده، اعمال این نوع3.گیرد

. قانونمندی دولت را تقویھ بخشد و شایعات و پروپاگند ھا را نیز خنثی سازد

  

  دالیل مبنی بر قوانین ملی و فرھنگی

چنانچھ در . قربانیان ملکی متاثر شده از جنگ حمایھ می کنددت با قانون افغانستان و رسوم عنعنوی آن نیز از تالش ھا جھت مساع

:قانون اساسی افغانستان تصریح شده است53ماده 

دولت بھ منظور تنظیم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شھدا ومفقودین و براى بازتواني معلولین و 

  . احکام قانون ، تدابیر الزم اتخاذ مي نماید، مطابق بھ معیوبین و سھم گیرى فعال آنان در جامعھ

بي سرپرست ، معیوبین ومعلولین را تضمین نموده ، براى کھنساالن ، زنان) بازنشستھ ھا(دولت حقوق متقاعدین 

.الزم بھ عمل مي آوردو ایتام بي بضاعت مطابق بھ احکام قانون کمک

این ماده قانون  سبب ایجاد انگیزه بیشتر برای سایر قوانین و سیاست جھت تمرکز باالی مساعدت ھا بھ افراد ملکی کھ بھ سبب 

  34. جنگ و یا دیگر عوامل نان آور فامیل خود را از دست داده اند یا بشدت زخمی شده اند می شود

اسالمی نیز سازگار است کھ این مھم یک نقش بارز و موثر را در مساعدت ھای نقدی در مقابل مرگ و یا زخمی شدن با شرعیت 

می تواند یک جایگزین خوب بعوض انتقام گیری باشد، کھ بھ مرور ) جبران مالی(در شرعیت اسالمی دیھ . افغانستان ایفا میکند

  35.تاریخ در قسمت کاھش خصومت ھا یا عداوت خونین بین قبیلھ ھا و جوامع گذشتھ خدمت کرده است
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وقتی شرعیت یک مقدار پول یا دارائی را بھ پرداخت تجویز می کند، واقعھ ھا بھ نوعی توسط مصالھ و مذاکره عمالً حل و فصل 

بھ عوض یک مبلغ معین، پروسھ مذاکره بھ دنبال یک جزای مالی  کھ متناسب بھ زیان وارد شده باشد میگردد کھ باعث 36.میشوند

تر از وجھ پولی، ھمین پروسھ مذاکره و مصالحھ باالی یک مبلغ متناسب جبران پولی بھ اختتام باال37.رضایت فرد متضرر شود

  خصومت و اعاده ارتباطات مجدد بین جوامع کمک بسزای می کند

پرداخت ھای وجھی برای متضررین ملکی توسط پشتونوالی نیز حمایھ میشود، کھ مجموعھ عرف و قواعد غیرمذھبی است کھ 

در مناطق جنوی و شرقی افغانستان، 38.ھا کھ یک بخش عمده نفوس افغانستان را تشکیل میدھند از آن پیروی می کننداغلب پشتون

جائیکھ پشتون ھا اکثریت مطلق نفوس آنرا تشکیل میدھند و در آن زنده گی می کنند، پشتونوالی میکانیزم غیررسمی عدلی و قضائی 

39.امیم برای حل و فصل نزاع ھا با پرداخت ھای پولی استآنھا را اغلب دربرمیگیرد کھ مشمول تص

چنین عنعنات مرسوم پرداخت پول بھ منطور کمک بھ جبران مرگ و صدمات وارده سبب ایجاد چنین توقعات مردم ملکی از طرف 

روھای ملی امنیتی ما در فصل ھای بعدی نشان می دھیم کھ مردم ملکی کھ توسط نی. ھای درگیر در جنگ در افغانستان شده است

افغان آسیب دیده اند توقع مساعدت پولی دارند و آنرا بھ حیث اظھار تاسف و ندامت و نشانھ غیرعمد بودن صدمھ وارد شده می 

افغانھای ملکی کھ توسط سایر طرف ھای درگیر در جنگ متضرر میشوند ھمچنان توقع چنین مساعدتی از حکومت شان . پندارند

عنعنات محلی تنھا دلیل برای چنین توقعات می تواند نباشد، اما بدون شک نقش مھمی را درین عرصھ بازی گرچھ رسوم و. دارند

  . می کند

  

  :پروسٔھ افغانی جھت تحقیق در رابطھ بھ قربانیان ملکی

امنیتی افغان این فصل پروسھ افغانی گزارش دھی و تحقیق باالی قربانیان ملکی، و تشخیص قصور را توسط نیروی ھای ملی 

این تحقیقات ممکن توسط اردوی ملی افغان، پولیس ملی افغان، ریاست امنیت ملی و یا از طریق ھیئت مختلط . توضیح میدھد

.صورت گیرد

گزارش دھی و تحقیقات دقیق واقعات تلفات ملکی می تواند بھ تالش ھا بھ منظور شناسائی و مساعدت مردم آسیب دیده از جنگ 

تحقیقات سریع و با اعتبار بھ شناسائی قربانیان متاثر از جنگ کمک می کند و بواسطھ آن معذرت خواھی ، . شودارزشمند واقع

تحقیقات ھمچنان می تواند بھ .  توضیح دھی و ھمچنان زمینھ ارائھ مساعدت ھا مانند پرداخت ھای پولی را بھ قربانیان میسر میسازد

اگر یا . خود را انکشاف دھند و از تکرار چنین اشتباھات نیز در آینده جلوگیری شودنیروھای امنیتی کمک کند تا تجارب عملی

وقتی قربانیان ملکی در نتیجھ نقض قانون بشردوستانھ بین المللی یا نقض قانون داخلی متاثر میشوند بازھم تحقیقات التزامی است کھ 

خالصھ، تحقیقات مسلکی بخش مھم و بارز در 40.ا استیکنوع کوشش بھ منظور شناسائی اشخاص مسئول و جوابده بودن آنھ

.جلوگیری و جوابدھی متناسب بھ قربانیان ملکی بھ شمار میرود
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  ):ANA(اردوی ملی افغان 

ھمانند نیروھای بین المللی، نیروی ھای اردوی ملی افغان بھ حسب اصول خسارات وارده در جنگ را ارزیابی، گزارش مقدار 

برعالوه، قطعھ ھای اردوی ملی باید   41. ا تھیھ وھمچنان گزارشی از چگونی اوضاع را ترتیب می نمایندمھمات استفاده شده ر

گزارش ھر نوع تخطی ممکن از قانون بشردوستانھ بین المللی یا نقض کود عدلی اردوی ملی را بھ فرماندھان ارشد خود ارائھ 

رقھ ھای منطقوی اردوی ملی گزارشات واقعات امنیتی را بھ ریاست بھ اساس گزارش ھای جمع آوری شده، تمام ف  42. نمایند

این گزارشات واقعھ ھا شامل واقعات تلفات ملکی کھ در ھر منطقھ از کشور بوقوع می . عملیات ھای وزات دفاع تحویل میدھند

ارد و نیروھای اردوی ملی در آن برطبق پروسیجرھای اردوی ملی، تمام واقعات کھ تلفات ملکی بھ ھمراه د  43.پیوندد نیز می شود

دخیل ھستند بھ ریاست امورحقوقی اردوی ملی کھ تحت ھدایت مشاور حقوقی وزارت دفاع است واگذار شده و مورد بازنگری قرار 

  .میگیرد

بھ متابعت از ضرورت بھ گزارش دھی، تحقیقات اردوی ملی باالی قربانیان ملکی با تخطی از قانون بین المللی و یا نقض کود 

این تعھد بدین معنی نیست کھ نیروھای اردوی ملی مجبور بھ تحقیق باالی تمام تلفات ملکی کھ 42. عدلی اردوی ملی آغاز میشود

توسط نیروھای آن صورت میگرد باشد، تنھا ھمان واقعاتی تحت بررسی و تحقیق قرار میگیرند کھ در آن قوانین التزامی داخلی یا 

47. تخطی مشکوک شوند آنھا ضرورت بھ آغاز یک تحقیق را دارنداگر فرماندھان بھ وقوع چنین   46. بین المللی نقض شده باشد

مشاور حقوقی وزارت دفاع ھم می تواند یک تحقیق را ازطریق ریاست حقوقی لوی درستیز اردوی ملی آغاز کند کھ بخش عملیاتی 

، دفاتر )CID(ات جنائی ارنواالن، قضات ، تیم تحقیقمشاور حقوقی، مشاور دفاعی، . دفتر مشاوریت حقوقی را تشکیل میدھد

  . حقوقی واقع در ھریک از قل اردوھای منطقوی اردوی ملی مسئول تحقیق و پیگرد قضایا متذکره ھستند

  

  )ANP(َپولیس ملی افغان 

بھ طبق گفتھ ھای مقامات ارشد پولیس ملی افغان، پولیس افغان مسئول گزراش دھی و پاسخ دھی بھ ھر نوع عمل خالف قانون و 

اگر چھ، قانون اساسی افغانستان نقش پولیس ملی افغان را در قبال چنین   49. ھ بھ افراد ملکی ضرر میرساند می باشدواقعات ک

قانون اساسی افغانستان صالحیت پولیس ملی 134ماده . حوادث بھ حقیقت یابی و جمع آوری شواھد و مدارک محدود ساختھ است

لویی 50.بھ مفھوم گرفتاری افراد مشکوک و جمع آوری شواھد و مدارک جرمی استمحدود ساختھ، کھ " کشف جرایم"افغانرا بھ 

بنابراین، پولیس ملی افغان تحقیق و پیگرد جرایم جنائی   51.مسئول بازرسی و تحقیق و ترتیب دوسیھ بر علیھ متھمین استارنوالی 

.ندارنوالی صورت میگیرد را در برنامھ کاری خود نمی گنجارا کھ توسط لوی 

بزرگان محلی، مامورین استخباراتی یا افسران پولیس وقایع تلفات ملکی را بھ  مقامات پولیس ولسوالی یا والیت می توانند گزارش 

بمحض شنیدن و آگاھی از چنین وقایع مقامات ارشد پولیس ملی افغان بھ حسب روال رسمی یک تیم ریاست تحقیقات جنائی را . دھند

تیم ھای ریاست تحقیقات جنائی واقعیت ھا را درج، مدارک را جمع آوری و در صورت . ررسی میفرستندبھ محل واقعھ  جھت ب

گزارشات تیم ریاست تحقیقات جنائی بھ فرمانده پولیس والیت و فرمانده پولیس . ضرورت اشخاص مشکوک را گرفتار می کنند
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گزارشاتی کھ نشان دھنده رفتار غیر قانونی و تخطی از از قانون . زون کھ گزارش ده بھ وزارت امور داخلھ است فرستاده میشود

ارنوالی محلی باشد بھ    .  واگذار شده و سپس در یک محکمھ والیتی پیگیری میشوددفتر 

برعالوه حمایھ از تالش ھای برای پیگرد قانونی جرایم جنائی، تیم ھای ریاست تحقیقات جنائی بھ شناسائی وقایع کھ حاوی تلفات 

ھمین گزارشات پولیس بھ برحق بودن افراد را برای شامل شدن در یکی از سھ پروگرام دولت . کی است نیز کمک می کندمل

  .افغانستان کھ پرداخت ھای پولی بھ متضررین را دربر دارد ممکن می سازد کھ در فصل بعدی بھ تحلیل گرفتھ میشود

و سایر ) ALP(باید پولیس محلی افغان ) ANP(یری پولیس ملی افغان در تئوری پروسیجرھای گزارش دھی، تحقیق و مسئولیت پذ

این نیروھا اسماً تحت فرمان و کنترول وزارت امور داخلھ ھستند محلی کھ 54.نیروھای دفاعی جامعھ را نیز تحت پوشش قرار دھد

بھ فرمانده پولیس ولسوالی گزارش ده قرارگاه اصلی پولیس ملی افغان است و برحسب روال وزارت امور داخلھ این نیروھا باید 

طوریکھ ادعاھا مبنی بر تلفات ملکی کھ بھ پولیس محلی افغان و یا سایر نیروھای تحت حمایھ دولت نسبت داده شود باید   55.باشند

  .پروسھ راپوردھی و مسئولیت پذیری را بھ پولیس ملی افغان طی مراحل کند

  

  )NDS(یت ملی نریاست ام

  

پرسونل . ملی یک نھاد استخباراتی ملی است کھ مستقیماً بھ رئیس جمھور و شورای ملی افغانستان گزارش میدھدریاست امنیت 

ریاست امنیت ملی در فعالیت ھای مبارزه با تروریزم و جنگ معموالً دخیل ھستند، ازینرو برای واقعات تلفات ملکی نیز اغلباً 

ش دھی و شکایات رسمی در ریاست امنیت ملی نسبت بھ اردوی ملی  افغان و پولیس تا اکنون، میکانیزم ھای گزار. مسئولیت دارند

ھیچ میکانیزم رسمی، با اعتبار و قابل دسترس . ملی از شفافیت کمتر برخوردار بوده و اساساً کمتر مورد توجھ قرار گرفتھ است

  .وسیھ سازندبرای شکایت وجود ندارد کھ بھ افراد ملکی اجازه بدھد تا شکایات خود درج د

  ھیئت ھای ریاست جمھوری

بالخره، برعالوه تحقیقات متذکره کھ نیروھای ملی امنیتی افغان متعھد بھ آن ھستند،  رئیس جمھور کرزی ھم معموالً ھیئت ھای را 

س سیاسی اما این ھیئت ھا بھ نوعی در وقایع حسا. جھت بررسی و پاسخ دھی بھ وقایعی کھ حاوی تلفات ملکی است ایجاد می کند

کھ تلفات ملکی وسیع را در بر داشتھ باشد گماشتھ میشوند کھ بھ نیروھای بین المللی، طالبان و یا سایر گروه ھای مسلح نسبت داده 

این ھیئت عموماً شامل نماینده ھای از اردوی ملی افغان، پولیس ملی افغان، ریاست امنیت ملی، نماینده مسئول والیت . شود

ھنگامیکھ این تلفات ملکی در نتیجھ عملیات نظامی آیساف و یا . یتی و دیگر نماینده ھای جامعھ مدنی میباشدمربوطھ، شورای وال

عملیات ھای مشترک آیساف و نیروی ھای امنیتی ملی افغان بوقوع بپیوندد، چنین ھیئت ھای ممکن ھمراه یا در ھماھنگی و 

. ھمکاری با آیساف آغاز بھ بررسی موضوع کنند

  ات عملیتحقیق



24

تحقیقات ما اینرا نشان مدھد کھ سیاست ھای نیروھای ملی امنیتی افغان بمنظور تحقیق و بررسی از قربانیان ملکی کمتر شکل عملی 

در بین مردم ملکی ما با افرادی کھ مستقیماً توسط نیروھای ملی امنیتی افغان و یا در یک برخورد مسلحانھ . خود را اختیار میکند

فغان و سایر نیروھا در آن دخیل بودند متضرر شده اند مصاحبھ نمودیم، یکی از آنھا ھم گزاش نداد کھ قضیھ آنھا بھ کھ نیروھای ا

بعضی از مصاحبھ دھنده گان حتی مستقیماً بھ مقامات افغان یا فرمانده ھان . شکل درست آن تحت تحقیق و بررسی قرار گرفتھ باشد

د اما آنھا موفق بھ بدست آوردن تصدیق از خسارات شان و یا ایجاد بازرسی در آن مورد نیروی ھای ملی افغان مراجعھ کرده ان

عبدل، یک مرد از والیت کندز، کوشش کرد تا شکایت خود را بھ مقامات ولسوالی برساند و بعد ازینکھ اردوی ملی فامیل .  نشده اند

ھ عبدل، واقعھ ھنگام تبادل آتش بین ارودی ملی و مخالفین در بھ طبق گفت. وی را متضرر ساختند درخواست برای مساعدت ھا نماید

اکثر فامیل ھا بھ خانھ ھای خود پناه برده بودند، بخاطریکھ جنگ از طرف صبح . در ولسوالی منوگی رخ داده است2012جنوری 

برادر عبدل کشتھ شد و پسرش .در ھنگام شام، اردوی ملی باالی خانھ کھ فامیل عبدل زندگی میکردند شلیک کرد.  شروع شده بود

  و یک عضو دیگر فامیل او وخیماً در جریان حادثھ زخمی شدند

مرد . بعداً، زمانیکھ او کوشش بھ درج شکایت نامھ می کند، وادار میشود کھ گزارش واقعھ را متفاوت از آنچھ کھ ھست بدھد

:کھنسال بھ ما گفت

آنھا بھ من . برادر من توسط شلیک اردوی ملی شھید شده استمن بھ ولسوالی رفتم و در شکایت نامھ نوشتم کھ 

گفتند کھ آنطور ننویس فقط بنویس کھ برادرت در جریان جنگ بین اردو و مخالفین کشتھ شده است و یا بنویس 

  . کھ برادر من بھ اثر بمب گزاری نیروھای ائتالف شھید شده است

  

اما دولت افغانستان تا . گزارش داد و درخواست کمک پولی کرد) 2012جنوری (این مرد حادثھ را در ھمان ماھی کھ اتفاق افتاد 

  . اکنون ھیچ نوع پاسخی بھ ادعا او نداده است

کاکای نواب کھ یک معلم بود در جریان جنگ . رخ داده است2010یک حادثھ دیگر در در ولسوالی تگاب والیت کاپیسا در بھار 

یک شاھد عینی بھ نواب گفتھ کھ اردوی ملی اشتباھاً بھ . بین نیروھای افغان و طالبان در نزدیک مکتبی کھ تدریس میکرد کشتھ شد

نواب این حادثھ را بعد از مدتی . او میخواستھ شاگردان را بھ داخل ساختمان مکتب ھدایت کندکاکای او شلیک کرده  ھنگامیکھ

اما . اختصاص یافتھ از طرف رئیس جمھور شد99اندک بھ مقام والیت گزارش داده و خواستار مساعدت پولی از طریق وجھ کود 

از طرف دولت افغانستان دریافت نکرده و ھیچ تحقیق رسمی نواب بھ مرکز حمایھ از قربانیان جنگ گفت کھ او ھیچ وقت مساعدتی

59. ھم برای بازرسی موضوع از طرف اردوی ملی صورت نگرفتھ است

جلیل یک مرد جوان از والیت لوگر، بھ مرکز حمایھ از قربانیان . بھ ھمین شکل قضیھ اتفاق افتاده است2008در والیت لوگر در 

بھ طبق گفتھ جلیل، کسی   60. جنگ گفت کھ بھ پدر او حین زد و خورد مسلحانھ بین نیروی ھای افغان و طالبان شلیک شده است
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وقتیکھ پدر او از زمین . و در حال جمع آوری محصول گندم زمین خود  بود کھ جنگ آغاز شدشاھد حادثھ بود گفتھ کھ پدر ا

بھ باور جلیل اردوی ملی پدر او را با . محصول بیرون آمده توسط یکی جناح ھای درگیر در جنگ مورد شلیک قرار گرفتھ است

اردوی ملی قبول نکرد کھ آنھا پدر مرا کشتھ "گفت کھ، جلیل بھ ما .  جنگجویان طالبان اشتباھی گرفتھ و بھ او شلیک کرده اند

  .شکایت جلیل بھ مقامات والیتی ھیچ نوع بازرسی و تحقیق را بھ بار نیاورد و نھ بھ او پراخت پولی منحیث تسلیت بھ او شد61."اند

ماه 10یا 9اس مسلح در در ولسوالی گرشک والیت ھلمند، چندین تن از نیروھای اردوی ملی در یک بازار توسط اشخاص ناشن

یک تعداد عساکر دیگر اردوی ملی برای انتقال کشتھ شده گان بھ بازار آمدند، اما ساعاتی بعد نیروھای . کشتھ شدند2012جون 

  . یکی از دوکانداران میگوید. اردوی ملی بازگشتند

ما از امر آنھا پیروی کردیم و . ستھ کنیمببازگشت و بھ ما فرمان داد کھ دوکان ھای خود را افغاناردوی ملی

مردم گفتند کھ . طرف ھای شام بود کھ ما دیدیم کھ از طرف بازار دود باال میشود. دوکان ھای خود را ترک گفتیم

اردوی (و قتی ما پرسیدم کھ چرا این کار را کرده اند، آنھا . اردوی ملی افغان دوکان ھای ما را آتش زده است

اردوی ملی از ما خواستند کھ از آمدن طالبان بھ بازار ...  رده و ما را اذیت کردندبا ما بد بدرفتاری ک) ملی

وقتی اردوی ملی نمی تواند طالبان را متوقف بسازد پس ما –حال شما بھ سئوال ما پاسخ بدھید . جلوگیری کنیم

. بھ این شکل رویھ نمی کنندالبتھ ھمھ نیروھای افغان. چطور می توانیم از آمدن آنھا بھ بازار مان جلوگیری کنیم

اما حاال اردوی ملی افغان اعتماد مردم را از دست داده و دیگر ... بعضی آنھا خوب ھستند و بعضی دیگر نیستند

تا اکنون در این منطقھ حتی آیساف ھم بھ چنین عملی دست . ھیچ کس نمی خواھد با آنھا روابط خوب برقرار کند

63. نزده است

تا اکنون کھ دو ماه از وقوع حادثھ . ادثھ را بھ فرمانده محلی اردوی ملی افغان و سایر مقامات والیتی گزارش دادنددوکانداران این ح

یک فرمانده محلی کشتھ شدن سربازانش را توسط افراد ناشناس مسلح در بازار بھ .  میگذرد آنھا ھیچ پاسخی دریافت نکرده اند

اردوی ملی افغان را در آتش زدن دوکان ھا رد نمود و دوکانداران را مقصر آن حادثھ مرکز تائید کرد اما ھر نوع دخیل بودن 

    64. دانست

علیرغم وجود چنین ادعاھای جدی و شکایاتی کھ بھ دولت افغانستان صورت میگیرد ظاھراً تمایل بھ روی دست گرفتن تحقیقات 

. شفاف و مسئولیت پذیری ھویدا نیست

  

افغان درگیر ) ALP(واحد ھای پولیس محلی . بھ وقوع پیوست2011لسوالی گورتپھ والیت کندز در می واقعھ دیگری کھ در و

بر عالوه فرمانده آنھا ظاھراً شدیداً ) ALP(جنگ مسلحانھ با طالبان در صبح وقت ھمان روز بودند چند از تن از پولیس محلی افغان 

باالی سید و دو پسر )ALP(بعد از آن، نیروھای پولیس محلی افغان . تندزخمی و ضرورت بھ داخل بستر شدن در شفاخانھ را داش

:طبق گفتھ سید. او کھ در کنار مزرعھ فامیلی خود بودند شلیک کردند
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بیائید این "آنھا آمدند و گفتند، . پولیس با قھر زیاد بھ قریھ ما آمدند، آنھا میخواستند انتقام طالبان را از ما بگیرند

اشخاصی کھ پسرانم . آنھا یک پسرم منیر را کشتند و پسر دیگرم احمد را زخمی کردند." بکشیمقندھاری ھا را

65.ما حتی در این محل از جانب پولیس ھم در امان نیستیم. را کشتند و زخمی کردند ھمسایھ ھای ما ھستند

علیرغم وعده ھا بھ منظور روی دست گرفتن . سید بھ ما گفت او این واقعھ را بھ مقامات با صالحیت والیتی گزارش داده است

سازمانھای . تحقیقات ھمھ جانبھ و بھ محکمھ کشانیدن مرتکبین این حادثھ، سید ھیچ عملکردی از جانب دولت افغانستان ندیده است

مستند در والیت کندز را ثبت و)ALP(حقوق بشر و خبرنگاران وقایع مشابھ توھین و نقض حقوق بشر از طرف پولیس محلی 

66. ساختھ اند

رخ 2011در آن دخیل است در ولسوالی جلریز والیت میدان وردگ در جوالی ) ALP(یک واقعھ دیگر کھ نیروھای محلی افغان 

پسرش و دوست او را کھ سوار بر موتورسایکل بودند و از بازار طرف ) ALP(طیق گفتھ محمد نیروھای محلی افغان . داده است

  :محمد بھ مرکز حمایھ از قربانیان جنگ گفت. راه متوقف ساختندخانھ می آمدند در 

در راه برگشت، نیروھای افغان . او ھمراه دوستش سوار بر موتورسایکل بازار رفتند تا میوه و سبزیجاب بھ فامیل بیاورند

نھا حتی کمک ھم نکردند و بعد از آن، بھ آ. آنھا را توقف دادند و باالی ھر دوی آنھا شلیک نمودند بدون کدام دلیل واضح

67. فقط آنھا ایشان را در کنار رھا کردند تا درد بکشند. یا آبی بھ نوشیدن ھم بھ آنھا ندادند

یکی از خویشاوندان آنھا کھ از جاده میگذشت آنھا را پیدا کرد و بھ پدرش احوال داد کھ اربکی ھا باالی پسرت شلیک کرده اند، 

در آنوقت  بچھ ھا ھنوز زنده بودند اما چند روز بعد ھر دو وفات . بدآن منسوب است) ALP(لی افغان اربکی نامی است کھ پولیس م

. کرند

با وجود گزارش مکرر این حادثھ بھ مقامات مختلف والیتی افغان محمد ھیچ نوع عملکردی کھ نشاندھنده روی دست گرفتن بازرسی 

برای محمد عدم تالش ھا برای شناسائی، روی دست گرفتن و تحقیق ھمھ جانبھ و .و تحقیق باالی آن حادثھ باشد مشاھده نکرده است

بعد از . یا عدم بھ عدالت کشیدن مرتکبین این حادثھ بھ مفھوم یک نوع کمک بھ منظور حفظ مصئونیت نیروھای امنیتی افغان است

68." یکشند بھ محکمھ کشانیده نمی شوندوقتی افغان ھا مردم را م"گفتتن داستان خود محمد یاد آور شد کھ بھ باور او 

ھمانطور کھ گفتھ شد، طبق پروتکل و حسب روال ھر نوع تخطی از قانون داخلی یا بین المللی توسط نیروھای امنیتی ملی افغان 

تحقیق شده انجام اما تا بھ حال با استناد بھ مثال ھای فوق و گزارش ھای قبلی، بیانگر این است کھ . ایجاب تحقیقات الزم را می کند
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این حالت بنابر دالیلی ناراحت کننده و   69.در موارد ادعاھای بد رفتاری و آزار افراد مکلی توسط نیروھای افغان نادر است

ثانیاً، نشان دھنده چالش ھای موجود . اوالً، یک خالء عمده عدم مسئولیت پذیری در چنین قضایا را برجستھ میسازد. وحشتناک است

و . تحقیقات، شناسائی و مساعدت بھ قربانیان جنگ کھ توسط نیروھای افغان کھ بر حسب اتفاق متضرر شده اند استدر مقابل 

.  ھمچنان نشان دھنده عدم تعھد نیروھای ملی امنیتی افغان برای پوشش چنین واقعات است

شنیده ھای این مرکز حاکی از مثال ھای .  انداین بدآن معنی نیست کھ نیروھای ملی امنیتی افغان ھیج وقت مسئولیت پذیر نبوده 

  70. متعدد است کھ نیروھای افغان مسئولیت تلفات ملکی کھ توسط آنھا صورت گرفتھ را بھ عھده گرفتھ و مسئولیت پذیر بوده اند

ر گرفتھ است طور مورد بررسی قرا) ALP(ھمچنان ادعاھای متعددی مبنی بر آزار و بد رفتاری با افراد ملکی توسط پولیس محلی  

با آنھم 72.تحت پیگرد قانونی قرار گرفتھ اند2012عضو این عنصر نیروھای امنیتی افغان بھ اتھام بد رفتاری در نومبر 4مثال 

73.جبران خساره و مسئولیت پذیری در قبال قربانیان ملکی توسط نیروھای امنیتی ملی افغان در شکل عملی آن بھ ندرت دیده میشود

اات موجود شاید واقعات پرسر و صدا باشد کھ بھ مالحظھ مقامات بلند پایھ نیروھای ملی امنیتی افغان رسیده و آنھا با حمایھ از استثن

با وجود این، تحقیقات ھنوز ھم موقتی و بدون برنامھ قبلی . مسلکی سازی و مسئولیت پذیری آنھا را تحت بررسی قرار داده اند

مسئلھ ضعف داخلی 74.انگشت شمار تحت کنترول نیروھای امنیتی ملی افغان و نیروھای مسلح آن استھستند و اکثراً بھ مناطق 

نیروھای افغان در مسئولیت پذیری متشکل شده از عدم موجودیت یک میکانیزم خارجی کھ توسط آن افراد ملکی شکایات خود را 

  75.ثبت دوسیھ و در قبال آن جبران خساره بدست بیاورند

  تمایل سیاسی برای رسیده گی بھ این امر مھمایجاد

پاسخ ھای نابسنده نیروھای ملی امنیتی افغان در قبال قربانیان ملکی اساساً نشات گرفتھ از عدم تمایل و عالقھ بھ اعتراف بھ وجود 

ھ اعتراف و اقرار کنند کھ در در حقیقت، اکثر مقامات افغان کھ ما با آنھا مصاحبھ نمودیم تمایل نداشتند ک. این مشکل از طرف آنھا

چندین تن از مقامات وزارت دفاع و وزارت امور داخلھ  . جریان جنگ نیروھای افغان سبب تلفات ملکی میشود، حتی برحسب اتفاق

متمایز بھ مرکز ما گفتند کھ آگاھی فرھنگی و توانائی تکلم بھ لسانھای داخلی، نیروھای امنیتی افغان را قادر بھ انجام عملیات ھای 

بنا بر این، اکثر مقامات نیروھای امنیتی ملی افغان ضرورت بھ . میسازد کھ در نتیجھ باعث جلوگیری از وقوع تلفات ملکی میشود

. انکشاف قابلیت ھا برای پاسخگوئی در قبال قربانیان ملکی متضرر از عملکرد نیروھای افغان را کم اھمیت جلوه دھند

  

مھارت ھای دانستن لسان محلی و توانائی برداشت رھنمائی ھای فرھنگی مزایای غیرقابل انکار است کھ بھ نیروھای افغان کمک 

ھمانا، نیروھای افغان بھ مراتب رھبری عملیات ھای مشترک با نیروھای بین المللی . می کند کھ از اشتباھات مرگ بار جلوگیر کند

بھرحال، عدم تمایل مقامات افغان در اعتراف بھ تلفات ملکی حاصل از عملکرد نیروی ھای ملی . بھ ھمین دلیل بھ عھده داشتند

امنیتی افغان، خودش ایجاد تالش ھا را برای پاسخگوئی مناسب بھ خسارات تضعیف کرده و بھ افزایش عدم مسئولیت پذیری از بد 

  .   ده باالی تطبیق قانون در افغانستان داردرفتاری و اشتباھات کمک می کند و احتماالً تاثیرات تخریب کنن

مقامات افغان باید جھت اطمینان از شناخت افراد ملکی متضرر از عملکرد نیروھای امنیتی افغان و اطمینان از اینکھ ادعاھا مرتبط 

روھای ملی امنیتی بھ تیم ھای مسلکی در داخل نی. بھ آن بھ طور سیستماتیک تحت بررسی قرار میگیرد قدم ھای عاجل بردارند
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تحقیقات مسلکی و ماھرانھ کمک میکند 76. افغان کھ تنھا تمرکزشان باالی تحقیق باالی ادعاھای قربانیان ملکی باشد ضروت است

بھ ایجاد مسئولیت پذیری برای نیروھای امنیتی ملی افغانی کھ تلفات ملکی را بوجود می آورند، بدین گونھ، باور مردم ملکی نسبت 

تیم ھای تحقیقاتی باید با دولت افغانستان نیز جھت تنظیم مساعدت ھای پولی ھمکاری . افغانستان و نیروھای امنیتی بھبود میابددولت 

. کند تا از دریافت مساعدت ھا توسط قربانیان ملکی کھ از جانب نیروھای امنیتی افغان آسیب می بینند اطمینان حاصل شود

کھ موظف بھ کاھش تلفات ملکی باشد می تواند بھ ھماھنگ ساختن این تحقیقات کمک بسزائی کند، برعالوه، ایجاد یک واحد افغان 

تنظیم مجدد سیستم پاسخگوئی بھ تلفات ملکی نیروھای امنیتی ملی افغان سبب تشخیص طرح ھای عملی و جلوگیری از تلفات ملکی 

  . میشود

ولت افغانستانمیکانیزم ھای رسیده گی بھ قربانیان ملکی از طرف د.  4

دولت افغانستان سھ صندوق وجھی بھ منظور اعطای پرداخت ھای پولی بھ افراد ملکی کھ از زیان ھای مربوط بھ جنگ رنج میبرد 

دفتر رئیس جمھور یک صندوق وجھی را مختص ساختھ کھ پرداخت ھای انفرادی را میپردازد و وزارت کار، .  ایجاد کرده است

لولین مسئول تنظیم دو صندوق وجھی است کھ کمک ھای مالی ماھانھ بھ جنگ زده گان ملکی مھیا اموراجتماعی، شھدا و مع

در حقیقت، تمام کسانی کھ بنحوی از جانب طرف ھای درگیر در جنگ زخمی شده اند و یا وابستھ گان افراد ملکی کھ . میسازد

این پروگرام ھا را با جزئیات توضیح خواھیم داد،  طرح در این فصل. کشتھ شده اند مستحق بھ دریافت چنین مساعدت ھای ھستند

ریزی برای چگونگی درخواست بھ این مساعدت ھا و ھمچنان شناسائی موانع سر راه تخصیص و تطبیق آن باید بررسی شود تا 

  .  آورنداطمینان حاصل شود کھ قربانیان ملکی در جریان جنگ کمک ھای کھ مستحق ھستند و بدآن احتیاج دارند بدست می

  

  

  پروگرام ھای مساعدتی دولت.  الف

  

  )99کود ( وجھ احتیاط رئیس جمھور

  

یک وجھ اجرائیوی است 99کود . رئیس جمھور است99از جملھ سھ پروگرام مساعدتی دولت برجستھ ترین آن وجھ احتیاطی کود 

، رئیس جمھور کرزی شروع بھ 2004در سال . کھ منظور پشتیبانی از فعالیت ھای حمایوی دفتر ریاست جمھوری ایجاد شده است

ضمن اینکھ پروگرام توسط دفتر . داخت ھای پولی بھ قربانیان ملکی ھنگام جنگ نموداستفاده از این صندوق وجھی جھت اعطای پر

  . ریاست جمھوری نظارت میشود، والی ھا و ادارت مالی مسئول طی مراحل پروسھ درخواست و توزیع پرداخت ھا ھستند



29

از این مبلغ، . اختصاص داده شده بود99د بھ کو2011میلیون دالر آمریکائی در سال 90طبق گفتھ چندین تن از اعضای پارلمان، 

عقیده   77. میلیون دالر آن در بخش اعطای پرداخت ھا بھ خسارات ناشی از جنگ بمصرف رسیده است10تا 5تخمیناً در حدود  

ری بیشتر بمنظور حمایھ از فعالیت ھا، کارمندان و امنیت ریاست جمھو99براین است کھ بخش زیادی از بودجھ صندوق کود 

.استفاده میشود

فامیل . قربانیان ملکی متضرر از ھر یک از جناح ھای درگیر در جنگ مستحق اخذ پرداخت پولی انفرادی ازین صندوق ھستند

و اشخاص ملکی کھ در ) دالرآمریکائی2000(ھزار افغانی 100اشخاص ملکی کھ در نتیجھ جنگ کشتھ یا شھید شدند مستحق 

در بعضی حاالت، دولت افغانستان شاید . باید دریافت کنند) دالر آمریکائی1000(ھزار افغانی 50جریان زخمی شده اند مبلغ 

کود 79.مصارف حج یکی از اعضای فامیل بھ مکھ جھت ادای حج را پرداخت کند و یا یک نمره زمین بھ فامیل متضرر اعطا کند

.ی ھم شودطبیعشامل پرداخت ھا برای قربانیان ملکی آفت ھا و حوادث99

اوالً در درجھ نخست، آنھا بھ افراد ملکی کھ در اثر . بھ دو ھدف مورد استفاده قرار میگیرد99پرداخت ھا از طریق صدوق کود 

بھ اکثر افغانھا، از دست دادن یکی از عزیزانشان بالخصوص نان آور فامیلشان، و 81.جنگ کشتھ یا زخمی داده اند کمک میکنند

مساعدت ھا می تواند بھ وابستگان آنھا کمک . جنگ رنج آور و از لحاظ مالی می تواند بھ آنھا فلج کننده باشدمجروح شدن در اثر

  . کند کھ با پیامدھای مالی زیان وارده بھ آنھا سازگاری کرده، مصارف دفن و کفن و یا مصارف تداوی را بپردازند

مقامات افغان و ھم مردم ملکی متاثر شده از جنگ، ھمگی ھمین احساس را اکثر اشخاصی کھ ما با آنھا مصاحبھ انجام دادیم، شامل 

ھنگامیکھ "طوریکھ، یک مقام والیتی ذکر کرد کھ . داشتند کھ دولت افغانستان برای فراھم نمودن چنین مساعدت ھا مسئولیت دارد

ھ آنھا تا حداقل ھمکاری و ھمدردی ما اشخاص ملکی متضرر میشوند این مسئولیت حکومت افغانستان است کھ جبران خساره کند ب

و بخاطر اظھار تسلیت و ھمدردی آنھا، اکثر والیان والیت ھا ھم مراسم ھای کوچک را برای شناخت 82."را با آنھا نمایان سازد

ظھار تاسف ا"در این مراسم ھا نامھء از طرف رئیس جمھور کرزی تحت عنوان 83. دریافت کننده گان این پروگرام برگزار میکنند

  . بھ بازمانده گان قربانیان جنگ بخوانش گرفتھ میشود" و ھمدردی

بھ 99بسیاری از مقامات افغان این نقطھ را یادداشت کرده اند کھ، برعالوه رسیده گی بھ ضروریات بشردوستانھ، پرداخت ھای کود 

طوریکھ یکی . ز طالبان مورد استفاده قرار میگیردجلوگیری از حمایھ مردم امنظور ایجاد نزدیکی بین حکومت و مردم و بطور کل 

مقامات والیتی یاد آور شد، اگر حکومت افغانستان و آیساف جبران خساره مھ مجروحین و کشتھ شده گان ملکی نپردازد، پس آنھا 

.... طالبان می پیوندنداگر این اتفاق بیفتند، مردم بھ . فکر می کنند کھ بھ باور دولت و آیساف آنھا شورشی ھستند) مردم ملکی(

  . تروریست ھا ھم ازین حالت بھره میگیرند

  

  :در عمل99مساعدت از طریق کود 
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باید یک فارم ) در اکثر حاالت عضو یا بزرگ فامیل(، افراد ملکی آسیب دیده یا نماینده ھای آنھا 99برای تامین پرداخت ھای کود 

چون اکثر افغان ھا بیسواد ھستند شاید مقامات دولتی .است را خانھ پری کننددرخواست کھ از دفتر ریاست جھموری قابل دریافت 

در دفتر والی معلومات ابتدائیھ را بھ درخواست دھندگان خانھ پری کرده و آنھا را برای قدم گذاشتن بھ مراحل بعدی پروسھ 

افت کرده اند مصاحبھ کردیم آنھا بدین اعتراف مساعدت نقدی دری99با بسیاری از اشخاص ملکی کھ از طریق کود .  راھنمائی کنند

  . نمودند کھ یک از خویشاوندان با سواد  و سرشناس آنھا پروسھ درخواست را برایشان تنظیم و پیش برده است

  

اقعھ کھ ھر کدام از آنھا در یک و(در چند قضیھ محدود، مقامات افغان پیش قدم بودند و تمام پروسھ درخواست را برای افراد ملکی 

  87.بھ پیش بردند) پرسر و صدا کھ تلفات ملکی وسیعی داشت یا عزیزانشان را از دست داده بودند یا خودشان مجروح شده بودن

برای شھید این چنین قضیھ صدق میکند او یک مرد از والیت فراه است کھ عروس و دو تن از نواسھ ھای او در یک سلسلھ حملھ 

در 2009این حادثھ در ماه می   88.ی کشتھ شده اند کھ در آن حادثھ باالتر اط صدھا نفر کشتھ شدندھای ھوائی نیروھای بین الملل

ولسوالی باالبلوک والیت فراه بھ وقوع پیوست، و بھ علت بلند بودن تعداد تلفات ملکی مورد توجھ خاصی در مطبوعات قرار 

. گرفت

  :او یاد آور شد. اقاربش بھ زودی بدست آوردفامیل شھید مساعدت ھای پولی را بخاطر از دست دادن

آنھا از ما .بعد از چھار روز والی، چھار نفر از کابل، بعضی از نیروھای بین المللی و پولیس بھ منطقھ ما آمدند

را بھ ) قربانیان حادثھ(بعد از مدت یک ماه، آنھا ما . بعضی سوالھا پرسیدند و محل وقوع حادثھ را مشاھده کردند

و برای ھر مجروح ) دالر2000(ھزار افغانی 100والی فراه دعوت کردند و بھ فامیلھا برای ھر شھید دفتر 

بعد از آن . دو ماه بعد، آنھا دو گاو و یک گوسالھ بھ ھر فامیل دادند. پرداختند) دالر1000(ھزار افغانی 50

نفر از جنگ زده گان را بھ حج 24د، آنھا آقای کرزی بھ قریھ ما آمد و بھ ما وعده داد کھ ما را بھ حج میفرست

  .گرچھ این کمک عزیزانمان را برنمی گرداند اما مھربانی شان بود و ما سپاسگزار ھستیم. روان کردند

شھید بھ ما گفت او ھیچ . دریافت نمود برای کسانی از دست دادند) دالر6000(ھزار افغانی 300فامیل شھید 

مساعدت پولی کھ از طرف والی تکمیل نکرده است، مقامات افغان تمام پروسھ فارم درخواستی را برای حصول 

. را برای او و سایر قربانیان این حادثھ علمناک و بزرگ تنظیم و طی مراحل کرده اند

سمبر دولت افغانستان مساعدت ھای سریع و بی سابقھ خود را بھ تعداد قربانیان حادثھ انتحاری مقابل مسجد ابو الفضل کھ در د

، 2011را تجلیل می کردند در ششم دسمبر ) یک روز مقدس برای مسلمانان(صدھا نفر روز عاشور . واقع شد انجام دادند2011

این حادثھ المناک پنجاه و ھشت کشتھ و ده ھا زخمی بجا 91.ھنگامیکھ دو انتحار کننده باالی مسجد ابوالفضل در کابل حملھ کردند

حملھ ھوائی در فراه قربانیان این واقعھ نیز شناسائی و مساعدت ھای مالی در ظرف کمتر از دو ماه از مشابھ بھ حادثھ . گذاشت

  . طریق دفتر ریاست جمھوری دریافت نمودند
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در بسیاری از حاالتی کھ تبلیغات گسترده صورت نگرفتھ ، اشخاص متضرر و یا ھم نماینده گان آنھا باید پروسھ درخواست را 

جھت اثبات ادعای شان، درخواست دھنده گان نیاز بھ گرفتن امضاء در فارم درخواست از چندین اشخاص . ری کنندخودشان پی گی

مسئول کھ شامل داکتر موظف در شفاخانھ کھ شخص زخمی یا مرده انتقال داده شده بود، یک مقام بلند پایھ اداره صحت عامھ 

مقامات افغان تذکر می دھند کھ گرفتن امضاء ھا بدین جھت 93.تخبارات می باشدوالیت، مقام بلند پایھ پولیس و مقام بلند پایھ اس

اسناد صحیھ و ھمچنان گزارشات پولیس و استخبارات از جملھ اسناد معتبر .  است کھ تضمینی باشد برای دفع ادعاھای غیرواقعی

ویت گروه ھای مسلح مخالف دولت را ھم میباشد کھ تصدیق می کند کھ شخص متقاضی در اثر جنگ کشتھ یا مجروح شده و عض

گاھی اگر در شناخت شخص تردید وجود داشتھ باشد کھ آیا آن شخص شورشی یا فرد ملکی است، در آنصورت بھ یک . نداشتھ است

. شورا محلی متشکل از یک ماله و بزرگان قومی اتکا میشود تا شناخت و وضعیت فرد را تعیین کنند

بعد از بدست آوردن امضاء از مقامات ، درخواست کننده فورم درخواست را ضمیمھ یک قطعھ عکس متضرر نموده و بھ دفتر 

بعد از اینکھ فورم ھای درخواست در ریاست مستقل . والی تسلیم می کند، تا بریاست مستقل ارگان ھای محل در کابل تسلیم داده شود

ا بھ شکل دستھ جمعی بھ اداره امور ریاست جمھوری کھ مسئول اصلی تنظیم و نظارت از ارگان ھای محل طی مراحل شد فارم ھ

اداره امور فورم ھای درخواست را بازنگری کرده و بعداً بھ رئیس جمھور یا معاونین او جھت اخذ . پروسھ است تحویل داده میشود

مالیھ فرستاده میشوند،  کھ بعداً ھمراه با تذکر مقدار درخواست ھای کھ تصویب شدند بھ وزارت . امضاء و تصویب تقدیم میکنند

ھمراه با مکتوب ریاست جمھوری و ذکر منابع مالی پرداخت بمنظور اعطاء مساعدت ) مستوفیت(پاداش بھ ریاست مالی والیت 

  . پولی ارسال میشود

ی بین المللی متضرر شده اند یا قربانیان آنعده افراد ملکی کھ توسط نیروھا. مساعدت ھا بھ یکی از دو شکل ذیل پرداخت میشود

حمالت سنگین شورشیان کھ شامل تلفات چشم گیر افراد ملکی باشد، بھرنوع آن مساعدت ھا را از طریق ھیئت ھای کھ توسط والی 

حضور نماینده گانی از نیروھای امنیت ملی افغانستان و شورای والیتی ھم اغلباً 95.مربوط رھبری میشوند بھ دست می آورند

در اسناد ابتدائیھ ھیچ نوع شماره تماس از درخواست . افراد دیگر باید پول خود را اداره مالی والیت دریافت کنند. میداشتھ باشند

در ھرات، . دھنده گان تقاضا نمی شود، بناًء مقامات والیتی ھیچ نوع راه رسمی تماس با درخواست کننده گان نمی داشتھ باشند

وقتی پرسیده شد کھ چرا شماره .دھنده گان مستحق را از طریق نشر نام آنھا در رادیو و تلویزیون آگاه میسازندمقامات درخواست 

ھای تلفون درخواست دھنده گان ثبت نشده، چندین تن از مقامات افغان در پاسخ گفتند کھ مسئولیت دولت افعانستان نیست کھ با 

مقامات والیتی افغان تذکر دادند کھ مسئولیت درخواست دھنده است کھ کارھای . رندتماس بگی99دریافت کننده گان مساعدت کود 

ھنوز دراینجا موانع غیرضروی سر راه .  خود را پیگیری کند و از دفتر والی و یا مصتوفیت برای معلومات جدید درخواست دھد

میکنند وجود دارد، کھ در نتیجھ یک نا امیدی شدید درخواست کننده گانی کھ قبالً رنج از دست دادن یا زخمی شدن عزیزی را تحمل

  . را بین قربانیان ملکی بوجود می آورد
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درخواست دھنده گانی کھ از وقایع کم سر و صدای تلفات ملکی متاثر شده اند، مساعدت پولی خود را بھ نوعی بعد از مالقات ھای 

این افراد معموالً شش ماه تا یک سال .  مھ خود بدست می آورندمکرر با کارمندان دفتر والی بھ منظور چک کردن وضعیت ادعانا

. انتظار می کشند99برای دریافت وجھ کود 

  

  صندوق وزارت کار و امور اجتماعی برای شھدا و معلولین

  

این .  وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین دو صندوق را اداره می کند کھ بھ قربانیان جنگ در افغانستان کمک می نماید

طوریکھ . صندوق ھا بھ منظور تھیھ مساعدت ھای مالی طویل المدت و ماھانھ بھ فامیل ھای شھدا و مجروحین و معلولین است

درست آن ایجاد شد، صندوق ھای کھ توسط وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین بھ تازه گی بھ شکل 99صندوق کود 

جھت مساعدت بھ کسانی کھ در اثر اشغال افغانستان توسط روسیھ عزیزان خود را از دست 1990اداره میشود بار اول در سال 

. داده یا معلول شده بودند  بھ شمول مجاھدین سابق ایجاد شد

متضرر از طرف ھای درگیر در جنگ و یا وابستھ گان آنھا مستحق دریافت مساعدت ھا از وزارت کار، امور تمام قربانیان

را دریافت نموده اند ھم میتوانند بھ مساعدت ھای وزارت کار، 99کسانی کھ مساعدت ھای کود . اجتماعی، شھدا و معلولین ھستند

در یک ماه از ) دالر30(افغانی 1500وابستگان شھدا .  آن مستفید شوندامور اجتماعی، شھدا و معلولین درخواست داده و از 

گرچھ .   در یک سال میشود) دالر350(افغانی 18000وجھی کھ برای شھدا اختصاص داده شده دریافت می کنند ، کھ در مجموع 

تحق این مساعدت ھا نمی باشند، و سال دارند مس16فامیل ھای کھ پسر بزرگتر از .  شرط ھای مھمی در این عرصھ وجود دارد

99. سالھ شوند و دختران ازدواج کنند18فیصدی پرداخت ھای نقدی کاھش میابد وقتی کھ پسران 

ماھانھ ) دالر30(افغانی 1500و ) دالر15(افغانی 750ضمن اینکھ، افراد ملکی کھ در اثر جنگ معلول یا مجروع شده اند بین 

افرادی کھ کامالً معیوب و معلول . مت زخم آنھا وابستھ است و توسط مقامات والیتی صحی تثبیت میشوددریافت می کنند، کھ بھ وخا

در اکثر . افغانی ماھانھ دریافت می کنند750افغانی ماھانھ دریاف می کنن، در حالیکھ اشخاص با مجروحیت کمتر 1500باشند 

ولین  بھ معلولین و معیوبین زمینھ آموزش ھای مسلکی، اطاق، تختھ، والیت ھا، دفاتر وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معل

  .غذای روزانھ، و زمینھ کاریابی را بھ آنھا مساعد می سازند

کمک ھا فعالً بھ . مساعدت ھا بھ وابستھ گان شھدا یا خود معلولین بھ اساس برنامھ ھای ماھوار، ربع وار یا ساالنھ صورت میگیرد

میشود، وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین فعالً یک پروسھ را آغاز کرده کھ مساعدت ھا صورت نقد یا چک توزیع

مستقیماً بھ حسابات بانکی آنھا انتقال می کند و سبب شفافیت پروسھ، از بین بردن موانع و سھولت ھا برای مورثین کھ مجبور ھستند 

پول نقد و چک ھنوز برای کسانی کھ حساب بانکی ندارند قابل .  اد می کندسفرھای طوالنی برای گرفتن مساعدت ھا بپیمایند ایج

. اجرا است
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اداره کننده گان تذکر میدھند کھ ھدف اولیھ این صندوق ھا کمک بھ افراد ملکی است کھ بسبب از دست دادن نان آور فامیل یا 

عین وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین در حدود طبق گفتھ م.  معلولیت دایمی باا مشکالت مالی دست و پنجھ نرم می کنند

. اختصاص داده شده بود2011بھ این صندوق در سال ) میلیون دالر80(چھار ملیارد دالر 

  

  پروگرام وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین در شکل عملی آن

تماعی، شھدا و معلولین ھمانند درخواست برای مساعدت پروسھ ھای درخواست برای دریافت مساعدت ھای وزارت کار، امور اج

قابل دریافت است، بعد از خانھ پری یک فورم کھ از دفتر ساحوی وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین. است99ھای کود 

درخواست دھنده گان باید تصدیق صحی داکتر کھ ادعای او مبنی بر معلولیت یا معیوبیت را تصدیق کند، تصدیق نماینده گی ساحوی 

ھمانند طی مراحل . وزارت صحت عامھ، تصدیق یک مقام بلند پایھ پولیس ملی، و تصدیق نماینده امنیت ملی را بدست آورد

گرفتن امضاء ھر یک ازین اشخاص ضروری است، و در بعضی حاالت شورا ھا حالت صحی شخص و   99مساعدت ھای کود 

.از اینکھ یک فرد ملکی است تصدیق و تعیین می کند

اگر درخواست دھنده وابستھ بھ یک شھید است و ادعانامھ خود را از طرف شھید تسلیم می کند، پس پروسھ باید از طریق یک 

اگر درخواست دھند از مجروحیت 104. ل شود کھ تعیین می کند کی باید مساعدت پولی شھید را بدست آوردمحکمھ محلی طی مراح

رنج میبرد، پس یک شورای دوکتورین در دفتر ساحوی وزارت صحت عامھ وخامت زخم ھر فرد را تعیین می کنند کھ مقدار 

  . مساعدت پولی را ھم تعیین می کند

د، درخواست نامھ بھ دفتر ساحوی وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین تسلیم داده میشود، کھ بعد ازینکھ پروسھ تکمیل ش

مقامات پایتخت فورم ھای درخواست را مرور کرده و درخواست نامھ ھایکھ کھ قبول شده .  بعداً بھ وزارت در کابل انتقال میشود

وقتی ادعا ھا تصدیق شوند، . ئیدی نامھ بھ مستوفیت ھای والیتی ھستنداند را بھ وزارت مالیھ میفرستد، کھ مسئول فرستادن تا

ھمانند صندوق . درخواست بھ والیات خود بر می گردند و پرداخت ھای خود را بھ شکل ماھوار، ربع وار و ساالنھ اخذ می نمایند

باً مقامات راه رسمی یا مستقیم برای آگاه کھ در نتیجھ، اغل. فورم درخواست از مورثین شماره تلیفون یا تماس نمی خواھد99کود 

بسیاری از مقامات بدین نظر ٩٩ھمچنان بھ مانند صندوق کود 105. ساختن درخواست دھنده گان از تائیدی درخواست آنھا ندارند

  . ندبودند کھ این مسئولیت درخواست دھنده گان است کھ از وضعیت ادعانامھ ھای خود احوال گرفتھ و آن را پیگیری کن

  موانع سد راه پروگرام .  ب
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ایجاد پروگرام ھای کھ باالی .  ابتکار دولت افغانستان برای اعطای کمک ھای مالی بھ افراد ملکی متضرر از جنگ ستودنی است

.  دآن بحث شد ترغیب کننده است، این آرزوی دولت افغانستان را برای اعطای مساعدت ھا بھ قربانیان جنگ واضحاً منعکس میساز

گرچھ، تالش ھای برای از بین بردن تلفات ملکی ھنوز ھم کم اھمیت جلوه داده البتھ بواسط موانع و مشکالتی کھ در طرح و تطبیق 

. اکثر شھروندانی کھ از آنھا مصاحبھ گرفتھ شده ھیچ نوع کمکی از دولت افغانستان دریافت نکرده اند. این پروگرام وجود دارد

بعضی دیگر بھ دلیل . م ھای درخواست خانھ پری کرده اند اما تا بھ حال ھیچ جوابی دریافت ننموده اندبعضی از این افراد فور

بعضی . جنجال ھای طی مراحل فورم ، سرگردانی ھا موجود و ضیاع وقت بھ این کمک ھای پولی ھیچ درخواست نداده اند

.ا عدم اگاھی از موجودیت میکانیزم چنین کمک ھااشخاص دیگر درخواست نداده اند بدلیل ترس از ارتباط با طالبان ی

مشکالتی کھ بھ گوش مرکز رسیده و باعث ایجاد نا امیدی .  عدهء از افرادی کھ مساعدت ھای پولی دریافت نموده اند راضی بودند

جوه، و یا اخاذی ھا بین مدرم شده حاکی از مشکالت طی مراحل فورم درخواست، نا چیز بودن مساعدت ھا، تاخیر زیاد در توزیع و

. موجود در جریان پروسھ درخواست است

البتھ، مفدیت مساعدت ھای . در این فصل موانعی را کھ سراه حمایھ بوقت و موثر افراد ملکی است با جزئیات تشریح می کنیم

و پروگرام ھای مساعدتی وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین  و کاستی ھای موجود را بھ بحث خواھیم 99صندوق کود 

. ل در میکانیزم موجود وجود دارند و قابل بحث ھستندموضوعاتی کھ باالتر از یک مشک. گرفت

  قربانی شدن مردم از طرف نیروھای امنیتی افغان

شناخت و حمایھ ھای مالی محدود قربانیان ملکی جنگ کھ توسط نیروھای امنیتی افغان متضرر شده اند از برجستھ ترین موانع در 

مصاحبھ کھ اکثریت افراد ملکی داشتیم بیشترین قربانیان ملکی کھ توسط نیروھای در.  جوابگوئی افغان ھا بھ تلفات ملکی می باشد

برعالوه، در مصاحبھ کھ با افراد . امنیتی افغان صدمھ دیده اند ھیچ نوع ھمکاری پولی یا مالی ھمراه آنھا صورت نگرفتھ است

در گزارش ھای کھ توسط مرکز حمایھ . را قبول کردندملکی، مقامات والیتی و کارمندان سازمان حقوق بشر داشتیم آنھا این مشکل 

و 2009، 2008در سال ھای . از قربانیان جنگ، سازمان حقوق بشر افغانستان و سایر سازمان ھای حقوق بشر بھ نشر رسیده بود

ر شده اند گزارش ھا حاکی از آن بود کھ مساعدت ھای پولی بھ ندرت قربانیان ملکی کھ توسط نیروھای افغان متضر  2011

دفتر ریاست جمھوری بھ پیشنھادی کھ از طرف مرکز حمایت از قربانیان ملکی جنگ ارسال شده بود کدام 106.صورت می گیرد

  107. پاسخ و یا نظری نداشتھ اند

  :بھ دسترس قرار نگرفتن مساعدت ھا بھ قربان ملکی متضرر از نیروھای افغان دالیل مختلف دارد کھ شامل
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 یک پروسیجر شفاف از طرف نیروھای امنیتی افغان جھت پاسخ دھی و اعطای مساعدت ھای پولی بھ عدم موجودیت

. قربانیان ملکی کھ بھ حسب اتفاق بھ آنھا در جریان جنگ ھای محاربوی صدمھ وارد میشود

ترس  افراد ملکی از اعمال تالفی جویانھ نیروھای امنیتی افغان و گزارش ندادن وقایع

امات افغان بھ اعتراف اینکھ تلفات ملکی توسط نیروھای افغان صورت میگیردعدم تمایل مق .  

این حقیقت کھ آیساف ھم امکان دارد مساعدت ھای پولی را بھ افراد ملکی کھ از اثر عملیات ھای مشترک متضرر میشوند بپردازد 

جبران خساره دوطرفھ صورت گرفتھ نمی تواند، تحقیق قبلی مرکز نشان دھنده این بود کھ. ھم باید در بعضی حاالت واضح گردد

شکل بالعکس آن ھم واقعیت . مثالً دولت افغانستان ھیچ پرداختی بھ قربانیان ملکی نمی کنند اگر آیساف قبالً این کار را کرده باشد

  . دمقامات افغان و آیساف ممکن معلومات در باره وقایع تلفات ملکی را با یک دیگر شریک سازن108. دارد

شناختن و اعطای کمک ھای محدود بھ افراد ملکی کھ توسط نیروھای افغان صدمھ می بینند ھم یک خالء بزرگ نبھرحال، برسمیت 

را ایجاد کرده است، الخصوص حاال وقتیکھ تمام مقامات کھ با آنھا مصاحبھ صورت گرفتھ بدین عقیده ھستند کھ کمک کردن بھ 

حاال، حال مسئولیت بزرگتر میشود وقتی کھ نیروھای افغان . مار میرودقربانیان جنگ از جملھ مسئولیت ھای دولت افغانسنان بش

. قدم ھای جدی مبنی برحصول اطمینان از دریافت کمک ھا توسط قربانیان باید برداشتھ شود. مسئول تلفات ملکی حساب شوند

صورت تدریجی کھ بھ نیروھای برعالوه، اعتراف بھ اینکھ مشکل وجود دارد، برداشت قدم ھای مثبت مبنی بر انکشاف رھبری ب

وجود این چنین یک رھنمود کھ .  امنیتی افغان چگونھ گی پاسخ گوئی بھ صدمات ملکی کھ توسط آنھا بوجود می آید را بیاموزاند

ود نیروھای امنیتی افغان را ھدایت بدھد تا قربانیان ملکی را کھ در اثر عملیات آنھا متضرر میشوند بھ پروگرام ھای مساعدتی موج

نظر بھ عالقھ ضعیف موجود در راپور دھی و پروسیجرھای فعلی، مقامات نیروھای امنیتی افغان باید یک ستراتیژی .  راجع کنند

. را انکشاف دھند کھ مطمئن شوند رھنمود جدید پیروی و تطبیق میشود

  

  )از اثر طی مراحل رسمی(موانع بیروکراتیک 

دولت افغانستان یکی از موانع بزرگ سد راه درخواستی ھا برای دریافت کمک ھای بیروکراسی و مراحل طویل اداری در داخل

طوریکھ اکثریت قربانیان ملکی با پروسٔھ رسمی درخواست برای دریافت کمک ھا نا آشنا بوده و آنرا منحیث یک پروسٔھ . میباشد

کھ وی حدوداً یک ماه است کھ برای دریافت کمک محمد یکی از افراد ملکی مقیم ھرات میباشد، وی میگوید . ضیاع وقت میدانند

پنج تن از اعضای فامیل محمد طی حملٔھ ٢٠١٢در اپریل . رییس جمھور، برای اخذ امضا ھا سرگردان میگردد٩٩ھای فرمان 

کی تعمیر فامیل وی در نزدی. مجروح گردیدندانتحاری در ولسوالی گذره والیت ھرات کھ ھدف انتحار کننده تعمیر ولسوالی بود،

بعد از واقعھ محمد تالش نمود تا با استفاده از فرمان . ولسوالی منتظر اخذ کارت ھای ھویت خویش بودند کھ مورد حملھ قرار گرفتند

محمد از روند اخذ کمک اما از اثر بی توجھی در تکمیل ساختن اوراق درخواستی وی،. رییس جمھور، کمک نقدی اخذ نماید٩٩

اخذ امضاھای مسٔولین کار . حدوداً یک ماه میشود کھ من ھیچ کار دیگری انجام نمیدھم« : طوریکھ میگوید. ده استبھ ستوه آمکامالً 
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عالوتاً محمد گفت کھ چندین تن از مقامات مسٔول در بدل امضا از وی » .ھیچ کس بھ شکایات ما گوش نمیدھد. خیلی دشواریست

  . تقاضای رشوه نمودند

واست کمک ھا، حتی باعث گردیده است تا تعداد زیادی از قربانیان ملکی جنگ از درخواست کمک صرف درخل بودن پروسھٔ طوی

پروسٔھ مالی خیلی پیچیده و «: چنین میگوید٩٩درخواست کمک از طریق کودسالھ در رابطھ بھ پروسھٔ ٧٠یک مرد . نظر نمایند

این » .من توان این را ندارم کھ در میان این شعبات بگردم...دان بگرددآدم باید از این شعبھ بھ آن شعبھ سرگر. جنجال برانگیز است

این . در یکی از قریھ جات والیت قندھار دو مرمی در پایش از طرف نیروھای بین المللی اصابت کرده است٢٠٠٩مرد در سال 

چھ ھیچگونھ مساعدت نقدی از طرف گر. مرد میگوید کھ شخصی وی را بعد از حادثھ بھ شفاخانھ برده و مورد معالجھ قرار داد

نیروھای بین المللی برای این مرد انجام نیافتھ است، اما پروسٔھ طویل و ناکارای درخواست کمک از دولت افغانستان باعث گردیده 

. است تا این مرد از درخواست کمک از دولت صرف نظر نماید

طوریکھ یکی از مسٔولین چین . ن درخواست کمک ھا آگاه میباشنددادی از مقامات مسٔول از مشکالت قربانیان ملکی در جریاتع

آنان تعدادی از درخواست کنندگان برایم میگویند کھ اگر میدانستند کھ پروسٔھ درخواست تا این حد مشکل و درسرساز میباشد،« :گفت

یکی دیگر از مقامات دولت افغان علی رغم اینکھ میپذیرد کھ پروسٔھ » .ھیچگاھی برای دریافت مساعدت ھا درخواست نمیکردند

دریافت کمک ھا خیلی دشوار و طویل است اما معتقد است کھ این پروسھ باعث میگردد از ادعاھای بی اساس جھت دریافت کمک 

  . ھا جلوگیری شود

. ت برای شناسایی و رسیدگی بھ آنان مأیوس گردیده اندوتاً عده ایی از مصاحبھ شوندگان نشان دادند کھ عدم فعال بودن دولعال

طوریکھ یکی ازین قربانیان . طوریکھ در صورت وقوع حوادث، قربانیان باید خود دست بھ کار گردیده و درخواست کمک مینمودند

ظر بماند تا ما بھ نزد آنان دولت نباید منت. دولت باید خودش این واقعات را پیگیری نموده و دست بھ کار شود«: ملکی چنین میگوید

تعداد زیادی از قربانیان ملکی ایکھ از دولت توقع مساعدت را داشتھ اند، از اثر عدم کارایی و رسیدگی دولت بھ نیازمندی » .بیاییم

. ھای آنان، این قربانیان ملکی مأیوس گردیده و از عملکرد دولت خشمگین نیز میباشند

برای شناسایی قربانیان ملکی ناشی از جنگ و کمک آنان برای سھولت در پروسٔھ ات عملی حقیقتبراه اندازی یک پروسھٔ 

اما این واضح است کھ تیم ھا تحقیقاتی نمیتوانند کھ تمام قربانیان ملکی . درخواست کمک ھا میتواند کھ از معضلٔھ مذکور بکاھد

درخواست برای دریافت کمک ھا باید ھرچھ زود تر تیب، پروسھٔ بدین تر. جنگ را شناسایی نموده و بھ مشکالت آنان رسیدگی نمایند

شفاف و بھ آسانی قابل دسترس ساختھ شود، تا باشد کھ قربانیان ملکی بھ آسانی بتوانند برای دریافت این کمک آسان،این روند ساده،

. ھا درخواست نمایند

  ھماھنگی ضعیف

مقامات افغان کھ . پروسھ طاقت فرسای طی مراحل کردن درخواست نامھ بھ سبب مشکالت ترکیب شده از ھماھنگی ضعیف است

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین را را اجرا می کنند و مسئولیت تنظیم پروگرام ھای مساعدتی 99پرداخت ھای کود 
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.  ارتباطی رسمی جھت ھماھنگ ساختن ارتباطات شان با قربانیان ملکی ایجاد نکرده اندبھ عھده دارند تا بھ حال ھیچ نوع وسیلھ 

درخواست کننده ھا باید پروسھ وقت گیر درخواست دھی را در ھر پروگرام سپری کنند و شاید بھ یک پروگرام  درخواست بدھند 

  .بدون اینکھ بفھمند دیگری ھم وجود دارد

و مساعدت ھای وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و 99پرداخت ھای کود . ھماھنگی قوی بھ دالیل متعدد منطقی و پرمفھوم است

چنانچھ تذکر داده شد، .  معلولین ھردو بھ منظور رفع ضرورت افراد ملکی قربانیان جنگ است، البتھ بھ روش ھای متفاوت

است کھ جھت کمک بھ رفع احتیاجات ضروری قربانیان مختص میشود، اما وزارت پرداخت ھای انفرادی 99پرداخت ھای کود 

در بعضی والیت ھا، دفتر والی و وزارت کار، . کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین مساعدت ھای طویل المدت را ارائھ می کند

. لنتیجھ یک ھماھنگی پالن نشده ایجاد کرده اندامور اجتماعی، شھدا و معلولین ارزش یکجا ساختن تالش ھای خود دانستھ اند، و با

ھمچنان بھ دفتر والیتی وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و 99بھ گونھ مثال در میدان وردگ درخواست دھنده گان بھ کود 

114. معلولین راجع شده اند

ره کننده این پرداخت ھا را قادر بسازد ، این مرکز ضرورت بھ یک دیتابیس مرکزی ملی را متذکر شد کھ مقامات ادا2009در سال 

. چنین یک دیتابیس تا اکنون ھیچ وجود دندارد115. تا شناسائی و ھماھنگی بھتری جھت حمایھ از قربانیان ملکی جنگ داشتھ باشند

راگیر بھ قربانیان برعالوه، پرداخت ھای پولی با میکانیزم تحقیقات نیروھای امنیت ملی افغان سازگار نیست، و پاسخ ھمھ جانبھ و ف

. ملکی جنگ کھ باالثر عملکرد اردوی متضرر شده اند بوده نمی تواند

روی کار آمدن اصالحاتی چند میتواند باعث تقویت ھماھنگی شده کھ باعث افزایش کمک ھا بھ افراد ملکی از اثر جنگ متضرر 

و مساعدت 99بتوانند بھ ھر دو مساعدت صندوق کود ایجاد پروسھ درخواست نامھ منفرد توسط افراد ملکی تا . شده اند میشود

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین درخواست بدھند، کھ باعث ایجاد سھولت جھت استفاده از مزیت ھر دو پروگرام برای 

ک چشم گیری در تقویھ ایجاد یک تیم افغانی کاھش تلفات ملکی جھت نظارت از تلفات ملکی نیز می تواند کم. قربانیان ملکی میشود

116. این ھماھنگی ھا کند، و اطمینان حاصل شود کھ تحقیقات انجام شده پرداخت ھای پولی را در پی دارد

سرانجام دولت افغانستان باید باالی ایجاد یک صندوق منفرد یا یک پروگرام کھ ھر دو مساعدت ھای عاجل و ماھانھ را دربر داشتھ 

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا نطور کھ وزرات جداگانھ بھ منظور کمک بھ قربانیان جنگ ایجاد شد، ھما. باشد توجھ جدی نماید

اگر چھ قبل . و معلولین می تواند مناسب ترین محل برای یکجا شدن پروگرام ھای مساعدت یا جبران خساره برای افراد ملکی باشد

امور اجتماعی، شھدا و معلولین باید باال برده شود تا بتواند چنین یک از اینکھ چنین اصالحاتی صورت بگیرد ظرفیت وزارت کار،

بیشتر بھ افراد ملکی رسیده و 99عمالً، مرکز دریافت کھ پرداخت صندوق کود . پروگرامی را بھ شکل موثر آن اداره و تنظیم نماید

از اینرو بنیان نھادن چنین اصالحاتی 117. میشودبھ مراتب سریعتر از مساعدت وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین اجرا 

بدون بلند بردن ظرفیت وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین می تواند باعث مختل شدن انتقال کمک ھا بھ مردمی کھ 

  . ضرورت دارند و محتاج ھستند شود
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  تاخیر در پرداخت ھا

ھ درخواست دھنده و سماجت او وابستھ است، بسیاری از مقامات مشمول اگر قبول شود کھ مدت زمان اجرای یک درخواست نامھ ب

در اداره و توزیع مساعدت ھای پولی بدین باور ھستند کھ وجوه پولی در ظرف سھ ماه بعد از دریافت درخواست نامھ یک فرد اجرا 

و ھفتھ بعد از تکمیل درخواست در ظرف د99یک سخنگوی در دفتر ریاست جمھوری بھ مرکز گفت کھ پرداخت ھای کود . میشود

   118.بھ افراد انتقال داده میشود

در حقیقت اکثر دریافت کننده گان این مساعدت ھا کھ با آنھا مصاحبھ شده قبل از دریافت کمک ھای بین شش تا یک سال انتظار 

سنگین ملکی شده صدمھ دیده اند و اغلباً در البتھ استثناات ھمان کسانی ھستند کھ در حادثات پر سر و صدا کھ سبب تلفات . کشیده اند

در پروسھ درخواست دھی یک دلیل ) کاغذ پرانی(موجودیت بیوکراسی   119. ظرف یک تا دو ماه از مساعدت ھا مستفید شده اند

ھ عمدهء انتظار کشیدن ھای طوالنی، عدم آگاھی درست مردم از چگونگی طی مراحل پروسھ، و ھمچنان عدم موجودیت یک وسیل

ھمانند سایر وزارت ھای ملکی . رسمی ارتباطی با درخواست دھنده گان است کھ بھ افزایش مشکالت و چالش ھا کمک می کند

وزارت کار، امور اجتماعی، شھدا و معلولین نیز بھ مشکالت جھت گرفتن تخصیص برای پرداخت ھایش از وزارت مالیھ مواجھ 

. ندارد99البتھ آن مشکل تاثیری باالی دفتر رئیس جمھور و کود 120. است کھ یک اثر منفی باالی پروگرام دارد

در بسیاری از حاالتف درخواست دھنده ھیچ وقت کمک یا جوابی از طرف دولت افغانستان بعد از تسلیمی درخواست شان دریافت 

اداری، مفقودی درخواست نامھ در مسیر عدم موفقیت بھ دستیابی بھ مساعدت ھای پولی می تواند دالیل مختلفی چون فساد. نمی کنند

حاجی یک مرد جوان از والیت وردگ، برای دریافت کمک از صندوق . راه، مستحق نبودن درخواست دھنده و غیره داشتھ باشد

درخواست داده بود، بعد از اینکھ پدرش کھ عضو شورای والیتی آن والیت بود توسط طالبان 2011درخواست در اوالی 99کود 

او تقاضای معلومات جدید را از دفتر والی میکرد، تا باالخره بھ کابل سفر کرد و با مقامات ریاست 2011در تمام سال . ھ شدکشت

بازی می کند مالقات 99مستقل ارگان ھای محل کھ یک نقش عمده را در اجرای درخواست ھا جھت اخذ مساعدت پولی از کود 

بھ او ھیچ دلیل 121".پولی کھ بھ تو می آمد گم شده"ست مستقل ارگان ھای محل بھ او گفتھ طبق گفتھ حاجی، یک مقام در ریا. نمود

  . موجھ دیگری مبنی بر اینکھ چرا بھ بخاطر تلفاتش بھ او مساعدت صورت نمیگیرد بیان نشده است

. ھا تاثیرات وخیم کننده داشتھ استبرای بسیاری از مصاحبھ دھنده گان ناکامی دولت افغانستان در پاسخ گوئی بموقع بھ مطالبھ آن

نجم هللا یک دوکاندار در ھرات، از زخم بطنی شدید و سوختگی کمر رنج میبرد، ھنگامیکھ یک بمب تیم ساختمانی والیتی قرارگاه 

ختند و سھ تیم صحی بھ معالجھ او پردا. ناتو را ھدف قرار داده بود او حین عبور از پھلوی قرارگاه آنھا بود کھ بمب انفجار کرد

جھت کمک بھ . مصرف بار آورد) دالر5800(ھزار افغانی 300درجن چره ھای گلولھ انفجاری را از بدن او کشیدن کھ برایش 

جھت حصول مساعدت ھای نقدی درخواست 99او بھ صندوق کود 2011کاھش مصارف خود، مدت اندکی بعد از حادثھ در می 

وقتی در مورد شناخت او از حکومت افغانستان پرسیده شد، او با نا . افت ننموده استھیچ گونھ کمک دری2012داد مگر تا می 

122." ھیچ کاری برای ما انجام نمیدھد. یک دولت ضعیف داریم. ما دولت نداریم"امیدی گفت، 
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مقابل نیروھای بعد از اینکھ پدرش در جریان جنگ بین نیروی ھای مشترک افغان و آیساف در . حمید ھم یک قصھ مشابھ دارد

صورت گرفت کشتھ شد، او برای دریافت مساعدت از 2011مسلح مخالف دولت کھ در ولسوالی گورتچھ والیت کندز در نومبر 

شما درخواست . ھیچ کسی بھ درخواست من جواب نداده است تابحال: "نھ ماه بعد، او میگوید. درخواست داست99پروگرام کود 

یک شخص ملکی مشابھ   123."حاال برایم گرفتن جبران خساره مسخره معلوم میشود. دا کرده می توانیدنامھ مرا در دفتر والیتی پی

دولت بھ ما کمک نمی کند و . دولت و طالبان یک رقم ھستند"دیگر کھ بخاطر عدم دریافت کمک بموقع ناامید شده بود ذکر کرد، 

امی حکومت افغانستان جھت پاسخگوئی بھ درخواست ھا از منابع نا انتظار بیش از حد و ناک124."طالبان ما را صدمھ میزنند

  .امیدی، قھر و سرانجام از بین بردن اعتماد مردم باالی دولت شان میباشد

در حاالت . تمرکز قدرت و کنترول باالی تمام پرداخت ھای پولی افغانستان از جملھ دالیل عمده تاخیر در انتقال پرداخت ھا است

، بسیاری از والی ھا و کارمندان شان یاد آور شدند کھ درخواست نامھ ھا در ظرف یک ھفتھ تکمیل شده و بھ 99پرداخت از کود

اما بیشترین مصرف وقت در پروسھ، زمانی صورت میگیرد کھ درخواست ھا برای دریافت مساعدت از 125.کابل فرستاده میشود

وزارت کار، امور اجتماعی برای شھدا و معلولین بھ کابل فرستاده وق یا صند99ھر یک از دو پروگرام مساعدتی صندوق کود 

مسئولیت واگزاری صالحیت پرداخت ھا بھ کمیتھ بررسی والیتی می تواند بھ کاھش زمان طوالنی پروسھ درخواست دھی . میشود

را در ظرف روزھا یا ھفتھ ھا اگر چنین اصالحاتی بھ صورت درست آن انجام شود افراد ملکی پرداخت ھای خود126.کمک نماید

  . بھ عوض ماه ھا دریافت خواھند کرد

  

  کمک ھای ناکافی

ی و اشخاص ملکی کھ با ایشان مصاحبھ شده است، بصورت مشابھی گفتھ اند کھ مقدار کمکھای انجام شده از اکثر مقامات افغان

ناکافی بوده و نتوانستھ کھ تقاضای کسانی را کھ در اثر معلولینوشھدااموراجتماعی،کار،وزارتو 99طریق حساب فرمان 

دولت “یکی از افراد ملکی توسط نیروھای آیساف مجروح شده ذکر نموده کھ، . حوادث جنگ متضرر گردیده اند؛ برآورده سازد

برای بعضی ھا “21. اما کمک دولت کافی نیست... افغانستان بھ من کمک نمود، و مقام والیت نیز ھمدردی شان را ابراز نمود

یکی از افراد ملکی تذکر داد 99در مورد مقدار پول داده شده از حساب فرمان . مقدار پول پرداخت شده مایۀ خشم و ناامیدی بود

22“.این مایۀ شرم است. قیمت یک  فردافغان دوھزار دالر است“کھ، 

. ھ کھ ھزینھ ھای طبی ویا مراسم تدفین را بسنده باشدبھ مشکل توانست99اکثر مصاحبھ ھا مشخص میسازند کھ پرداخت فرمان 

در حملۀ انتحاری کھ در مسجد ابوالفضل درکابل رخ داد؛ کشتھ شده وی فعالً 2011حمید مرد جوانیست کھ کاکایش در دیسیمبر 

افغانی 100000غ گفت کھ وی مبل" مرکز حمایت غیر نظامیان در منازعھ"وی بھ . مسئولیت فامیل کاکایش را بدوش گرفتھ است

                                                     
  2012ماه می سال 23. ، شھر قندھار، والیت قندھار75مصاحبھ با بصیر، شمارۀ مصاحبھ21
  2012جوالی 30، کابل، والیت کابل، 34، مصاحبۀ شماره 2011مصاحبھ با چندین قربانی حملھ بر مسجد ابوفضل در سال .22
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صرف مخارج تشیع جنازۀ کاکا ام را بھ مشکل “بدست آورده است 99از طریق پروگرام فرمان ) دالر امریکائی2000معادل (

23.وی با باری از مشکالت ھمراه با اعضای اضافی فامیلش تنھا گذاشتھ شده است“بسنده شد،

2000معادل (افغانی 100000نمایند، طوریکھ اگر آنھا از پرداخت یکبارۀ حتی اگر درخواست کننده گان از ھردو پروگرام استفاده 

در ماه نیز استفاده نمایند، برای کسانی کھ نان آور ) دالر امریکائی30معادل ( افغانی 1500و کمک ھای اضافی ) دالر امریکائی

مقدار پولی را کھ بدست میآورد کافی “طوریکھ یک مادر دو طفل تذکر داد،. شانرا از دست داده اند؛ کافی نخواھد بود

وی  بعد از کشتھ شدن شوھرش کھ یکی از مقامات محلی بوده و توسط یک 24“.اطفالش کسی را ندارند کھ حمایت شان نماید...نبوده

2000معادل (افغانی 100000حملھ ئی کھ توسط گروه ھای مسلح راه اندازی شده و در مقابل دفترش آماج قرار گرفتھ بود، مبلغ 

  بدست آورده است99را از حساب فرمان) دالر امریکائی

موانع ایجاد شده نظر بھ عنعنات در مقابل کار نمودن خانم ھا، بخصوص در مناطق اطراف، اقارب را مجبور میسازد تا باید از بیوه 

علی کھ . جھ نرم میکردند را متناسباً افزایش میدھدھا اطفال مواظبت نمایند، واین فشار اقتصادی را کھ فامیل ھا قبالً با آن دست و پن

حاال وی در . در شھر ھرات معلم است، برادرش در یک حملۀ انتحاری کشتھ شده و وی خانم برادر و شش طفلش را گرفتھ است

وی بھ این مرکز . است) دالر امریکائی100معادل (افغانی 5000تن را حمایت نماید در حالیکھ درامد ماھانھ اش 14تالش است تا 

در اثنای مصاحبھ، علی ھنوز ھم منتظر مساعدت ھای حساب . 25"من نمیدانم کھ چطور از عھدۀ دو فامیل برخواھم آمد،"گفت 

.افغانی برای تکمیل نمودن ضروریات فامیلش ناکافی خواھد بود10000بود، ولی تذکر داد کھ 99فرمان 

ن داشتیم دریافتیم کھ آنھا با ناکافی بودن کمک ھای ماھانھ موافق نیستند، آنھا تذکر دادند با مصاحبھ ئی کھ با بعضی از مقامات افغا

یکی از والیان در رابطھ بھ مساعدت . کھ پول پرداخت شده برای جبران نمودن مکمل ھر آنچھ کھ افراد ملکی از دست میدھند نیست

قیمت زنده گی ھیچ کسی نیست، اما این یک ابراز تصلیت از این پول "تخصیص داده شده، گفت، 99ھائی کھ در حساب فرمان 

اکثر این اشخاصیکھ با ایشان مصاحبھ شده؛ پیشنھاد افزایش پول قابل پرداخت را از طرف پروگرام 26."جانب ریئس جمھور است

  .ھای کمک کنندۀ افغان نموده اند

فراد ملکی در بارۀ مقدار مساعدت ھائیکھ باید از طرف مرکز حمایت افراد ملکی در منازعھ؛ بھ مراتب از مقامات دولتی و ا

. بعضی شان نخواستند ارقام ارائھ نمایند. ، پرسیده است99پروگرامھای کمک کنندۀ افغان مھیاء شود؛ بخصوص حساب فرمان 

معادل (ی افغان200000، یعنی چیزی را دربین 99بعضی دیگر بھ یک افزایش نسبتاً کمی را در پرداخت ھای حساب فرمان 

اشاره داشتند تا باشد کھ در جبران بھ کشتھ شدن یک ) دالر امریکائی9500معادل (افغانی 500000و ) دالر امریکائی3900

. افغانی را شرم آور غیر قابل قبول دانستھ اند500000از بلندتربا چندین افراد ملکی کھ مصاحبھ شده؛ ارقام . شخص پرداختھ شود

.وقتیکھ یک اشارۀ معنی دار کمک برای غیرنظامیان مھم است، این چنین پیشنھادات بیشتر از پول ارزش دارنداین نشان میدھد کھ

                                                     
23 Ibid،حمید  

  2012آپریل 10، شھر کابل،والیت کابل، 25مصاحبھ با فوزیھ، شماره مصاحبھ 24
  2012می 16، شھر ھرات، والیت ھرات، 54مصاحبھ با علی، شمارۀ مصاحبھ 25
  2012آپریل 7، شھر کابل، والیت کابل،20مصاحبھ با احمدهللا علیزی، والی، شمارۀ مصاحبھ26
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وقتی از . تعداد دیگری از کسانیکھ با ایشان مصاحبھ صورت گرفت خواھان اشکال دیگر کمک بھ فراتر از مساعدتھای ماھانھ بودند

من از دولت میخواھم تا "بود پرسیده شد کھ چی نوع کمک را میپسندد؛ وی گفت، یک شخصی کھ در انفجار انتحاری معلول گردیده 

اگر آنھا مرا در یافتن کار یاری . برایم در پیدا نمودن کار کمک نماید زیرا من فعالً معلول استم نمیتوانم کارھای فزیکی را انجام دھم

اکثراً افرادیکھ مجروح یا معلول شده اند؛ خواھان آموزش 27."بسازمنمایند،بعداً من قادر خواھم بود کھ تا زنده گی خوبی برای خود 

.مھارتھا یا کمک در دریافت شغل بوده اند تا بتواند آنان را در راستای یافتن کار با درست و نفقۀ فامیل شان کمک کرده باشد

کھ کامالً ارزش مالی یک شخص را جبران ھیچ مبلغ پولی نمیتواند جایگزین عزیزان ما گردد، ھمچنان دولت افغانستان نمیتواند 

ھمچنان این نیز بعید است کھ حکومت افغانستان 28تقسیماتی کھ در جدول کمکھای خارجی برای افغانستان توضیح گردیده،. کند

دادی را اما یکتعداد تعدیالت میتواند کھ مؤثریت پروگرامھای ام. بتواند منابع مشخصی را جھت افزایش سطح پرداخت پولی؛ دریابد

  اعظمی ساختھ، ضروریات را ھدف قرار داده و مھارتھای آموزشی و فرصت ھای کاریابی را تقویت ببخشد

کار،وزارتو پروگرام مساعدت ھای 99نخست، طوریکھ تذکر بعمل آمد، ھمآھنگ سازی بھتر پرداخت ھای فرمان 

کار،وزارتثانیاً، یک چھار چوکات مدرج در رابطھ بھ پروگرام مساعدت ھای . ضروری استمعلولینوشھدااموراجتماعی،

اموراجتماعی،کار،وزارتتحت چنین یک رویکرد، پراخت ماھانھ ئی کھ بواسطۀ . بناء نھاده شودمعلولینوشھدااموراجتماعی،

مصارف ماھانھ محاسبھ شده و باید مطمئن شده کھ مساعدت یا/انجام خواھد گردید؛ توسط تعداد اعضای فامیل ومعلولینوشھدا

، )تعریف باال را مطالعھ نمائید(اگر در زمینھ بھبودی حاصل نگردید . ھای مذکور ضرورتھای اولیھ را مورد ھدف قرار دھد

ر افغانستان اصالح آن منحیث اشد ضرورت در راستای تأمین و توزین مساعدت ھا برای غیر نظامیانیکھ در طی منازعات د

قرار گرفتھ معلولینوشھدااموراجتماعی،کار،وزارتاین مفکوره مورد حمایت معاون . متضرر گردیده اند، الزمی خواھد بود

برای پیشبرد این امر، ضروری است تا پارلمان افغانستان این اصالحات را تصویب نموده و منابع مالی بیشتری را بھ آن 29.است

  .تخصیص دھد

در بین اشخاص ملکی کھ در طی . ، میتوان گامھائی را در راستای تقویۀ پروگرامھای آموزش مھارتھای شغلی برداشتبالخره

منازعات متضرر گردیده اند، تقاضای شدیدی جھت راه اندازی چنین آموزشھا موجود بود، بخصوص آن عده مردانیکھ ازمعیوبیت 

آموزش مھارتھا ھمچنان میتواند . م وظائف فزیکی باز میدارد، رنج میبردندھا و یا مجروحیت ھای شدیدی کھ آنھا را از انجا

                                                     
  2012می 18، مھترالم، والیت لغمان،121مصاحبھ با عبدل، شمارۀ مصاحبھ27
خالء در تولیدات ناخالص داخلی فیصد 25در بخش پروژوی مالی خویش با 2021/2022افغانستان شاید در بین سالیان "نظر بھ اظھارات بانک جھانی،28

لینک ذیل را کھ حاوی . یکی از اسباب آنرا کاھش مساعدھای خارجی دانستھ اند" مواجھ گردد، حتی این مشکل میتواند در سالھای متعاقب آن بیشتر گردد
است بخوانید ،2012، بانک جھانی، می 17"  ،2014چشم انداز بعد از : افغانستان در حال انتقال"موضوعی تحت عنوان،

1297184305854/AFTransition.pdf-http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984 .ارجی در نوشتھ ای کھ درمجلۀ سیاست خ
مصارف بین المللی فعال جزء عمدۀ اقتصاد افغانستان را میسازد و "توسط یک ژورنالستی بنام ماتیو آیکینز بھ نشر رسیده ودر آن تذکر بعمل آمده است کھ،

افغانستان مبلغ 2010بطور مثال در سال . قرار گزارش بانک جھانی این کمک ھا افغانستان را یک دولت متکی بھ کمک ممالک دیگر تبدیل ساختھ است
و در بین سالھای . آن میباشد) GDP(کھ این مبلغ مساوی بھ تمام تولیدات ناخالص داخلی . ملیارد دالر را در بخش سرمایۀ انکشافی بدست آورده است15.5

، بناًء در صورتیکھ جامعۀ بین المللی بھ ملیارد دالر بوده است1.65ملیارد دالر بوده در حالیکھ درآمد آن 9.4مصارف عمومی این کشور 2011الی2010
را در تحت عنوان Matthieu Aikinsگزارش ." پایان دھد، این کشور در موضوعات مالی اش بھ مشکالت شدیدی مواجھ خواھد گردید2014حضورش در 

بھ نشر رسیده و در صفحۀ انترنتی ذیل 2012اوکتوبر 17را در بحث سیاست مالی آن مطالعھ نمائید کھ در " دشواریھای مالی در افغانستان"
http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/17/afghanistan_s_fiscal_cliffموجود است.  

  .2012آگست 6، شھر کابل، والیت کابل،162شماره مصاحبھ، MoLSAMDمصاحبھ با واصل نور مھمند،معاون29
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22، این وزارت در حال حاضر معلولینوشھدااموراجتماعی،کار،وزارتقرار گفتۀ معاون . خانمھای بیوه را توائی ببخشد

تعداد بیش از بیست ھزار تن از افراد انستیتوت آموزشھای پیشھ وری را در سراسر کشور بھ راه انداختھ کھ ھر شش ماه بعد بھ

ده فیصد از پست ھای کاری در این پریگرام بھ اشخاصی ملکی اختصاص یافتھ کھ در اثر . 30ملکی افغان را آموزش میدھند

میپذیرند کھ پروگرام آموزشی ایشان در معلولینوشھدااموراجتماعی،کار،وزارتحاال مسئولین . 31منازعات متضرر گردیده اند 

بھ ھمین دلیل است کھ اشخاصیکھ ازین پروگرام فارغ گردیده اند، . 32خور آنچھ کھ در تقاضای مارکیتھای محلی میباشد؛ نیست 

ن چنین در ضمن نظر بھ میزان شدید فقر و بیکاری در بین مردم؛ تقاضا برای ای. نتوانستھ اند کھ کار مناسبی را بدست آورند

  .پروگرامھای آموزشی بلند بوده کھ این وزارت نمیتواند این تقاضا را در اکثر موارد جوابگو باشد

ن باید بھ منظور دوام این پروگرامھای آموزشی؛ دست بھ دامان مؤسسات غیر وابستھ معلولیوشھدااموراجتماعی،کار،وزارت

آموزش شان مطابق خواست مارکیت است یا نھ انجام دھد و ھمچنان ظرفیت مطالعاتی را در مورد اینکھ آیا نتایج. خارجی گردد

وزارتپارلمان نیز باید بودیجھ ای را در خدمت . اقتصادی موسساتیکھ در مجاورت این انستتوت قرار دارند؛ در نظر گرفتھ شود

.قرار دھد؛ تا این وزارت بتواند مشاورین خارجی را جھت پیشبرد امور این پروگرام بکار گیردمعلولینوشھدااموراجتماعی،کار،

  موانع دسترسی

دسترسی محدود و یا اندک دولت افغانستان در مناطق کھ توسط گروه ھای مخالفین مسلح کنترول میشوند مشکل مھم را برای رسیده 

تعداد زیاد کسانی کھ با ایشان مصاحبھ صورت گرفتھ از مناطق کھ تحت کنترول . گی و توزیع پرداخت ھای پولی مطرح می سازد

ھمچنان تعداد زیاد .گروه ھای مسلح است مالحظھ کرده اند کھ دولت افغانستان قادر بھ دسترسی بھ قریھ و ولسوالی خود نبوده است

کز والیات سفر کنند تا درخواست کار را شروع کنند افراد ملکی بدون خطر نمی دانند کھ با مامورین دولت حرف بزنند و یا بھ مر

یکی از افراد ملکی کھ برادرش در جریان عملیات مشترک نیروھای آیساف و . بدون ترس از تلف شدن توسط گروه ھای مسلح

بان قریھ ما توسط طال: "در یکی از قریھ ھای دوردست والیت ارزگان کشتھ شده بود، توضیح کرد2010امنیت ملی در سال 

  ".ما نمی توانیم کھ بھ مرکز برویم و از آیساف یا والی درخواست جبران کنیم. مسدود شده است

بسیاری از مامورین والیتی اعتراف کرده اند کھ عدم دسترسی شان بھ مناطق کھ توسط گروه ھای مسلح کنترول میشود توانایی شان 

ھمان اندازه کھ نیروھای بین المللی کم شوند، دسترسی بھ این قریھ . استرا برای جواب دادن بھ صدمھ بھ افراد ملکی محدود ساختھ

                                                     
. 2012نوامبر 7، شھر کابل، والیت کابل، 181، شمارۀ مصاحبھ)MoLSAMD(مصاحبھ با واصل نور؛ معاون وزارت 30

قالین بافی، تربیۀ مواشی، تخنیک موتر، پرورش زنبور عسل، : مھارتھائیکھ توسط این انستیتوت آموزش داده میشوند قرار ذیل اند
ازین وزارت معلومات 2012در بارۀ مکان این انستتوتھا در نوامبر . نجاری، بنائی، رسامی، خیاطی، و دیگر پیشھ وری ھا

  .خواستھ شد، ولی جوابی دریافت نگردید
31Ibid  
32Ibid ، ھمچنان این موضوع در گزارش اخیری کھ توسطAIHRCوضعیت اقتصادی و : گزارش ششم. "بھ نشر رسیده، ابراز شده

  .بھ نشر رسیده را مطالعھ نمائید2012در AIHRCکھ بواسطۀ " حقوق اجتماعی در افغانستان،
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کارکردن از طریق شورا ھای محلی و انجمن ھای صلح، طوریکھ در بعضی . ھا میتواند مشکل بزرگتر برای دولت افغانستان شود

  .ز راه ھای کم کردن دسترسی اندک باشدجاھا فعال استفاده میشود، برای شناسایی و مساعدت افراد ملکی اسیب دیده شاید یکی ا

باوجود مشکالت دسترسی اندک، تعداد زیاد افراد ملکی کھ با ایشان مصاحبھ شده از کمک وزارت کار،امور اجتماعی،شھدا و 

معلولین آگاه نبودند، حتی یک گروپ کوچک افراد کھ ھمرای شان مصاحبھ صورت گرفت در باره ھیچکدام این پروسھ ھای کمک 

مرکز این موضوع را مخصوصا در مورد افراد ملکی کھ با آنھا مصاحبھ صورت گرفتھ از مناطق دوردست . ی نشنیده بودندچیز

رئیس این پروسھ، بخصوص آنان کھ نظارت بر پرداخت ھای وزارت کار،امور اجتماعی،شھدا و . افغانستان درست می داند

تا بیشتر در بسیاری از جاھا این سرمایھ ھا را عامھ بسازند، بھ ضمیمھ مفاد و معلولین می کنند، باید اسلوب ھای را انکشاف بدھند

.جریان برای تعقیب ادعا

  فساد اداری و اخاذی

و پروگرام ھای وزارت کار،امور اجتماعی،شھدا و 99ما ھمچنان در باره چندین نوع فساد اداری و زیاده ستانی شنیده ایم از کود 

  .معلولین

میخواھند قبل از اینکھ ورقھ درخواست افراد را ) رشوه (ست کننده گان بھ ما گفت کھ بعضی از مامورین بخشش چندین تن درخوا

در یک واقعھ، سید، یک مرد از کندز،و فامیلش کھ ھر ھفت شان بعد از حمالت ھوایی نزدیک خانھ شان در تابستان سال . امظا کنند

تر کھ قربانیان را دیده بود قبول نکرده بود کھ زخمی ھای ھفت درخواست کنند را داک. زخم ھای شدید را متحمل شده بودند2010

مرد دیگر از . سید رد کرده بود، و داکتر فقد چھار ادعا را تصدیق کرده بود. افغانی نپردازد1000تصدیق کند تا آنکھ مرد برایش 

در حالیکھ بسیاری ازمامورین افغان "  کمک را بدست بیاریبخشش بدھی تا کھ) مامورین دولتی(باید بھ آنھا "کندھار اشاره کرد ،

پیشنھاد کردند مرحلھ درخواست محدود ساختھ شد تا از فساد اداری جلو گیری شود، و این شاید واقعا فرصت ھا را بوجود بیاورد 

  .برای بعضی تا مفاد بدست بیاورند در عقب کسانی کھ آسیب را تحمل می کنند

یک مامور والیتی بھ مرکز گفت کھ مامورین قریھ ھا در جاھای . ت شاید بیشتر منظم و مبنی بر یک روش باشدفساد اداری در حقیق

این یک . "غیر قابل دسترسی تلفات افراد ملکی را درست نمی گویند تا کھ سرمایھ اضافی را بھ خود ویا جامعھ خود حفظ کنند

مشکالت فساد اداری در میان . رین قریھ ھا با سیستم بازی میکردنداو گفت بعد از شرح کھ چگونھ بعضی مامو" تجارت است

  .بعضی مامورین آمیختھ شده با مشکل دسترسی بھ جاھای دوردست تا بھ ادعا ھا رسیدگی و یا بازجویی شود

وزارت و پروگرام مساعدت 99کسانی کھ نظارت بر ھر دو پرداخت کود. چند راه حل برای محو فساد اداری افغانستان است

تھیھ شد 99وقتی کھ پرداخت کود. کار،امور اجتماعی،شھدا و معلولین بعضی ازگام را برای از بین بردن فساد اداری برداشتھ است

در گذشتھ وزارت . ،بھ طور مثال، چندین مامور حاضر برای شھادت دادن بھ رسید پرداخت می باشد)اد ھوک(توسط  نمایندگی 

علولین چندین گام را برای بھبود نگھداشت اسناد برداشتھ، اخیراٌ وزارت یک پروسھ را شروع کرده کھ کار،امور اجتماعی،شھدا و م

تا بھ حال این موضوع واضح نیست کھ ادعا ھای ارتشا و فساد اداری تا . مستقیما پرداخت ھای پولی را بھ حساب بانکی انتقال دھد
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و پروگرام مساعدت وزارت کار،امور اجتماعی،شھدا و 99د پرداخت کود حاال جوابده برای پروسھ حسابدھی  و یا رسیدگی آزا

  .افراد ملکی کھ زیاده ستانی را تجربھ می کنند ھمچنان بی جبر اند از اینکھ شکایات خود را بھ کجا بفرستند. معلولین است

ده ھا وضروری است کھ جلب کند اسباب فساد اداری بحرانی است کھ مراقبت کند از پرداخت ھای پولی با در نظر داشت گیرن

چندین گام میتواند برداشتھ شود تا شفافیت و حسابدھی این پروگرام ھا . کمک جھانی را تا اتکا کند بھ پروگرام ھای کمک افغانستان

منظم اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیھ فساد اداری و یا دیگر اداره مناسب دولت میتواند . را تقویت بخشد

طرزالعمل ھای درخواست تجدید نظر . وپروگرام ھای وزارت کار،امور اجتماعی،شھدا و معلولین99رسیدگی کند بھ ھر دو کود 

این مرکز عامھ مبارزه . شده باید تشریح کند کھ در کدام قسمت افراد ملکی کھ اذیت و زیاده ستانی را تجربھ کرده اند شکایت کنند

ط اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیھ فساد فعالیت می کند شاید مناست ترین جای برای علیھ فساد اداری کھ توس

از بین . اخیراٌ، ماموریت تیم ھای پژوھش ھمچنان خوبتر اعا ھای مشروع را از غلط تمیز می کنند.گزارش دادن چنین ادعا ھا باشد

.بعضی شان کسان اند کھ خود بخشی از مشکل ھستند–ی بردن ضرورت برای گرفتاری تعداد زیاد مامورین محل

  دسترسی مساوی

اوال، ما این را دریافتیم کھ ماورین دولت . تحقیق ما چندین نوع نامساواتی را شناسایی کرد در توزیع پرداخت ھای پولی افغانی

) 99برای پرداخت کود ( ین جریان درخواست پول می کنند از درخواست کنند گان،طوریکھ بھ یک مامور اشاره شد، شفافیت ا

قابل سوال است بھ خاطریکھ کسانی کھ شناخت دارند بسیار زود چیز ھای را کھ از دست داده اند بدست می آورند در مدت کوتاه آما 

ھ از اشخاص غریب و کسانیکھ در شناخت در دیپارتمنت ھای ندارند از این کار خستھ می شوند بھ خاطر کھ تا ماه ھا چیز را ک

  .دست داده اند بدست نمی آوردند

را بدست آورده اند 99در واقع بیشتر مردم ملکی کھ کود دریافتی.تجارب متعدد مردم ملکی این تمایل را تصدیق نموده است

یکھ در کسان. تزکرداده اند کھ آنھا متکی بھ دوستان واقارب شان دردولت بود اند وازطریق آنھا درخواستی ھای شان را پیش نمودند

در حالیکھ این مشکل بشدت . دولت واسطھ ندارند ھمین نداشتن واسطھ یک مانع بزرگ برای دریافت کمک ھا برای شان شده است

بھ آسانی کمک ھا را بدست میا ورند چون , MoLSAMDکمتر مصاحبھ شده گان مساعدت , را متاثر می نماید99کود درپردختی

  .تاثیر خود قرار داده استقوم گرای این پروگرام را نیز تحت

زنان از در . ھمچنان دست رسی مساویانھ را برای زانان تضمین نم کند  MoLSAMDوکمک, 99جریان درخواست کود 

ازمصاحبھ . مگر نورم ھای سنتی مانع وچالش برسر راه آنان بخاطر درخواست کمک است, خواست کردن بھ کمک ھای آگاه نیستند

ھ نمایندگی از تمام خانم ھای کھ شوھر این مرکزصرف با دو خانم مصاحبھ نمود ب, ده ھا افراد ملکی کھ متاثر از ین مشکالت شده 

اکثر اوقات با ما مردان بھ نمایندگی از خانم ھای کھ شوھر شان را از دست داده اند مصاحبھ . شان را در کشمکش از دست داده اند

بھ کوشش ھای مرکز برای مردم درجنگ ھا متضرر شده این بود کھ با خود خانم ھا مصاحبھ شود مگر موفق نشد . می نمود

  .استثنای دو خانم دردوقضیھ
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در نتیجھ اقارب مرد بیوه اکثرآ طی مراحل درخواستی را انجام . مردان خود را نان آور اطفال وخانم بیوه برادرشان میدانند, در واقع

ا در درحالیکھ این عمل نقش سنتی جندر ر. وتصامیم مالی را از طرف آنھا میگیرند, پردخت پولی را دریافت میکنند,میدھند

  .وھیچ گاھی زنان را چانس تصمیم گیری مالی نمی دھد, این کار بزور زنان را متکی بھ مردان می سازد, افغانستان ایفا میکند

سکینھ یک از دوزن . زنان بدون یک موکل مرد از اقارب اش خود را بعضی اوقات در وضعیت وخیم احساس میکنند, عالوه بر آن

وی بزور , بیان نمود کھ بعد از دست دادن شوھر ودپسر دریک حملھ شبانھ چندین سال قبل. ودهاست کھ مرکز با وی مصاحبھ نم

وی از ھلمند بھ کابل آمد وحال در . قادر بھ کار ھم نبود, بدون کدام فامیل کھ وی را ھمایت کند.مجبور بھ ترک خانھ اش شده بود

مگر معتقد بھ این بود کھ , از پروگرام کمک ھای افغانستان خبر نبود,سکینھ. کمپ بیجا شده گان خانواده گی در کابل زنگی میکند

من در این وضعیت بخاط قراردارم کھ شوھر وفرزندام را از "  ,وی بھ مرکز گفت. جنسیتش مشکالت وی را احاطھ کرده است

, ر سفر کردن شان بدون مرد میشودنورم ھای سنتی اکثر مانع زانان بخاط" باید گدای کنی, بدون کدام سرپرست خانھ. دست داده ام

این مسایل بیشتر مشکل تعھد بھ . بسیاری ھا قادر بھ خواندن فورم ھای دریافتی پول نیستند. واین سطح پاین سواد را باعث میشود

  .نان آوری فامیل را احاطھ میکند

اصالحات برای . ن چالش ھا را بشناسندبیشتر فعالیت ھای تحقیقاتی تشخیص وھمکاری  بھ درخواست کننده گان کمک میکند کھ ای

در اخیر اعالم . ساز گار وشفافیت برای ھمھ الزمی است. طی مراحل پروگرام ھای کمکی جھت تامین این روند خوب است

پروسیجر مشخص برای عمل کرد با درخواست کنند گان اناث ویا نماینده گان شان میتواند کھ اطمیانان دھد خانم ھا ی متاثر از 

.خوبتر تشخیص شده و فرصتی است کھ شناختھ شود چگونھ پول ھای دریافتی مصرف میشودجنگ .

  خسارات مالی و جراحات جزءیی

بینایی ویا , مانند آسیب شنوایی, وسایل نقلیھ خود را از دست دادند و یازخمی شدند نھ بشکل ظاھری,اکثر مردم ملکی افغان خانھ ھا

ازبین فتن مال یک صدمھ شدید . نظر بھ مسولین دولتی افغانستان این مردم ملکی واجد شرایط پرداخت پولی نیستند. روحی دیدند

ھلیکپتر آیساف خانھ 2012طورمثال درسال. واکثر اوقات توام با مرگ ویازخمی شدن می باشد, انھا استاقتصادی برای اکثر افغ

مادر خانھ ھمسایھ خود زنگی " ,خان میگوید, وی با فامیل اش بیرون ازمرکز والیت درمیدان وردک بودند. خان را ویران کرد

درعین حال چندین تن از افراد فامیلم تافعآل زخمی ھستند بنآ تداوی آنھا . تکا مآل از بین رفتھ اس,خانھ خود را از دست دادیم.میکنیم

آنھا بزور . اگر یک ھمسایھ ویا اقارب مردمی را کھ خانھ خود را از دست داده اند جای نمی دھد." ھم مصارف زیادی میخواھد

  .مجبور بھ کمپ ھای بی جا شده گان فرستاده میشوند

ریوران مصاحبھ نمود ه کھ منحیث دریوران شخصی امرار حیات می نمودند تاوقتیکھ موتر شان در مرکز ھمچنان با چند تن از د

متحمل شدن . این افراد باید اغلبآ وظایف با پول کم را داشتھ باشند, عالوه بر از دست دادن سرمایھ ھای مھم. جنگ از بین رفت

انستان  مھم نیست و آنھا را واجد شرایط کمک مالی نمی داند چون شنوایی ودیگر آسیب ھای روانی برای حکومت افغ, آسیب بینایی

  .آنھا برای شان مھم نیست
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درحالیکھ متحمل شدن مرگ یا معیوبیت دایمی توسط مردم ملکی نسبت بھ صدمھ فزیکی ویا ازبین رفتن خانھ ودارایی شدید تر 

ت پولی باید اصالح گردد تاکھ مقادیر کوچک این کمک ھا رھنمایی شایستگی برای پرداخ. نیست تا اینکھ آنھا تشخیص وکمک شوند

.تھیھ گردد

  :پیشنھادات

 تنش کھ درافغانستان جریان دارد، درکل بھ نقص وخصارات ملکی تمام شده ودرعین زمان حالت افغانستان بیشترازپیش بھ

ھ کھ افغانستان راازین ناھنجاری ھمکار ھای بشردوستانھ وپالن ھای استراتیژیک جامعھ جھانی نتوانتس. وخامت می گراید

ھرسال تعدادزیادی افغانھاازوجودزنگ پی ھم وخانمان سوزدرافغانستان رنج می برند، وھنوزھم بامشکالت دست . ھابیرون کند

. وپنجھ نرم می کنند، درآمدشان بھ حداقل رسیده، توجھ بھ صحت وجودندارد، ناتوانی ھاوخسارات ھنگفت رامتقبل می شوند

یی دولت افغانستان روزبھ روزافزایش پیدامی کندوخشم مردم تحریک می کندسرحدکھ مشروعیت حکومت رازیرسوال ناتوانا

  .می برد، ازین واقعھ بھ وضوح معلوم می شودکھ دولت افغانستان بھ غم نفوس خودنیست

اقدام کھ دولت . انجام داده استازدیدتشویق دولت افغانستان برای کاھش وکمک برای آسیب دیده گان بعضی ازاقدامات مثبت را

باوجوداین اسنادکھ تھیھ شده باکمی وکاستی ھمراه است ودرین . افغان آنراانجام میدھدکمک برای افرادملکی مصیبت زده است

برای آوردن ثبات ورھبری جنگ نیروھای امنیتی افغانقسمیکھ . سیستم ممکن بسیاری راھیچ درنظرنگیرندوکمک شان نکنند

دولت افغانستان بایداین موضوع راجدی بگیردومراقبت کندکھ چگونھ تلفات ملکی صورت می گیرد، . اقدام نموده استملیات ع

  .خصوصاتوسط نیروی ھای افغان، برای ھدف اینکھ ارزیابی دقیق داشتھ باشدوپاسخ قناعت بخش داده بتواند

ای موثردرراستای جلوگیری ومحافظت ازتلفات ملکی نیروھای خارجی امریکاونیروھای کمک وھمکاری برای افغانستان گامھ

مرکزبرای افرادملکی درجنگ برای بدست آوردن اھداف فوق پیشنھادات ذیل راارایھ . نمایندوواکنش بھ موقع ازخودنشان دھند

  :می کند

  :برای دولت افغانستان

 نیروھای امنیتی افغان.ملکی برای) تتلفا(بھ وجود آوردن پروسیجر ھایی گزارش دھی وجوابدھی در مورد آسیب رسانی  

رھنمایی عملی قدم بھ قدم و آموزاندن قواه افغان بھ ھدف گزارش دھی و جوابدھی در مورد آسیب رسانی ملکی از اھمیت 

بھ وجود آوردن چنین پروسھ . بسزای برخوردار است بھ جھت تظمین و تدارک جبران خسارت افراد  ملکی    آسیب دیده اند

یکھ توسط ھایی افغان آموزش الزم در مورد این پروسھ ھا را نیروھای امنیتی افغاناطمینان داشتن از اینکھ تمام قوت ھایی و 

دیده اند کمک میکند بھ اھمیت تصدیق تلفات ملکی، ظرفیت گزارش دھی حوادث را بلند میبرد و بھ راه اندازی تحقیقات دقیق 

دقیق تلفات ملکی ھمچنان کمک میکند تا قواه افغان راه مناسب برای جلوگیری از گزارش دھی بموقع، سازگار و . کمک میکند

با در نظر داشت کم توجھ یی بھ شیوه گزارش دھی موجوده  نزد قوای .تلفات ملکی را در جریان عملیات خود بھ پیش گیرند

.ید مطمین شوندافغان، مسولین  ارشد امنیتی باید طرح را بھ وجود بیاوند تا از تطبیق ھدایات جد

پروسھ تحقیقات آسیب رسانی بھ افراد ملکی را قوت ببخشید.
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 جھت تظمین ھر چھ بیشتر تحقیقات فعال و حرفھ ایی حکومت افغانستان باید تیم ھایی حرفھ ایی را بھ وجود بیاورد کھ فقط

در مورد تلفات ملکی  را وارسی نمایند و کمک این تیم ھا باید ادعا ھایی معتبر . باالی تحقیق حوادث تلفات ملکی تمرکز نمایند

و معلومات الزم را جمع آوری نمایند کھ برای جلوگیری از تلفات ملکی در جریان عملیات ھا هنمایند تا قربانیان شناسایی شد

بھ ساحات این تیم ھایی تحقیقات ھمچنان باید پروسھ درخواست برای پرداخت پول را آغاز نمایند و کمک رسانی. کمک نماید

  . مرتبط بھ آسیب پزیری از جنگ را ھمآھنگ نمایند



بھ وجود آمدن یک تیم کاھش تلفات ملکی در حدود آیساف .یک تیم با اعضاءافغان، کاھش تلفات ملکی را بھ وجود بیاورد

توانایی آنرا میدھد تا بھتر این بھ آیساف . برای کاھش تعداد آسیب دیده گان ملکی از طرف قوای بین المللی بسیار مھم میباشد

درک نماید کھ بھ چھ شکل مردم ملکی افغان آسیب دیده اند و از آن درس بگیرند تا کمک نماید کھ این شتباھات در آینده  تکرار 

بت حکومت افغانستان ھمچنان تیم ھمانند این بسازد تا از تلفات کھ توسط قوای افغان برای مردم ملکی بھ بار می آید مراق.نشود

این تیم منحیث نقطھ مرکزی در در مورد تلفات ملکی و در ارتباط با جامعھ مدنی از .نماید و واکنش درمقابل آنرا تنظیم نماید

این تیم ھا باید در یک دفتر و یا نماینده گی ھا موقعیت . طریق اجتماعات  فعالیت مینماید ھمانند گروپ ھایی تلفات ملکی آیساف

حکم معین و در سراتاسر مراکز قوای افغان فعال باشد تا اطمینان دھد کھ تلفاتی کھ توسط یکی از داشتھ باشد و تحت یک 

  .عناصر قوای افغان پدید آمده است بھ شکل درست و مناسب اداره شده است



نامھ پروسھ گیج کننده و زمان گیری درخواست برای پرداخت پول ھر دو نظام . اصالح پروسھ درخواست برای پرداخت پول

در میان درخواست کننده گان خشم و نا امیدی  را بھ وجود آورده است و دیگران وزارت کار و امور اجتماعیوجھی  و 99

نگرانی ھا در مورد برداشت ھایی بیجا قیمت نبود یک پروسھ قابل . را از درخواست برای کمک و ھمکاری دلسرد نموده است

روسای . نیز برای آنانیکھ جویای مفاد از ھر دو پروسھ میباشند سنگینی مینمایندنبود ھمآھنگی در پروسھ. دسترس میباشد

OAA باید یک پروسھ ای درخواست واحد بسازند تا ازانتخاب ثبت نام درخواست کننده گان بھ وزارت کار و امور اجتماعیو

ا باید ساده، بھ آسانی قابل دسترس و از پروسھ تجدید نظر در مورد درخواست ھ.شکل ھمزمان در ھردو پروگرام تضمین نماید

شماره  تماس درخواست . دید جنسیتی حساس باشد یعنی باید دسترسی مساویانھ برای درخواست کننده گان زن تضمین شود

  وزارت کار و امور اجتماعیو فرمان رییس جمھور 99کود ء اداره کننده پرداخت ھا از کننده باید ثبت باشد و مسولین والیتی

ھدایت نامھ ھایی اصالح شده بھ .باید در صورت پزیرفتھ شدن و رد شدن درخواست، درخواست کننده گان تماس گرفتھ شود

ھمھ ادارات والیتی توزیع شود، و تمامی ادارات والیتی مرتبط باید در مورد پروسھ جدید آموزش الزم و کافی را دیده باشند 

  . برای تضمین سازگاری و رعایت مساوات



 برای تامین کمک ھایی بھ موقع دولت افغان باید مسولیت . تفویض مسولیت پزیرفتن پرداخت ھایی پولی بھ حکومت والیتی

را برای مسولین حکومت والیتی تفویض وزارت کار و امور اجتماعیو 99فرمان روگرام ھایی تصویب پرداخت ھا از پ

ء نیروھای امنیتی ، نمایندهوزارت کار و امور اجتماعییک کمیتھء والیتی با نماینده ھایی از دفتر والی، نماینده از . نمایند
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مورد ،از اداره صحی والیتی و نماینده از دفتر اداره مالی والیتی در ھنگام ضرورت باھم مالقات کنند برای بحث درافغان

شاید پارلمان بودجھ را تصویب نماید و مسولین را قادر میسازد تا در زمانیکھ مطالبھ در خواست .مطالبھ و پزیرش پرداخت

میتوان وجوه را بھ بانکھا در مرکز والیات انتقال داد و تنھا زمانی قابل دسترس میباشد کھ . شود در کمترین زمان عمل نمایند

تمام درخواستھا بھ باید بھ کابل ارسال شود تا مسولین در . متشکل از ادارات مختلف موجود باشدامضاء تمامی اعضای کمیتھ 

و این تفویض مسولیت تنھا زمانی باید صورت بگیرد کھ نسخھ ھایی اصالح . مرکز از آن سرپرستی و بھ آن رسیده گی نمایند

ر دفاتر و مسولین مربوطھ  توزیع شود و آموزش الزم را شده درخواست و پروسھ پرداخت پولی بھ تمام ادارات والیات و دیگ

.طبق ھدایت نامھ ببینند

حکومت افغانستان  برای اطالع رسانی برای مردم ملکی در .کمپاینی را جھت آگاھی دھی برای مردم عامھ برای بھ اندازید

. تگی، پروسھ ھایی درخواستی و فواید باشدمورد پرداخت ھایی پولی شان کمپاین آگاھی دھی براه اندازد کھ شامل معیار شایس

آگاھی خدمات عامھ باید از طریق رسانھ ھایی مختلف کھ شامل پیام تیلفونی ، آگاھی رادیویی، و اعالنات تلویزیونی صورت 

باید .یشودو تمرکز این کمپاین باید بیشتر باالی بخش ھایی آسیب پزیر جامعھ باشد کھ شامل مردان و زنان بیجا شده نیز م.بگیرد

مسولین افغان اداره کننده پرداخت ھا پروسھ درخواست را با خود نگاشتھ شده داشتھ باشند و ھمچنان راه ھای را داشتھ باشند کھ 

  .برای درخواست کننده گان بیسواد پروسھ را تشریح نمایند

مورد ادعا ھایی کھ در مورد مسولین بر حسب لزوم باید در.بلند بردن سطح اشتباه و تضمین محاسبھ و جوابگویی  اخاذی ھا

محلی بخاطر اخاذی و فساد موجود ھست اجرآت نماید، برای بلند بردن معیار ھایی اشتباھات باید کمسیون ضد فساد یا یک 

افراد ملکی کھ اذیت و فساد . کمیتھ دیگر دولتی کھ برای اینکار مناسب باشد از این پروگرام ھا بھ شکل منظم وارسی نماید

اری را تجربھ مینمایند باید بھ مرکز یا یک از دفاتر کمیسیون مبارزه با فساد اداری مراجعھ نمایند و مسولین والیتی ھر  گاه اد

و در اینجا ساحھ کاری تیم ھایی تحقیقاتی نیز برای کاھش فساد . چنین گزارش ھایی را میشنوند باید بھ ھمین شکل عمل نمایند

. میتواند موثر تمام میشود

یک .یک چھار چوب مدرج مساعدت را بھ وجود بیاوردشھدا و معلولینامور اجتماعی،وزارت کار،برای پرداخت ھای

 Dچھارجوب مدرج کمک کھ باالی پروگرام ھایی فواید برای ناتوانی استوار باشد بھ وجود آورده شود تا کمک ھایی پروگرام

MOLSMAاز این معبر میتوان تعداد اعضاء فامیل و .داخت ماھوار پیشنھاد یکندکھ برای فامیل ھایی کھ ضرورت دارند پر

مصارف یک ماھھ آنھا را میتوان محاسبھ نمود و میتوان یک اندازه معین مصارف ماه وار را برای فامیل ھا تعین نمود و 

.مطمین میسازد تا کمک ھا بھ اساس نیاز موجوده صورت بگیرد

  :قدردانی
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ی نمودند تشکروقدردانی می کند، چون ماراکمک وھکاری مال»بازءبنیادجامعھ«یب دیده ازسآمرکزبرای افرادملکی

عده آن م یماھمچنان قدردانی می کن.یب دیده گان تحقیق کھ داشتیم وگزارش باکیفیت کھ ترتیب نمودیمسدرراستای تلفات ملکی وآ

  .درقسمت سفرھمراھی نموندا کھ ماریافراداز آن عدهن وھمچنا. افغان کھ ازھیچ نوع سعی وتالش دریغ نورزیدندینمترجم

کھ بامامصاحبھ داشتند، وبھ خصوص افراد رنج یده وغم یافراداز آن عدهتشکرمیکندمرکزبرای افرادملکی مصیبت زده عمیقاً 

.گذاشتندکشیده افغانستان کھ باماحکایات، قصھ ھا، تجارب ونظریات شان رادرمیان 

  :1ضمیمۀ 

  مردم ملکیدیدگاھھای

؟عزیزان تان چھ اتفاقی افتاد/برای شما  معرفی مختصر از چی نوع 

مساعدت ھا 

مستقید شده اید؟

یا طرفین متخاصم /در بارۀ حادثھ و

چی احساس دارید؟ 

یک مردی از قصبات 

دور دست غرب 

افغانستان والیت 

با رانندگی . ننگرھار

.امرار معاش مینماید

سالھ بوده کشتھ 14فرزندش کھ یک 

سال داشتھ 8شده و فرزند دیگرش کھ 

2011توسط نیروھای خارجی در 

فرزندانش در جملۀ . زخمی شده

شاکردانی بودند کھ در اثر زد و خورد 

میان مخالفین مسلح و نیروھای ھمکار 

صلح بین المللی یا آیساف مصدوم 

.گردیدند

از یک نھاد غیر 

دولتی مقدار 

ساعدت بدست م

مسئولین . آورده

بلندپایھ افغان نیز 

بمنظور ابراز 

ھمدردی از قریۀ 

شان بازدید بعمل 

اما وی از . آوردند

نزد این ھیأت 

کمکی بدست 

.نیاورد

بما گفتھ شده بود کھ نیروھای “

خارجی جھت آوردن صلح بھ 

افغانستان آمده اند، ولی آنھا در 

عوض آمده اند تا در قریھ ھای ما 

ما میخواھیم تا . فال مارا بکشنداط

از طرف دیگر . قصد آنھا را بدانیم

شما میگوئید کھ برای آوردن صلح 

آمده اید و از جانب دیگر اطفال 

ما نمیدانیم کھ دشمن ... مارا میکشید

“.ما کی است
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خانم مسنی کھ سھ سال 

قبل از والیت ھلمند 

. مھاجر شده است

حمالت شوھر و پسرم را در یکی از “

ما استراحت بودیم . شبانھ از دست دادم

کھ عساکر وارد شده و شوھر و فرزندم 

من ھمراه با ھمسایۀ . را بھ گلولھ بستند

نواسھ . ما فرار نموده و بھ کابل آمدم

من در اول بھ . ھایم گریھ میکردند

در یک (قندھار رفتھ و بعداً بھ اینجا 

“.آمدم) کمپ مھاجرین در کابل 

دولت نھ از 

افغانستان و نھ ھم 

از نیروھای 

خارجی کمکی 

بدست آورده 

وی با . است

مساعدتھای 

ماھوار سازمان 

غذائی جھانی 

امرار حیات 

.مینماید

ما نیروھای خارجی را در اینجا “

خارجی ھا باید افغانستان . نمیخواھیم

آنھا باید مردم بی ... را ترک بگویند

ما قبالً فامیل ...گناه را نکشند

من از اندوه ....وشبختی بودیمخ

وقتی . فرزندم بھ اینجا آمده ام

سرپرستی نداشتھ باشید مجبور 

“.میشوید گدائی کنید

خانم بیوۀ ھمراه با دو 

.طفلش در کابل

یک گروھی از مخالفین مصلح شوھر 

این خانم را در یک حملھ ای کھ ھدف 

آن یک دفتر مالی در کابل بود؛ در سال 

این گروه در ابتداء . برداز بین 2011

بمی را منفجر ساختھ و بعداً داخل دفتر 

شده و مسئولین مالی دفتر را بھ شمول 

.شوھر این خانم کشتند

بعد از ھشت ماه 

از طریق حساب 

؛ مقدار 99فرمان 

صدھزار افغانی 

. بدست آورده

دوستان او کھ در 

دولت افغانستان 

کار مینمایند؛ کار 

درخواستی وی را 

.رده اندپیش ب

مبلغی را ما بدست آوردیم زیاد “

فعالً . این بسیار کم است. نیست

اطفال من کسی را ندارند کھ حمایت 

اطفالم ھمیشھ از من ...شان نماید

میپرسند کھ پدر کجاست، پدر ما 

دولت مکلف است تا ...کجاست؟

پسرم بھ کمک . مارا کمک نماید

ماھیچ چیز خوب را از ...نیاز دارد

“.ارجی ھا نمیبینیمکرزی و خ
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مردی از ولسوالی 

.تگاب والیت کاپیسا

کاکای وی کھ یک معلم بود، در اثر زد 

و خوردی کھ میان نیروھای افغان و 

این . طالبان صورت گرفت، کشتھ شد

مرد مظنون است کھ کاکایش بواسطۀ 

اردوی ملی افغانستان کھ وی را با 

طالبان اشتباه گرفتھ اند؛ کشتھ شده 

.باشد

ھیچ نوع کمکی 

را بدست نیاورده

وی از دولت افغانستان ناراحت 

است کھ نتوانستھ بھ خساراتی کھ 

وارد نموده اند اعتراف نماید و در 

ھرکس “. کوشش تالفی آن برآید

میخواھد اردوی ملی داشتھ باشند، 

اما اردوی ملی ما ھمیشھ مشکالت 

“.خلق میکند

مردی از ولسوالی 

گذرۀ والیت ھرات

این مرد جھت اخذ تذکره ھمراه با 

فامیلش در مرکز ولسوالی رفتھ بود کھ 

یک بم جاسازی شده در داخل یک 

موتر در مقابل تعمیر دولتی منفجر 

ھمھ اعضای فامیل وی در اثر . گردید

.انفجار مجروح گردیدند

تا حال ھیچ نوع 

کمکی را بدست 

این مرد . نیاورده

مدت یک ماه 

میشود کھ در 

ت تا تالش اس

امضاء مقامات 

مربوطھ را جھت 

گرفتن مساعدت  

.نقدی بدست آورد

من درین مدت یکماه ھیچ کار “

گرفتن امضاء ...دیگری نکرده ام

. مقامات مربوطھ بسیار مشکل است

. آنھا بھ من کمک نخواھند نمود

ھیچکس دربارۀ مشکالت ما از ما 

. ما مردم فقیری استیم...نمیپرسد

ما گوش ھیچ کس بھ شکایات 

طالبان بھ ما زیان میرسانند ...نمیدھد

اما دولت افغانستان بھ ما کمک 

“.نمیکند

مردی از شھر ھرات در اثر انفجاری کھ ھدف آن تیم 

بازسازی والیتی امریکائی بود؛ 

بطنش توسط پارچھ ھا . مجروح گردیده

بم مجروح شده ناحیۀ پشتش سوختھ 

وی بھ ایران جھت تداوی فرستاده . بود

  .شد

یک سال قبل 

درخواست نموده 

تا از کمک ھای 

99حساب فرمان 

اما . مستفید گردد

تا الحال نھ کمکی 

را بدست آورده و 

نھ ھم جوابی را 

در زمینھ از دولت 

افغانستان بدست 

.آورده است

ما دولت ضعیفی . ما دولت نداریم“

برای ما ھیچ کاری انجام . داریم

ھا طالبان در مورد انسان...نمیدھد

آنھا در بارۀ . ھیچ توجھ ای ندارند

آنھا فقط بھ ما . اسالم بی توجھ اند

“.صدمھ میزنند
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مردی از والیت وردک بعد از 8ساعت . بود2007سال “

ظھر بود کھ ھلیکوپتر ھای امریکائی 

خانۀ مارا مورد حملھ قرار دادند، کھ 

سبب کشتھ شدن ھشت نفر و مجروح 

ما بھ دفتر ...شدن شش تن دیگر گردید

والی رفتیم و تقریباً سھ بار در آنجا با 

آنھا . نیروھای امریکائی مالقات داشتیم

اظھار داشتند کھ برای شان گزارش 

غلط داده شده بود کھ در آنجا طالبان 

“.موجود بوده

بعد از یک سال 

از حساب فرمان 

1.1مبلغ 99

ملیون افغانی 

21300معادل (

) دالر امریکائی

.آوردندبدست 

فعالً من ھیچ . من یک راننده استم“

چیزی ندارم تا فامیلم را حمایھ 

ما ھمھ چیز خود را درین حادثھ .کنم

ما در مجاورت خانۀ . از دست دادیم

آن نیز . خود یک دوکان داشتیم

200موتر ما، . کامالً تخریب شد

افغانی 230000کارتن سیب، 

پول ) دالر امریکائی4400معادل (

قالین ھا، و تعمیر دو منزلۀ ما؛ نقد، 

“.ھمھ از بین رفتند

مردی از والیت پکتیا در یک حملۀ ھوائی توسط نیروھای 

بین المللی خانۀ برادرش مورد حملھ 

ھفت غیر نظامی کشتھ . قرار گرفت

تنھا کسانیکھ زنده ماندند؛ دختر و . شدند

.پسر برادرش بودند

800000مبلغ 

معادل (افغانی 

الر د15300

از ) امریکائی

طرف دولت 

بدست آورده 

ھمچنان یک نمره 

زمین در گردیز؛ 

مرکز والیت؛ 

برایش داده شده 

تا در آن خانھ 

.اعمار نماید

از نیروھای بین المللی بسیار قھر 

خطاب بھ مقامات آیساف گفت . است

من برای شما پول زیاد میدھم و “

بعداً ھفت امریکائی را 

متأ فروشی حیات انسانھا ...میکشم

ھیچ چیزی نمتواند فامیلم را ...نیست

“.دوباره بھ من باز گرداند
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مردی از والیت قندھار یک روز بعد از ...من یک خیاط بودم“

ظھر دروازۀ دوکانم را بستم و بھ جانب 

خانھ روانھ شدم کھ ناگھان 

ھلیکوپترھای امریکائی آمدند و بھ 

من شدیداً . جانب خانۀ من آتش گشودند

مردم محلی . زخمی شده و از حال رفتم

مرا بھ شفاخانۀ صحت عامۀ کندھار 

بعداً بھ کویتھ رفتیم و نتیجھ بر ...بردند

ان شد کھ من پای راستم را از دست 

“.دادم

13500مبلغ 

معادل (افغانی 

دالر 260

ساالنھ ) امریکائی

کار،وزارتاز 

اموراجتماعی،

معلولینوشھدا

بدست میآورد

کار،وزارتبھ درخواستم رامن ”

بردم معلولینوشھدااموراجتماعی،

وزارت(آنھا . و نامم را ثبت نمودم

وشھدااموراجتماعی،کار،

13500فعالً بھ من ساالنھ ) معلولین

افغانی بدست میآورم و آنھا بھ من 

در آن زمان . ابراز ھمدردی نمودند

من در مورد دولت احساس خوبی 

مقدار پول برایم کافی اما این. داشتم

نفر 12اعضای فامیل من . نیست

است و تمام مسئولیتھای فامیلم با من 

من فامیل دوازده نفری را با . میباشد

افغانی ساالنھ 13500درآمد ساالنۀ 

چیطور میتواند ...سرپرستی میکنم

تمام مصارفم را کافی باشد؟ من از 

دولت میخواھم تا برای ما زمینۀ 

وچک را مساعد تجارت ھای ک

”.سازد

مردی از والیت کندز نیروھای پولیس افغان دو برادرم را ”

علت کشتھ .کشتھ و بعداً فرار نمودند

”.شدن آنھا تا فعالً نامعلوم است

جھت دریافت 

نمودن مساعدت 

از حساب فرمان 

درخواستی 99

داده، ولی تا الحال 

کدام کمکی را 

بدست نیاورده 

.است

مقامات والیتی مراجعھ نزد ما ”

نمودیم و واقعھ را گزارش کردیم، 

اما تا فعالً کدام جوابی را در زمینھ 

ما در مملکتی ... بدست نیاوردیم

زندگی مینمائیم کھ در آن پولدارھا 

پولدارتر و غریب ھا غریبتر 

ھیچ کسی بھ صدای ما . میشوند

”.گوش نداد
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. مردی از والیت کندز

نیروھای افغان دو 

زند وی را در سال فر

متضرر 2011

  .ساختند

بعد از اینکھ جنگ در بین طالبان و ”

پولیس ملی بھ پایان رسید، نیروھای پولیس 

ملی با خشم بھ قریۀ ما آمده و انتقام طالبان 

عساکر آمدند و گفتند کھ ... را از ما گرفتند

آنھا یک فرزندم . این قندھاری ھا را بکشید

و فرزند دیگرم کھ محمد نام داشت کشتند

ما . را کھ بالل نام داشت مجروح ساختند

درین منطقھ از شر پولیس ملی در امان 

”.نیستیم

بھ مقامات محلی 

درخواستی داده، 

اما تا الحال کدام 

مساعدتی را 

.بدست نیاورده

من نزد مقامات رفتم و از آنھا کمک ”

. خواستم تا مجرمین را دستگیر نمایند

آنھا مأمورینی را از آنھا گفتند کھ 

والیت جھت تحقیق خواھند فرستاد، اما 

تا حاال نھ کسی بخاطر کمک بھ ما آمد 

و نھ ھم کسی بھ خاطر تحقیق دربارۀ 

”.واقعۀ مذکور آمده است

مردی از والیت کندز ما در ھمسایھ گی قریۀ ما در یک محفل 

وقتی بھ قریھ خود برگشتیم . عروسی بودیم

ما از آنھا خواستیم . آنجا دیدیمطالبان را در 

تا قریۀ ما را ترک کنند، اما آنھا نپذیرفتند و 

از قریۀ ما منحیث پناھگاه شان استفاده 

وقتیکھ نیروھای خارجی بھ . نمودند

بمباردمان آغاز نمودند، خانۀ من کامالً 

تخریب شد و من بھ زیان زیادی مواجھ 

”.شدم

ھیچ کمکی بدست 

.نیاورده

اقعھ، یک افسر جرمنی از بعد از و”

من بھ دفتر شان ...خانۀ من بازدید نمود

رفتم، اما تا حال کدام کمکی را بدست 

من حتی نزد مقامات والیت . نیاورده ام

نیز رفتھ ام، لیکن آنھا نیز کمکی 

ھیچ ...من کامالً نا امید شده ام. نکردند

کسی تا الحال بھ درخواستم جواب 

استی ام را شما شاید ورق درخو. نداده

این . در دفتر والیت پیدا کرده بتوانید

برایم حاال مانند یک مزاح معلوم میشود 

کھ بتوانم پول جبران خسارات وارده را 

”.بدست آورم

. مردی از والیت کندز

فرزندش در یک حملۀ 

انتحاری در سال 

.جان باختھ2010

پسرم کھ نامش حمید بود ھمراه من در ”

درین زمان یک حملۀ . منزل ما بودیم

انتحاری کھ ھدف آن قوماندان امنیھ بود؛ 

پسرم شدیداً زخمی شد و بعداً در . انجام شد

”.شفاخانھ جان باخت

از حساب فرمان 

پول دریافت 99

.نموده

، مبلغ یکصدھزار 99بھ اساس فرمان ”

افغانی برایم داده شد و بھ حج نیز 

من از دولت خوش ...فرستاده شدم

. ا این پول برایم کافی نیستھستم، ام

اگر دولت این پول را دوچند میداد بھتر 

میشد با آن مراسم تدفین و دیگر مراسم 

من از دولت ...عنعنوی را انجام داد

میخواھم بھ ما پول بدھد بدون آنکھ ما 

از آنھا برای ابراز ھمدردی پول 

”.بخواھیم
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مردی از والیت کندز یک صبح در بین نیروھای اردوی ”

ملی افغان و مخالفین مسلح آنھا جنگ 

ما از ترس جنگ در منزل ما . آغاز شد

جنگ دوام نمود و . پنھان شدیم

ھلیکوپتر ھای نیروھای ائتالف آمده و 

در حوالی . بھ بمباردمان آغاز نمودند

شام، چندین فیر میزائیل از سمت 

ی مخالفین شلیک شده و بھ مقر نیروھا

در مقابل . اردوی ملی اصابت نمود

اردوی ملی بھ فیر آغاز نموده؛ و درین 

میان بھ جانب خانۀ برادرم شلیک 

اولین رگبار بھ آشپزخانھ . نمودند

وقتی برادرم ...اصابت نمودند

برخواست تا بھ نیروھای اردوی ملی 

بفھماند کھ بھ جانب خانۀ وی فیر نکنند، 

او را یک مرمی بھ پایش اصابت نموده 

وقتیکھ موتر حامل ...فرش زمین نمود

برادر زخمی ام از جوار مقر اردوی 

ملی میگذشت، توسط آن نیروھا توقف 

داده شده و آنھا را نگذاشتند کھ بھ 

برادرزاده ام گریھ کنان . شفاخانھ بروند

خواست تا آنھا بگذارند کھ بروند، اما 

درخواست داده 

ولی تا الحال کدام 

مساعدتی را از 

99حساب فرمان 

.بدست نیاورده

قبول ) اردوی ملی افغان(آنھا ”

. نمیکنند کھ مسئول این واقعھ استند

یک ما قبل من بھ مرکز ولسوالی 

مراجعھ نمودم و در شکایتنامھ ام 

نوشتم کھ برادرم بھ اثر فیرھای 

مقامات (آنھا . اردوی ملی شھید شده

گفتند کھ نباید اینچنین ) محلی افغان

صرف بنویس کھ برادرم . بنویسی

در جریان جنگ بین اردوی ملی و 

مخلفین شان کشتھ شده، ویا بنویس 

کھ برادرم در اثر بمباردمان 

”.نیروھای ائتالف شھید شده است
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در عوض عساکر نظامی بھ لت و کوب 

”.آنھا پرداختند

مرد جوانی از یک 

قریۀ دور افتادۀ والیت 

فامیلش در اثر . کنر

از طرف راکتی کھ 

گروھای مسلح مخالف 

یا اردوی پاکستان 

پرتاب شده بود؛ آسیب 

.میبیند

وقتیکھ در خانھ رسیدم دیدم کھ خانم ”

برادرم، پسر و دختر چھار سالۀ برادرم 

دختر ھفت سالھ ام از ...شھید شده بودند

. ناحیۀ پاھا و دست ھا زخم برداشتھ بود

پسر چھار سالھ ام در ناحیۀ صدرش 

ده بود و خانم برادرم ھمراه اصابت نمو

با دخترش در باالی بستر دراز کشیده 

بستر خون آلود بود و دختر ...بودند

برادرم کھ یک پیالۀ خالی چای ھنوز 

در دستش بود در پھلویش دراز کشیده 

مردم آمدند و آنھا را از اطاق . بود

”.بیرون کشیدند، ھمگی میگریستند

از خدمات طبی 

شفاخانۀ محلی 

. ید شدندمستف

برای مساعدت 

درخواست نموده 

اما از حساب 

تا حال 99فرمان 

کدام مساعدتی 

بدست نیاورده 

.است

آنھا بھ . ما دولت را مقصر میدانیم”

در ...ما کمک کرده نمیتوانند

نزدیکی ما کدام پوستۀ اردوی ملی 

. یا مقر ائتالف ملی موجود نیست

در مرکز ولسوالی، چھل تن از 

لی وجود دارد، اما عساکر پولیس م

در آن روز ھیچ کدام شان در مقابل 

تعداد ...این حمالت جواب ندادند

زیاد غیر نظامیان توسط مخالفین 

کشتھ شدند زیرا آنھا اھداف شانرا 

بھ درستی زده نمیتوانند و اکثر 

میزائیل ھای شان بھ اماکن ملکی 

”.اصابت مینماید

مرد جوانی از یک 

والیت قریۀ دور افتادۀ 

وی مسافرین را . کنر

انتقال میداده کھ ناگھان 

در جنگی کھ میان 

اردوی ملی افغان و 

یک گروه مخالف مسلح 

بھ راه افتاده بود؛ 

.گرفتار میشود

ناگھان فیر از قلۀ کوھی کھ در ”

. مجاورت ما قرار داشت؛ آغاز گردید

وسایط نیروھای اردوی ملی افغان در 

آنھا . دپیشرو و عقب ما قرار داشتن

نیز درمقابل بھ فیر ) اردوی ملی افغان(

آتش از ھر دو جانب . آغاز نمودند

من از مسافرین خواستم . شلیک میشد

تا موتر را ترک گویند زیرا وضعیت 

در نھایت آنھا موتر را ...خراب بود

من آخرین شخصی بودم کھ . ترک گفتند

ھنگامی . خواستم موتر را ترک بگویم

گفتم، چندین مرمی کھ موتر را ترک می

من و دو مسافر . بھ موترم اصابت نمود

کمک ھایی را از 

طرف مٔوسسٔھ بین 

المللی مھاجرت از 

٩٩طریق فرمان 

دریافت نموده 

. است

دقیقھ دوام 30جنگ بھ مدت ”

بعد از مدتی، یکعده از اھالی ...نمود

آباد قریھ ما را بھ شفاخانۀ اسد

) اردوی ملی افغان(آنھا ... بردند

ازما مواظبت نکردند؛ حتی ندیدند 

کھ در جریان جنگ کی مجروح 

شده و کشتھ شده، بعد از ختم جنگ 

من فھمیدم کھ ...محل را ترک گفتند

توسط نیروھای مخالفین زخمی 

من زخمی شدم و موترم . شدم

اما من اردوی ملی . تخریب شد

زیرا آنھا افغان را مقصر میدانم، 

”.جلو ما مسدود نموده بودند
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دیگر مجروح شدیم و موترم تخریب 

”.شد

مرد جوانی از والیت 

لغمان

یک شب تعدادی از طالبان بھ منزل ما ”

آنھا گفتند کھ بھ اطالع رسیده کھ . آمدند

من بھ آنھا . شما با دولت کار میکنید

گفتم کھ من یک شخص غریب استم، 

اما آنھا بھ سخنانم گوش نکردند و مرا 

”.با مرمی زدند

ز مراقبتھای طبی ا

شفاخانۀ محلی 

مستفید شده ولی 

کدام مساعدتی 

بدست نیاورده 

.است

من از دولت افغانستان میخواھم کھ ”

با تمام فامیلھائی کھ عزیزان شانرا 

از دست داده اند مساعدت مالی 

این مجروحیت باالی زنده ...نماید

من . گی ام اثر بسیار بدی گذاشتھ

من کار . مشکالت مالی زیادی دارم

”.کرده نمیتوانم

. مردی از والیت لغمان

دو پسرش در اثر 

انفجار کنار جاره ای 

کھ ھدف آن مقامات 

محلی بود؛ مجروح 

.شدند

یک روز در قریۀ ما یکی از مقامات ”

وقتیکھ از . دولتی با موتر آمده بود

سرک میگذشت یک انفجار صورت 

در عقب این موتر؛ موتر پسرم . گرفت

در اثر این انفجار مقام . روان بود

دولتی کشتھ شد و دو پسر من و 

پسر ... برادرزاده ام نیز زخم شدند

بزرگم یک کلیھ اش را از دست داد و 

. در معده اش نیز صدمات ایجاد گردید

”.پسر جوانترم پایش را از دست داد

از حساب فرمان 

مساعدت 99

بدست آورده 

.است

دولت ما را از لحاظ مالی کمک ”

ما از آنھا بسیار خوش . وده استنم

استیم کھ ما را در شرایط بسیار 

”.ناگوار کمک نمودند
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. مردی از والیت فراه

پدر و کاکایش توسط 

طالبان اختطاف شده و 

.بھ قتل رسیدند

بھ ما اطالع رسید کھ پدر و کاکایم ”

آنھا ایشانرا اختطاف ...کشتھ شده اند

نموده و بھ یک حالت بسیار اصفناک 

”.آنھا سرھای شانرا بریده بودند. کشتند

کدام کمکی را 

.بدست نیاورده اند

ما صرف از دولت میخواھیم کھ ”

کسانیکھ مسئولین این واقعھ (آنھا را 

پدرم میخواست ...دستگیر نماید) اند

وی یک . در ساحھ صلح بیاورد

”.شخص مسن و بی گناه بود

. مردی از والیت فراه

جریان پسر کاکایش در 

جنگی کھ میان 

نیروھای آیساف، 

نیروھای امنیت ملی 

افغان و طالبان رخ 

.داد؛ کشتھ شده

بین نیروھایدولت ودر بین طالبان،”

پسر (وی . المللی جنگ جریان داشت

با موترش از جاده ) کاکای ای مرد

ما از دولت . میگذشت کھ وی را کشتند

. کدام کمک یا ھمدردی بدست نیارودیم

ساعت ما مردۀ وی را از 24بعد از

”.محل برداشتیم

جھت دریاف 

مساعدت از 

99حساب فرمان 

درخواست داده اما 

کدام کمکی 

دریافت ننموده 

.است

چندین مرتبھ درخواستی خویش را ”

شورای والیتی بردیم، ولی ھیچ یک 

آخرین . از آنھا صدای ما را نشنیدند

درخواستی ام را بھ تیم بازسازی 

من ھرچی توانستم ...ردموالیتی ب

انجام دادم اما تا حال نتوانستم کھ 

فامیل ... جواب مثبت بدست بیاورم

صرف ما . وی بسیار مظطرب است

از دولت میخواھیم کھ فامیلش در 

زودترین فرصت ممکن کمک 

”.نماید


