در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم ﺧﻮﯾﺶ:
ﺗﻮﺟﮫ ﺟﺪی اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ در ﻗﺒﺎل ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻠﮑﯽ
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ﻣرﮐز

اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ درﺟﻧﮓ
ﺗﺷﺧﯾص.ﺟﻠوﮔﯾری.ﻣﺣﺎﻓظت.ﺗﻌدﯾل

ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب

اﺻطﻼﺣﺎت
ﺧﻠص روﯾﮑرد اﺟرا ٔﯾﯽ
ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر
 .1ﺷرﺣﯽ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ :ﺗﺎ اﮐﻧون ﭼﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
طﺎﻟﺑﺎن و ﮔروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ
ﭘروﺳ ٔﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن
 .2اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﻗﺿﯾﮫ ﺑرای ﺗوﺟﮫ ﺟدﯾﺗر اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ در ﻗﺑﺎل ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ
دﻻﯾل اﺧﻼﻗﯽ
دﻻﯾل اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ
دﻻﯾل ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻗواﻧﯾن ﻣﻠﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ

 .3ﭘروﺳ ٔﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺟﮭت ﺗﺣﻘﯾق در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ
اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ھ ٔﯾت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯽ
اﯾﺟﺎد ﺗﻣﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣرﻣﮭم
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 .4ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ از طرف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزھﺎی ﻣﺳﺎﻋدت دوﻟت
ﮐود اﺣﺗﯾﺎط  ٩٩ر ٔﯾس ﺟﻣﮭور
ﺻﻧدوق وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن

ﻣواﻧﻊ ﺳد راه ﭘروﮔرام
ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ از طرف ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن
ﻣواﻧﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯾروﮐراﺳﯽ
ھﻣﺂھﻧﮕﯽ ﺿﻌﯾف
ﺗﺎ ٔﺧﯾر در ﭘرداﺧت ھﺎ
ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
ﻣواﻧﻊ در دﺳﺗرﺳﯽ
ﻓﺳﺎد اداری و اﺧﺎذی
ﺗﺳﺎوی در دﺳﺗرﺳﯽ ھﻣﮕﺎﻧﯽ
ﺗﺧرﯾب ﻣﻠﮑﯾت ھﺎ و ﻣﺟروﺣﯾت ھﺎی ﻧﮫ ﭼﻧدان ﺷدﯾد

 .5ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات
ﺿﻣﯾﻣ ٔﮫ  :١دﯾدﮔﺎه ھﺎی ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ
ﺿﻣﯾﻣ ٔﮫ  :٢ﻓورم ھﺎی درﺧواﺳﺗﯾﯽ ﺑرای ﻓرﻣﺎن  ٩٩و ﭘرداﺧت ھﺎی وزرات ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
اﺻطﻼﺣﺎت و اﺧﺗﺻﺎرات
ﮐﻣﯾﺗ ٔﮫ ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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)Afghan Independent Human Rights Commission (AIHRC
)Afghanis (AFN
)Afghan Local Police (ALP

اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

)Afghan National Army (ANA

ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺳﺗﺎن

)Afghan National Police (ANP

Afghan National Security Forces
African Union Mission in Somalia (AMISOM)
Attorney General (AG)
Civilian Casualties (CIVCAS)
Civilian Casualty Mitigation Team (CCMT)
Civilian Casualties Tracking Cell (CCTC)
Criminal Investigations Team (CID)
General Staff Legal Department (GS Legal)
Improvised Explosive Device (IED)
Independent Directorate of Local Governance (IDLG)
International Committee of the Red Cross (ICRC)

()ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن
ﻣﺎٔﻣورﯾت اﺗﺣﺎدﯾ ٔﮫ اﻓرﯾﻘﺎ در ﺳوﻣﺎﻟﯾﺎ
ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ
ﺗﯾم ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ
واﺣد ﭘﯾﮕﯾری ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ
ﺗﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺎﯾﯽ
ﻣدﯾرﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﻟوی درﺳﺗﯾز
ﻣﺎﯾن ھﺎی ﮐﻧﺎر ﺟﺎده ﯾﯽ
ادار ٔه ﻣﺳﺗﻘل ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
ﮐﻣﯾﺗ ٔﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺻﻠﯾب ﺳرخ

International Humanitarian Law (IHL)

ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ

International Human Rights Law (IHRL)

ﻗﺎﻧون ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

International Security Assistance Force (ISAF)

ﻗوای ﺣﺎﻓظ ﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎ آﯾﺳﺎف

Members of Parliament (MPs)

اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن

Ministry of Defense (MoD)

وزارت دﻓﺎع

Ministry of Interior (MoI)

وزارت داﺧﻠﮫ

Ministry of Finance (MoF

وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ

Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs, and Disabled (MoLSAMD)  ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن، اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،وزارت ﮐﺎر
North Atlantic Treaty Organization (NATO)
NATO Training Mission in Afghanistan (NTM-A)
National Directorate of Security (NDS)
Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
Open Society Foundations (OSF)
President’s Information Coordination Center (PICC)
President’s Office of Administrative Affairs (OAA)
Pro-Government Forces (PGF)
United Nations (UN)

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯾﻣﺎن اﺗﻠﻧﺗﯾﮏ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺗو
ﻣﺎ ٔﻣورﯾت آﻣوزﺷدھﯽ ﻧﺎﺗو در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ
دﻓﺗر ﮐﻣﯾﺷﻧری ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷر

ﺑﻧﯾﺎد ﺟﺎﻣﻌ ٔﮫﺑﺎز
ﻣرﮐز ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اطﻼﻋﺎت رﯾﯾس ﺟﻣﮭور
دﻓﺗر ادار ٔه اﻣور رﯾﯾس ﺟﻣﮭور
ﻧﯾروھﺎی ھﻣﺳوی دوﻟت
ﻣﻠل ﻣﺗﺣد
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ھﯾﺎٔت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن)ﯾوﻧﺎﻣﺎ(

)United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA

اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮑﺎ

)United States (US

داﻟر اﯾﺎﻻ ﻣﺗﺣده اﻣرﮐﺎ

)United States Dollars (USD

ﺧﻠﺺ روﯾﮑﺮد اﺟﺮاﯾٔﯽ

ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی ﺗﺎ ٔﻣﯾن اﻣﻧﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ،ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ھﻧوز ھم در ﺳطﺢ ﺑﻠﻧدﺧود ﻗرار
ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ٔ
دارد .در طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮔﺎﻣﮭﺎی ﻣﺛﺑﺗﯽ را در راﺳﺗﺎی ﮐﺎھش رﻧﺞ ھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ اﯾﮑﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻧظﺎﻣﯽ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﻣﺗﺿرر ﮔردﯾده اﻧد ،ﺑرداﺷﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اﻋطﺎی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺟﺎﻧﯽ و ﭘرداﺧت ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﻣدردی ﺑﺎ اﯾن
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،ﻣﯾﮕردد .از طرﻓﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﭘروﮔرام ھﺎﯾﯽ را روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ در طﯽ آن ﺑﮫ آن ﻋده از ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ
در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﻣﺗﺣﻣل ﺧﺳﺎره ﮔردﯾده اﻧد ،ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد .ﺑﺎ وﺟودﯾﮑﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾن راﺳﺗﺎ ﺑﺎ
ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﻣواﺟﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھم اﯾن ﺗﻼش ھﺎ از طرف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل ﺳﺗﺎﯾش اﺳت .طورﯾﮑﮫ ظرﻓﯾت ھﺎی دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺳﺎرات ﻣﻠﮑﯽ و ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات ﻣﺗﺎٔﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻧﺎﭼﯾز اﺳت .و
ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﻧﺎ ٌ ﺑﺎﯾد اﻗدام ﺟدی
ﭼون ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺷدن ﺑرای ﮔرﻓﺗن ٔ
اﺗﺧﺎذ ﮔردد ﺗﺎ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن را ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻣﻧﺎﺳب و ﻣطﺎﺑق وﻗت در ﻗﺑﺎل ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺳﺎرات ﻣﻠﮑﯽ ،ﺳﺎزد.
ﮔزارش ھذا ﺣﺎوی ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت و روﯾﮑرد ھﺎﯾﯾﺳت ﮐﮫ از طرف اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ﺟﮭت رﺳﯾدﮔﯽ و ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات
اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ از طرﯾق ﺗﻣرﮐز ﺑﺎﻻی ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ ﺣوادث و واﻗﻌﺎت ﺑﺻورت دﻗﯾق و
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ٌ ارا ٔﯾ ٔﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﻼﻋوض ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺗﺣﻘق ﻣﯾﺎﺑد .ازﯾن رو اﯾن ﮔزارش ﺗﻣﺎم ﺳﯾﺎﺳت ھﺎ و ﭘروﮔرام ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ
ﻣﺳوﻟﯾﮑﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ھزاران ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﺧدﻣﺎت ﻻزم را ارا ٔﯾﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﻣﻣد واﻗﻊ ﻣﯾﮕردد.
ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﺑرای اﺷﺧﺎص ٔ
ﻣﺎ طﯽ اﯾن ﮔزارش ﮐوﺷﯾده اﯾم ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﺳﺎزﯾم ﮐﮫ در روﯾﮑرد رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﺧﺻوص آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﮔردﯾده اﻧد ،ﭼﮫ ﺗﻐﯾرات و ﺗﻌدﯾﻼﺗﯽ ﺑﺎﯾد وارد ﮔردد .ﺗﻼش ﮔردﯾده اﺳت ﺗﺎ ﺧﻼھﺎی روﯾﮑردھﺎی
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾن راﺳﺗﺎ درﯾﺎﻓت ﮔردﯾده و اﺻﻼﺣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ آن ﭘﯾﺷﮑش ﮔردد.
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ﻗو ٔه ﻣﺣرک اﯾن ﮔزارش ھﻣﺎﻧﺎ ﭘروﺳ ٔﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻗدرت از ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ را از ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ،و ﺗوﻗﻊ ﻣﯾرود ﮐﮫ ﺗﺎ ﻗﺑل از ﺧﺗم ﺳﺎل
اﻓﻐﺎن ﻗﺑﻼ ٌ ﭘروﺳ ٔﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﮔﯾری ٔ
ﻣﺳوﻟﯾت ﺗﺎ ٔﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﺗﻣﺎم ﮐﺷورﺷﺎن را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔﯾرﻧد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻧوز ھم ﺑﺎﻋث ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن اﻓراد
ٔ ٢٠١٣
ﻣﻠﮑﯽ در ﮐﺷور ﻣﯾﮕردﻧد ،اﻣﺎ ﮔزارش ھﺎ ﺣﺎﮐﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺎن ھﻣواره
اداﻣﮫ ﻣﯾدھﻧد .اﻣﺎ از آن طرف ﺗوﺟﮫ ﻻزم ﺑﺎﻻی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ،طورﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾد
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻻزم و ﮔﺳﺗرده اﯾﯽ درﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ ﺷود ،زﯾرا ازﯾن ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ را ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن اﻧﺟﺎم
ﺧواھﻧد داد.
اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ و ﻣﻠﮑﯽ از آﻏﺎز ﻣﻧﺎزﻋﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ در اﮐﺗوﺑر ﺳﺎل  ٢٠٠١آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اداﻣﮫ دارد ،ﺑﮫ ﺷدت ﻣﺗﺎٔﺛر
ﮔردﯾده اﻧد .و ﮔﻔﺗﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺳﺎل  ٢٠١١ﺧوﻧﯾن ﺗرﯾن ﺳﺎل از ﻟﺣﺎظ ﺗﻌداد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﺂﯾد .طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﮔروھﺎی ﺷﺑﮭﮫ
ﻣﺳول ﺑﺧش ﻋﻣده اﯾﯽ ازﯾن ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾروﻧد .ﮔرﭼﮫ
ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﻗداﻣﺎت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻧﻣوده اﻧدٔ ،
ﻣﺳول ﺗﻌدادی ازﯾن ﺗﻠﻔﺎت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾروﻧد،اﻣﺎ از اﺛر ﺗﻼش ھﺎی اﯾن ﻧﯾرو ھﺎ درﯾن راﺳﺗﺎ ،در ﺳﺎل ھﺎی
ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ھﻧوز ھم ٔ
اﺧﯾر ﺗﻌداد ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت آﻧﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﭼﺷﻣﮕﯾری ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ھﯾﺎ ٔت ﻣﻌﺎوﻧت ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﯾوﻧﺎﻣﺎ( در
ﮔزارﺷش ﻣﯾﻧﮕﺎرد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل رﻗم ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮔروھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﮐﻣﺗر
ﺑوده اﺳت ،اﻣﺎ رﻗم اﯾن ﺗﻠﻔﺎت ھﻣﯾﺷﮫ در ﺣﺎل ﺗﻐﯾر اﺳت .اﻣﺎ اﯾن را ﻧﺑﺎﯾد ﻓراﻣوش ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻧﻘش ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن در
ﺗﺎٔﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﮐﺷور ،ﭼون ﻋﻣﻠﯾﺎت اﯾن ﻧﯾروھﺎ اﻓزاﯾش ﻣﯾﺑﺎﺑد،ازﯾن رو ﺷﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻏﯾر ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾز ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ٌ اﻓزاﯾش
ﺧواھد ﯾﺎﻓت ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ اﻗداﻣﺎت ﺟدی ﺟﮭت ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در داﺧل ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن اﺗﺧﺎذ ﺷده و در ﺻدر
اوﻟوﯾت ھﺎی ﮐﺎری ﻗرار داده ﺷود.
دﻻﯾل ﺟدی اﺧﻼﻗﯽ ،اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﻓرھﻧﮕﯽ اﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ھﺎﯾش را در ﻗﺑﺎل ﺗﻠﻔﺎت وﺧﺳﺎراﺗﯽ
را ﮐﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ از اﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﻣﺗﺣﻣل ﻣﯾﺷوﻧد ،وﺳﻌت و ﺗﻘوﯾت ﺑﺧﺷد .اﻟﺑﺗﮫ اﺻل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷردوﺳﺗﯽ دﻟﯾل
ﻣﺳوﻟﯾت
ﮐﺎﻓﯽ درﯾن ﻋرﺻﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﮔرﭼﮫ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺳﺎرات ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﻏﯾر ﻋﻣده ھم ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎزھم ﺟواﻧب درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﺑﺎﯾد ٔ
ﻣﺳوﻟﯾت ﭘذﯾری ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﺎﻣل؛ اﺑراز ﺗﺎ ٔﺳف ،ھﻣدردی ،ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻻزﻣﮫ و ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی
اﻋﻣﺎل ﺧود را ﺑﮫ دوش ﮔﯾرﻧد .طورﯾﮑﮫ اﯾن ٔ
ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺎﯾر ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑرای ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات ﺑرای اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ وﻏﯾره ﺑﺎﺷد .ﻋﻼوه از دﻻﯾل اﺧﻼﻗﯽ ،اﮔر ﯾﮑﯽ از ﺟواﻧب درﮔﯾر در
ﺟﻧﮓ ﻧﺗواﻧد ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﺑل رﻧﺟش اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ از اﺛر ﺟﻧﮓ ﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﻣﮏ ھﺎ و ﻏﻣﺧواری ھﺎی ﻻزﻣﮫ را اراﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ
اﺣﺳﺎﺳﺎت اﯾن اﻓراد و ﺳﺎﯾرﯾن ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت و ﻣﺷروﻋﯾت آن ﺗﺑﺎرز ﮐرده و ﺗﺎ ٔﺛﯾر ﻣﻧﻔﯽ اﯾﯽ از ﺧود ﺑﺟﺎ ﺧواھد ﮔذاﺷت .ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ
اﺛرات ﻣﻧﻔﯽ اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ آن ﻣﺣﺳوس ﺧواھد ﺑود .ﺗﺟﺎرب ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و اﻓﻐﺎن در ﮐﺎھش
اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ طور ﭼﺷﻣﮕﯾری ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﺧﺻوص زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﺎ
ﻣﻌذرت ﺧواھﯽ و اراﯾ ٔﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن و اﻗﺎرب آﻧﺎن ﺗوأم ﺑﺎﺷد .از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر ﭘرداﺧت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺷﺗﮫ و ﯾﺎ زﺧﻣﯽ
ﺷدن ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ و ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﮐﺎﻣ ْ
ﻼ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت.
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در راﺳﺗﺎی رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﻗداﻣﺎت ﻗﺎﺑل ﺳﺗﺎﯾﺷﯽ را روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .طورﯾﮑﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای
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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اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭘوﻟﯽ اﯾﮑﮫ از طرﯾق ﺻﻧدوق »ﻓرﻣﺎن  ٩٩رﯾﯾس ﺟﻣﮭور« ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ،ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﺂﯾد .طورﯾﮑﮫ طﯽ اﯾن ﭘرداﺧت ھﺎ در ﻣﻘﺎﺑل ھر ﮐﺷﺗ ٔﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮏ ﺻد ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ) ١٠٠٫٠٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ(
ﻣﻌﺎدل  ٢٠٠٠دوھزار داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻣﺑﻠﻎ  ۵٠٫٠٠٠ﭘﻧﺟﺎھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮑﮭزار) (١٠٠٠داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت ﺻورت
ﻣﯾﮕﯾرد .ﻋﻼوﺗﺎ ٌ وزارت ﮐﺎر،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن دو ﺑودﺟ ٔﮫ دﯾﮕر را ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت ﮐﮫ
درﯾن راﺳﺗﺎٔ از اھﻣﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯾﺑﺎﺷد .طورﯾﮑﮫ طﯽ اﯾن ﺑودﺟﮫ ﺑرای ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن در ﺟﻧﮓ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺑﻠﻎ
)١،۵٠٠ﯾﮑﮭزار و ﭘﻧﺟﺻد( اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل  ٣٠داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑرای ﻣﺟروﺣﯾن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ از  ٧۵٠اﻟﯽ  ١٫۵٠٠اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدل
) ١۵اﻟﯽ  ٣٠داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ( ﭘرداﺧت ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد .درﯾن ﮔزارش ﻣﻧظور از ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﻘدی،ﭘوﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣل ھرﮐدام از
ﭘرداﺧت ھﺎﯾﺳت ﮐﮫ در ﻓوق ذﮐر ﮔردﯾد.
ھرﮔوﻧﮫ ﺧﺳﺎره و ﺻدﻣﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ از ھرﮐدام از ﺟواﻧب درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ وارد ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد ،ﻣﺳﺗﺣق اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ً اﯾن ﮔزارش ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﭘروﺳ ٔﮫ ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از طرﯾق آن ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﻘدی ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣذﮐور ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺳﺎﻧﯾده ﻣﯾﺷود ،را ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل و ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﮕﯾرد .ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﮐﮫ از اﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺧﺳﺎره ﻣﻧد ﮔردﯾده اﻧد در ﻣﺣراق ﺗوﺟﮫ اﯾن ﮔزارش ﻗرار دارد .زﯾرا
زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ از اﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﺻدﻣﮫ ﻣﯾﺑﯾﻧﻧد ،ﭘس ﺑﺎﯾد ﺳﮭم دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ و ﻏﻣﺧواری
اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﺣد اﮐﺛر اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد.
ﮔرﭼﮫ اﯾﺟﺎد اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﻘول و ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد،اﻣﺎ ﻣواﻧﻊ ﻣﺗﻌددی وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯾﮕردﻧد دوﻟت ﻧﺗواﻧد از طرﯾق
ﺣﻣﺎﯾت و ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﺎﻣﺑرده رﻧﺞ اﺗﺑﺎع ﺧوﯾش را ﺗﻘﻠﯾل ﺑﺧﺷد .ﻣﺷﮑل زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﻋث
وارد ﺷدن ﺻدﻣﺎت و ﺧﺳﺎرات ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﮔردﯾده ،و زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑراﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﮫ ﻣﻧظور درﯾﺎﻓت ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﻣﯾروﻧد ،از ﺗﻌدادی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﮐﮫ واﻗﻌﺎ ً ﻣﺳﺗﺣق اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﭼﺷم ﭘوﺷﯽ ﻧﻣوده و آﻧﺎن را ازﯾن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﻣﺣروم ﻣﯾﺳﺎزﻧد.
ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣوﺿﻌﯽ ﺑوده ،ﻧﮫ ﮔﺳﺗرده و ﻋﻣوﻣﯽ .از ﺟﻣﻠﮫ ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﺎٔﺧﯾر در ﭘروﺳ ٔﮫ
ﺗﺣﻘﯾق و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯾﮕردد ﺷﺎﻣل؛ ﻋدم ﮔزارش دھﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ و ھﻣﯾﺷﮫ وﻗت ،ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ در
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.
ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺿﻌف و ﻧﺎﮐﺎراﯾﯽ در ﭘروﺳ ٔﮫ ﺗﺣﻘﯾق و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﻋث ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ
اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن از درﯾﺎﻓت ھرﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ﻣﺣروم ﺑﻣﺎﻧﻧد .از ﻣﯾﺎن اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑرای ﺗرﺗﯾب اﯾن ﮔزارش ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣودﯾم ،ﺗﻌداد
ﮐﺛﯾری از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن و ﯾﺎ ھرﮔوﻧﮫ درﮔﯾری ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در آن دﺧﯾل ﺑوده اﺳت ،ﻣﯾﮕوﯾﻧد
ﮐﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋد و ﮐﻣﮑﯽ از طرف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﻧد .از طرﻓﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﻣﺳوﻟﯾت ﭘذﯾری اﯾن ﻣﻘﺎﻣﺎت در ﻗﺑﺎل ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
دوﻟت ﻣﺣﻠﯽ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ اﺛری در راﺳﺗﺎی ﺑراه اﻧدازی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ٔ
ﻣﺳوﻟﯾن ﭘروﮔرام
ﻣﻠﮑﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎی ﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ اﮔر ﮐدام ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ھم ﺑراه اﻧداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳتٔ ،
ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎ آﻧﺎن ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺷوره ﻧﮑرده و ﻋﻼوﺗﺎ ً از ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت آﻧﺎن را آﮔﺎه ﻧﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.
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آن ﻋده از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ اﯾﮑﮫ از اﺛر ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺎن ﺳﺎﯾر ﮔروھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﺧﺳﺎره ﻣﻧد ﮔردﯾده و ﻣﺳﺗﺣق درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﮕردﻧد ،ﻧﯾز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ازﯾن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﮔردﻧد .ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑرﯾن ﮐﮫ ﻓورم
ﻣﺳوﻟﯾن ﻧﻣوده اﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ھﯾﭻ ﻧوع ﮐﻣﮑﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﻧد .ﺗﻌدادی از
درﺧواﺳت ﻣﺳﺎﻋدت را ﻧﯾز ﺧﺎﻧﮫ ﭘُری ﻧﻣوده و ﺗﺳﻠﯾم ٔ
اﻓراد ﺻرف در ﺻورﺗﯽ ﺣﺎﺿر اﻧد ﮐﮫ ﻓورﻣﯽ را ﺧﺎﻧﮫ ﭘُری ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ در آن ﺧواﺳﺗﺎر اﯾن ﺷوﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر ھﯾﭻ ﻣﻘﺎم اﻓﻐﺎن ﻧﺑﺎﯾد در
ﭘروﺳ ٔﮫ ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن دﺧﯾل ﺑﺎﺷد .ﺗﻌدادی ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﭘروﺳ ٔﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﭘُری ﻓورم ھﺎی طوﯾل و ﻣﺷﮑل اﺳت و ﯾﺎ از ﺗرس
ﺗﻧﺑﮫ ﺷدن از طرف ﮔروھﺎی ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ و ﯾﺎھم از اﺛر ﻋدم آﮔﺎھﯽ از رﺳﻣﯾﺎت ﭘروﺳﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻓورﻣﯽ را ﺧﺎﻧﮫ ﭘُری ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد
ﻣوﻓق ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی ﮔردﯾده اﻧد اﺿﮭﺎر رﺿﺎﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻧوز ھم از ﭘرﺳ ٔﮫدرﯾﺎﻓت اﯾن
آﻧﻌده از ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ٔ
ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﺷﺎﮐﯽ اﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ روﻧد ﭘرداﺧت ﭘول ﺑرای ﺑﺎ ﺳﮑﺗﮕﯽ ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﺗوأم ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑودن ﻣﻘدار ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ،اﺧﺎذی
ﻣﺳوﻟﯾن ﭘروﺳﮫ ﺗﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻓرد ﻣورد ﻧظر را ﻣﻧﺣﯾث ﻣﺳﺗﺣق ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .از طرف دﯾﮕر ھﻣﺂھﻧﮕﯽ ﺿﻌﯾف ﻣﯾﺎن
ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت و ٔ
ﺗﯾم ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﺗﯾم ھﺎی ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ اﯾﮑﮫ اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ را ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻣورد ﻧظر ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد ،ﺑﺎﻋث ﮔردﯾد اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑﮫ وﻗت ﺧود
ﺑﮫ ﻣﺣل ﻧرﺳﯾده و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ ﺻورت ﻧﮕﯾرد.
ﻣوﺛرﯾت و ﮐﺎراﯾﯽ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﭘروﺳ ٔﮫﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی
ازﯾن رو ﺑرای ٔ
اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ،ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ ﻋﺎﺟﻠﺗر اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در ﭘروﺳﮫ اﯾﺟﺎد ﮔردد .ﺑﻧﺎ ً اﯾن ﮔزارش اﮐﯾداً دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺧطﺎب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ
ﺣد اﻣﮑﺎن از وارد ﻧﻣودن ﺧﺳﺎرات و ﺻدﻣﺎت ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﺧود داری ﻧﻣوده و در ﺻورت ﺗﻠﻔﺎت وﺧﺳﺎرات ﻣﻠﮑﯽ ،ﺑﺎﯾد ﺑﺻورت
ﺟدی و ﮐﺎﻣل ﺑرای ﻏﻣﺧواری و ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﺑﮫ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن دھد .از طرﻓﯽ اﯾن از وظﺎﯾف ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻣﺗﺣدﯾن دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن را درﯾن راﺳﺗﺎ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﻧد.
ﻣرﮐز اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ درﯾن راﺑطﮫ ﻧﮑﺎت ذﯾل را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،اﻟﺑﺗﮫ ھرﯾﮏ ازﯾن ﻧﮑﺎت در اﺧﯾر اﯾن ﮔزارش ﺑﺻورت ﻣﻔﺻل
ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد:
ﺑﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:

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


اﻧﮑﺷﺎف ﭘروﺳﯾﺟری ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣراﺣﻠﯽ را ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺧﺳﺎرات و ﺻدﻣﺎت وارده ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را ﮔزارش
داده و اﻗداﻣﺎت ﻻزﻣﮫ 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
اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺟﻠوﮔﯾری و ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت اﻓراد ﻏﯾر ﻣﻠﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ .از طرﻓﯽ اﯾن ﺗﯾم ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد از
اﺧﺎذی ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺟﮭت ﻣﺳﺗﺣق داﻧﺳﺗن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎ ،ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﻣﺳول ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯾﯽ ﺑوده و ﺑﺎ ﺗﯾم ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ در
اﯾﺟﺎد ﺗﯾم ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎن؛ طورﯾﮑﮫ اﯾن ﺗﯾم ٔ
ھﻣﺂھﻧﮕﯽ ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﺑﺎﯾد روﻧد ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ را ﺗﺳرﯾﻊ و ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد.

1

ﻣوﺛرﯾت ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﻘدی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،از طرﯾق؛
ﮔﺳﺗرش ٔ


رﯾﻔورم ﭘروﺳ ٔﮫ درﺧواﺳت ﺑرای اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ روﻧد درﺧواﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺳﺎده،ﺷﻔﺎف ،ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ھﻣﮫ
ﺑﮫ ﺷﻣول زﻧﺎن ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑوده و ﺷﺎﻣل ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺳﮭﯾﻼت و رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑرای درﺧواﺳت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑﺎﺷد.



ﻣﺳول وﻻﯾت ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
ﺗوزﯾﻊ رھﻧﻣود ھﺎ ﺑرای ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾت ﺟﮭت رھﻧﻣﺎﯾﯽ درﺳت در ﻗﺑﺎل ﻧﺣو ٔه ﭘرداﺧت ھﺎ .ﺑﺎﯾد ﻣﻘﺎﻣﺎت ٔ
آﻣوزش داده ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ از ﭘروﺳ ٔﮫ ﭘرداﺧت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﮫ درﺳﺗﯽ آﮔﺎه ﺑوده و در ھﻧﮕﺎم ﺿرورت
درﺧواﺳت ھﺎی ﮐﻣﯾﺗ ٔﮫﻧظﺎرت وﻻﯾت را ﻣﻧظور ﻧﻣوده و ﺣﺳب ﺿرورت ﺑﺎھم ﺟﻠﺳﺎت ﺑرﮔزار ﻧﻣﺎﯾﻧد؛



ﺑﮫ راه اﻧدازی ﮐﻣﭘﺎﯾن ﻋﻣوﻣﯽ ﺑرای ﺑﻠﻧد ﺑردن ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﺧﺻوص ﻗﺷر آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺗر ﻣﺎﻧﻧد زﻧﺎن و ﻣﮭﺎﺟرﯾن،
در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎ ،ﺷراﯾط ﻣﺳﺗﺣق ﺑودن و ﭘروﺳ ٔﮫ درﺧواﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ.



ﮐﺎھش ﮐﻣﯽ ھﺎ و ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی ﭘروﺳ ٔﮫﭘرداﺧت ﮐﻣﮏ ھﺎ از طرﯾق ﺗﻔﺗﯾش و ﺑررﺳﯽ ﻣﺗداوم ﭘروﺳﮫ .و ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﺗﻣﺎم ﺷﺎﯾﻌﺎت
در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﺧﺗﻼس و اﺧﺎذی ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ ادار ٔه ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑر ﺗطﺑﯾق اﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری،وﻗﺗﺎﻓوﻗﺗﺎ ً
ﮔزارش اراﯾﮫ ﮔردد.



اﻧﮑﺷﺎف طرز اﻟﻌﻣل وﺳﯾﻌﯽ ﺑرای ﭘروﮔرام ھﺎی ﮐﻣﮑﯽ وزارت ﮐﺎر ،اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ھرﭼﮫ ﺑﮭﺗر
ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ؛



درﺧواﺳت ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘل از ﭘروﮔرام ھﺎی آﻣوزش ﻣﺳﻠﮑﯽ وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺟﮭت اﻧﮑﺷﺎف ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
ﻣذﮐور و اطﻣﯾﻧﺎن ازﯾن ﮐﮫ ﻋرﺿ ٔﮫآﻣوزش ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻣذﮐور ﺑﺎﻋث ﺑﻠﻧد رﻓﺗن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻣﺳﻠﮑﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﯾﮕردد؛



اﺻﻼح ﺷراﯾط ﻣﺳﺗﺣق ﺑودن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی ،طورﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾد اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ اﯾﮑﮫ ﻣﻠﮑﯾت ھﺎی ﺷﺎن در
ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ آﺳﯾب دﯾده اﺳت و ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺟراﺣﺎت ﺧﯾﻔﯽ )ﺑدون از ﻣرگ و ﻣﻌﻠوﻟﯾت داﯾﻣﯽ( ﺑﮫ آﻧﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ وارد ﺷده
ﺑﺎﺷد ،ﻧﯾز ﻣﺳﺗﺣق درﯾﺎﻓت اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.

ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣد ٔه اﻣرﯾﮑﺎ ،ﺳﺎﯾرﻣﻣﺎﻟﮏ ﻋﺿو آﯾﺳﺎف و ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺗﻣوﯾل ﮐﻧﻧد ٔه ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن:
ﺑﺎﯾد ﺗﻼش 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 ﺗﻼش ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد از طرق ذﯾل ﺻورت ﮔﯾرد:

1

در ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺳﺎل  ٢٠١٢ﻣرﮐز اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ درﺟﻧﮓ طرزاﻟﻌﻣﻠﯽ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﺗﻘدﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﺣﺎوی طرزاﻟﻌﻣل اﯾﺟﺎد ﺗﯾم ﮐﺎھش
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن طرزاﻟﻌﻣل ھم ﺑﮫ ﻟﺳﺎن دری و ھم اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ »اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن :طرزاﻟﻌﻣل ﺗﻌﻘﯾب ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑرای ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن« ﻣرﮐز ﺑرای اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ ،ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل
 ،٢٠١٢ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
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ﺗﻣوﯾل ﺗﯾم ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎن اﻟﯽ ﻣدت  ۵ﺳﺎل؛



اﯾﺟﺎد ﭘروﺳ ٔﮫ رﺳﻣﯽ ﺑرای ﻧﮭﺎد ھﺎی ﺟﺎﻣﻌ ٔﮫﻣدﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در داﺧل ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﮫ آﻣوزش اھﻣﯾت ﻣﺣﺎﻓظت
از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﭘردازﻧد؛



ﺗﺎٔﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﯾد اھﻣﯾت ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ و روی دﺳت ﮔرﻓﺗن اﻗداﻣﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ،در ﺗﻣﺎم
ﻣراﺣل آﻣوزش ھﻣواره ﺗﺂﯾﯾد ﮔردﯾده و ﺗﻣﺎم ﺟزوﺗﺎم ھﺎی ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن را در ﺑر ﮔﯾرد.

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﻣﺳول ﺗﺂﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﮐﺷورﺷﺎن
ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ٢٠١۴اﮐﺛراً ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک ﻧﻣوده و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ٔ
ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ھﻧوز ھم در ﺳطﺢ ﺑﻠﻧدی
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .اﻧﺗﻘﺎل ٔ
ﻗرار دارد .ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﯾش از ھزاران اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﺷده ،ﺑﯾوه ﻣﯾﮕردﻧد و ﯾﺎ ھم وﺳﺎﯾل ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﺧوﯾش را از دﺳت ﻣﯾدھﻧد.
ﻣﺳول ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﺎﺗو ،آﯾﺳﺎف و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن
ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ﮐﮫ ﮔروه ھﺎی ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ٔ
ﻣﺳول ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺳﺗرد ٔه ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﻧﯾز ٔ
اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺳﺗﺣق درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎ از ﺟواﻧب درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺑﺎﺷد،ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺧﺳﺎرات ﺷﺎن را ﺑﺎ اﯾن ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﻧﺎﭼﯾز ﺟﺑران ﻧﻣﺎﯾﻧد .از دﺳت دادن ﻋزﯾزان و ﯾﺎ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ در ﺟﻧﮓ ﺑﺎﻋث رﻧﺟش ﺷدﯾد اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯾﮕردد،طورﯾﮑﮫ اﯾن درد
و ﻏم ﺻرف ﺑﺧﺷﯽ ازﯾن ﺧﺳﺎرات را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .زﯾرا از دﺳت دادن ﻧﺎن آور ﺧﺎﻧﮫ ،ﺗﺧرﯾب زﻣﯾن ھﺎ و ﻣﻠﮑﯾت و آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ھﺎ
اﮐﺛراً ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی اﻓﻐﺎن را ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﻣزﻣن اﻗﺗﺻﺎدی ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﺳﺎزد .زﯾرا اﯾن ﻣردم ﻓﻘﯾر در ﯾﮑﯽ از ﻓﻘﯾر ﺗرﯾن ﻣﻣﺎﻟﮏ دﻧﯾﺎ زﻧدﮔﯽ
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،طورﯾﮑﮫ ﺑﻌد از واﻗﻌﺎت ﺟﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﻓﻘر و ﻣﺷﮑﻼت اﻗﺗﺻﺎدی آﻧﺎن اﻓزوده ﻣﯾﺷود.

طﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ،آﯾﺳﺎف ﮔﺎﻣﮭﺎی ﻣﺛﻣری را در راﺳﺗﺎی ﮐﺎھش ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺑرداﺷﺗﮫ
اﺳت .طورﯾﮑﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻣﺛﻣر ﺷﺎﻣل ،اﻧﮑﺷﺎف رھﻧﻣون ھﺎی ﺗﮑﺗﯾﮑﯽ ،اﯾﺟﺎد ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﯾﮏ واﺣد رﺳﻣﯽ
ﺟﮭت ﻣﺎﻧﯾﺗور و ﺑررﺳﯽ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﯾﮑﮫ از اﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎﯾش ﺑوﺟود آﻣده اﺳت و ﺑﻶﺧره ﺗﺎ ٔﻣﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی
ﺟﮭت ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات وارده ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ .ﮔرﭼﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ظرﻓﯾت ھﺎی ﻻزم ﺑرﺧوردار ﻧﯾﺳت،اﻣﺎ ﺑﺎز ھم
ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ
اﻗداﻣﺎت ارزﻧده اﯾﯽ ﺟﮭت ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ اﺗﺧﺎذ ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﻧﺎ ً ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ٔ
ﻣوﺛری در داﺧل ﺗﺷﮑﯾﻼت ﺧود ﻧﯾﺎز
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن،دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ٔ
دارﻧد.
اﯾن ﮔزارش ﺣﺎوی ﻋﮑس اﻟﻌﻣل اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و روﯾﮑرد ھﺎﯾﯽ ﺑرای
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ و ﭘرﮔرام ھﺎی ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ اﯾﮑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﻧﮓ ﮔردﯾده اﻧد ،ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﮔزارش ﯾﮏ
ﺗﺣﻠﯾل ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺳﺗرد ٔه ﭘﯾراﻣون ﮔراﯾﺷﺎت ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اراﯾﮫ ﻧﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ اﯾن ﮔزراش ﺻرف ظرﻓﯾت ھﺎی
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دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در راﺳﺗﺎی رﺳﯾدﮔﯽ و ﻏﻣﺧواری ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣوﺟوده و اﺳﺗدﻻل ﺑرای اﺻﻼﺣﺎت
ﻣوﺛرﯾت اﯾن ﻣﯾﮑﺎﻧﯾز ھﺎ ،اراﯾﮫ ﻣﯾدارد.
ﻓوری ﺟﮭت ﺑﻠﻧد ﺑردن ٔ
اﯾن ﮔزارش ﺑﮫ ﭘﻧﭻ ﻓﺻل ﻣﻧﻘﺳم ﻣﯾﺑﺎﺷد .آﺳﯾب ھﺎ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ،ﮐﮫ ﺣﺎوی ﭼﺷم اﻧدازی در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﮔراﯾﺷﺎت ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑوده و
ﺣﺎوی ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮔروھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺑرای ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﯾﺎ رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﭼﮫ
اﻗداﻣﺎﺗﯽ را روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .اﯾﺟﺎد ﻗﺿﯾﮫ ﺑرای ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﺟدی اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ آﺳﯾب ھﺎی ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ  ،اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﯽ،
اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺑرای دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗدﻻل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺗوﺟﮫ ﺟدی ﻣﺑذول
دارد .ﭘروﺳ ٔﮫ ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ از آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ھﺎی ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﺗوﺳط اﻓﻐﺎن ھﺎ ،ﻣﯾﮑﺎﻧﯾز ھﺎی ﻣوﺟود ٔه دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺟﮭت
ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ در اداﻣﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑرای ﺑﮭﺑود روﻧد ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾز ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﻣﯾﮕردد .ﻣﯾﮑﺎﻧﯾز رﺳﯾده ﮔﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ آﺳﯾب دﯾده ﮔﯽ ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ،ﭘروﮔرام ھﺎی ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﻘدی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗرار ﻣﯾدھد.ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ را ﺟﮭت ﺗﻘوﯾت ظرﻓﯾت ھﺎی دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﻣر رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ اراﯾﮫ ﻣﯾدارد.

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣرﮐز اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ را از ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل  ٢٠١٢اﻟﯽ ﻣﺎه اﮐﺗوﺑر ﺳﺎل  ٢٠١٢در ﭼﮭﺎرده وﻻﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑراه
اﻧداﺧت؛ ﮐﮫ اﯾن وﻻﯾﺎت ﭼﮭﺎرده ﮔﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل :ﻓراه ،ھرات ،ﮐﺎﺑل ،ﮐﻧدھﺎر ،ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ ،ﮐﻧر ،ﮐﻧدز ،ﻟﻐﻣﺎن ،ﻟوﮔر ،ﻣﯾدان وردک،
ﻧﻧﮕرھﺎر،ﭘﮑﺗﯾﺎ ،ﺗﺧﺎر و ارزﮔﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺗﻌدادی از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ از ﻣرﺑوطﺎت وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد ﻧﯾز ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮔردﯾدﻧد .طورﯾﮑﮫ ﻣﺟﻣوع
ﺗﻌداد ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧدﮔﺎن ﺑﮫ  ١٨١ﻧﻔر ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﮑوﻣﺗﯽ ،اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﮐﮫ از ﺟراﺣﺎت و ﺧﺳﺎرات
وارده ﺑﮫ ﻣﻠﮑﯾت ھﺎﯾﺷﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ رﻧﺞ ﻣﯾﺑرﻧد ،و ﺗﻌدادی از ﻣﺷﺎورﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﺑﺧش اﻣﻧﯾﺗﯽ و دﻓﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﯾش از ﻧﺻف ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﺑوده اﻧد.
ھدف از ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﮫ دو ﻣورد ﺑرﻣﯾﮕردد :اول؛ ﺗدوﯾن و اﻧﺳﺟﺎم ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و اﻗداﻣﺎت ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ،طورﯾﮑﮫ اﯾن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ھﺎ و روﯾﮑردھﺎ ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز ﺑﺎﻻی ﭘروﮔرام ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﻋﻣﻠﯽ و
ﮐﺎرای ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ طرح ﮔردﯾده اﺳت .دوم؛ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻣﯽ و ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی ﭘروﺳ ٔﮫ رﺳﯾدﮔﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ
و اراﯾ ٔﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﻋﻣﻠﯽ در ﻣوارد ﻻزوم.
ﺑﺎ آﻧﻌده از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم در ﭘروﺳ ٔﮫ ﻧظﺎرت از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ دﺧﯾل
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ،در ﮐﺎﺑل و وﻻﯾﺎت ﻧﺎﻣﺑرده ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺻورت ﮔرﻓت .ﺗﻼش ھﺎی زﯾﺎدی ﺻورت ﮔرﻓت ﺗﺎ ﺟﮭت ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺛﺎل ھﺎی ﺑﺎرزی
از آﺳﯾب دﯾدﮔﺎن ا ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از طرﻓﯾن ﺟﻧﮓ از اﺛر ﺣﻣﻼت ھواﯾﯽ ،ﻣﺎﯾن ھﺎی ﮐﻧﺎر ﺟﺎده ﯾﯽ و ﺳﺎﯾر
اﺷﮑﺎل ﺟﻧﮓ ﺧﺳﺎره ﻣﻧد ﮔردﯾده اﻧد ،دﺳت آوﯾز ھﺎﯾﯽ ﺣﺻول ﮔردد.
طﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﺎت ﻣﺎن از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ،ﺑﺎ ﺳﮫ ﻧوع ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺻورت ﮔرﻓت؛ اول :آﻧﻌده از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ
ﺟﻧﮓ ﮐﮫ از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷده اﻧد؛ دوم :آﻧﻌده از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﮐﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی
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درﺧواﺳت ﻧﯾز ﮐرده اﻧد اﻣﺎ درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﻧد؛ ﺳوم :آﻧﻌده از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﮐﮫ از ﻣوﺟودﯾت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﺧﺑر ﺑوده اﻧد.
ﻋﻼوﺗﺎ ً ﺗﻌدادی از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﮐﮫ از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷده ﺑودﻧد ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻣﻌرﻓﯽ
ﮔردﯾدﻧد .و ﻣﺎھم ﺑرای درک اﺣﺳﺎس ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ازﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات وارده ﺑرآﻧﺎن در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑراﯾﺷﺎن اﻋطﺎ
ﮔردﯾدد ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣودﯾم.
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ﻣﺻوﻧﯾت و اﻣﻧﯾت اﯾن اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ اﯾﮑﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷده اﻧد،ﻧﺎم ھﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺳﺗﻌﺎر ﺗﻌوﯾض ﮔردﯾده
ﺑﺎ در ﻧظرداﺷت ٔ
ﻣﺳﻠ ٔﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ،ﺗﻌدادی از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﺷﺎورﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﻧﺎم ھﺎی اﺻﻠﯽ
اﺳت .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ٔ
ﺷﺎن ﻣﻧﺗﺷر ﻧﮕردد ،و ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﮫ اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﺷﺎن اﺣﺗرام ﮔذاﺷﺗﮫ و ﻗﺑول ﻧﻣودﯾم.

.١ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ آﺳﯿﺐ ھﺎی اﻓﺮاد ﻣﻠﮑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭼﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ
ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣواره ﺑﺎ رﻗم ﺑﻠﻧدی ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت .ﯾوﻧﺎﻣﺎ از ﺳﺎل  ٢٠٠٧ﺑدﯾن ﺳو ﭘروﮔرام ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑررﺳﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺟواﻧب درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ را آﻏﺎز ﻧﻣوده اﺳت .ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت
ﭼﺷﻣﮕﯾری رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯾﺑﺎﺷد .طورﯾﮑﮫ طﺑق اﯾن ﮔزارش ﺗﻌداد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ در ﺳﺎل  ٢٠١١ﺑﮫ  ٣٠٢١ﺗن ﮐﺷﺗﮫ و  ۴۵٠٧زﺧﻣﯽ
3
ﻣﺳول ﺑﯾﺷﺗرﯾن رﻗم اﯾن
ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯾﮕردد .ﺑﮫ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﮫ از طرف ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﻣﻧﺗﺷر ﮔردﯾده اﺳت ،طﺎﻟﺑﺎن و ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎی ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ٔ

ﺗﻠﻔﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﮫ  ٧٧درﺻد از ﻣﺟﻣوع ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﺎل  ٢٠١١ﻣﯾﮕردد .ﮔرﭼﮫ درﯾن ﻗﺳﻣت اول ﺳﺎل  ٢٠١٢آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ
ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻣﻌﻠوم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻣﺎھﺎی ﺑﻌدی اﻣﺳﺎل اﯾن ﮐﺎھش اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت ﯾﺎ ﺧﯾر 4.اﯾن ﻓﺻل ﺗﻣﺎم
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.
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اﮐﺛرﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ اﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣودﯾم و ﻣﺳﺗﺣق درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی دوﻟت ﻧﯾز ﺑودﻧد ،ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ازﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﻣﺣروم ﮔردﯾده
اﻧد ،ﮐﮫ ﻋواﻣل آن ﻣﯾﺗواﻧد ﺷﺎﻣل :ﭘروﺳ ٔﮫ ﺑﯾروﮐراﺳﯽ و ﺗﺷرﯾﻔﺎت طوﯾل اداری در راﺑطﮫ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی ،ﻗﻠت آﮔﺎھﯽ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ از اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ
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 ﺗﻧﺑﮫ ﻗرار
ﮔﯾرﻧد)اﯾن ھراس ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﺗﻌدادی ازﯾن ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ از درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی ﺧود داری ﮐرده اﻧد( ،ﻗﻠت ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑرای ﭘرداﺧت ﮐﻣﮏ ھﺎی
ﻧﻘدی و اﺧﺎذی ھﺎ از طرف ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ در ﺟرﯾﺎن ﭘروﺳ ٔﮫ درﺧواﺳﺗﯽ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭘوﻟﯽ و ﻏﯾره،ﻣﯾﮕردد .ﻋواﻣل ﻧﺎﻣﺑرده در اداﻣ ٔﮫاﯾن ﮔزارش ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل و
ﺗﺟزﯾﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﺗﺎ ً درﯾﺎﻓت ﺗﻌداد دﻗﯾق اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ اﯾﮑﮫ واﻗﻌﺎ ً ازﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی دوﻟت ﻣﺳﺗﻔﯾد ﮔردﯾده اﻧد ،اﻣرﯾﺳت دﺷوار .ﺻرف ﺑﺎ ﺗﻌدادی از
اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ اﯾﮑﮫ از طرف ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑراﯾﻣﺎن ﻣﻌرﻓﯽ ﮔردﯾده ﺑودﻧد ،ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣودﯾم ﮐﮫ در اﯾﺟﺎد ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه واﺿﺣﺗر در راﺑطﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﻧوع
اﻓراد ازﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷده اﻧد و ﭼرا ،ﻣﻣد واﻗﻊ ﺷده اﻧد .اﯾن دﯾدﮔﺎه ﻣﯾﺗواﻧد اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای ﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ در اداﻣﮫ در اﯾن ﮔزارش روی ان
ﺑﺣث ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.
3
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ ،آﻣﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﻣﻠﮑﯽ درﯾن ﺳﺎل ھﺎ ازﯾن ﻗرار اﺳت ١۵٢٣)٢٠٠٧ :ﺗن( ٢١١٨)٢٠٠٨ ،ﺗن( ٢۴١٢) ٢٠٠٩ ،ﺗن(،
 ٢٧٩٠)٢٠١٠ﺗن( .ﺑﮫ ﮔزارش ﺳﺎﻻﻧ ٔﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ OHCHR/در ﺳﺎل  ،٢٠١١ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ« ﻣﻧﺗﺷر ٔه ﻓﺑروری  ٢٠١٢ﻣراﺟﻌﮫ
ﮔردد).ص (١
4
ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ در ﻧﯾﻣ ٔﮫ اول ﺳﺎل  ٢٠١٢در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻧﯾﻣ ٔﮫ اول ﺳﺎل ،٢٠١١ﺣدود  ١۵درﺻد ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﮔزارش
ﻧﯾم ﺳﺎﻟ ٔﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ » ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ« ﻣﻧﺗﺷر ٔه آﮔﺳت ﺳﺎل ،٢٠١٢ﻣراﺟﻌﮫ ﮔردد) .ص (٨-٩
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ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﻣﺳول ﺑﺧش ﻋﻣده ﯾﯽ از ﺗﻠﻔﺎت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺑوده اﻧد .طورﯾﮑﮫ ﺣﻣﻼت ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ٔ
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﻠﻔﺎت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ را از ﺧود ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﯾﮕذاﺷت .ﺗﻼﺷﯽ ھﺎی ﺷﺑﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻣﺗری را در ﻗﺑﺎل داﺷت ،اﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﺑروز
ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﺎ ﻣﯾﺎن ﻣردم ﻣﺣل و ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯾﮕردﯾد ،زﯾرا اﯾن ﺗﻼﺷﯽ ھﺎ در ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﻓرھﻧﮓ ﻣردم ﻣﺣل ﻗرار داﺷت.
ﻣﺳﻠ ٔﮫ ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ،
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ و ﺧﺳﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻋﻠﯽ اﻟﺧﺻوص زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ھﯾﭻ ﻧوع اھﻣﯾﺗﯽ ﺑﮫ ٔ
ھﻣدردی و ﻋذر ﺧواھﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ از طرف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺎﻋث ﺑروز اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﻧﻔﯽ و ﻣﺧﺎﻟف در
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﮔردﯾده ﺳت.

5

در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﻗداﻣﺎت ﻣﺛﺑﺗﯽ را روﯾدﺳت ﮔرﻓﺗﻧد .در ﺳﺎل ھﺎی  ٢٠٠٩ ،٢٠٠٨و
 ٢٠١١ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﻧﯾروھﺎی آﯾﺳﺎف ھداﯾت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻻزم را ﺑرای ﻧﯾروھﺎی ﺷﺎن ﺟﮭت ﺣﻣﻼت ھواﯾﯽ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺗﻠﻔﺎت
ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯾﮕردﯾد ،ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣودﻧد .و در ﺳﺎل ھﺎی  ٢٠١٠و  ٢٠١١آﯾﺳﺎف ﻋﻼوﺗﺎ ً رھﻧﻣون ھﺎﯾﯽ را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت و
ﺧدﺷﮫ دار ﺷدن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻼت ﺷﺑﺎﻧ ٔﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺗﻣرﮐز داﺷت.

6

در ﺳﺎل  ٢٠٠٨آﯾﺳﺎف واﺣد وﯾژه ﯾﯽ را ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﻣود ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن واﺣد ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ را ﺑررﺳﯽ و
ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوده ،ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ و ﻧظرﯾﺎت در زﻣﯾﻧﮫ اراﯾﮫ ﻧﻣوده و ﺟﮭت ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ و ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن
اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺳﺎﻋدت ﻧﻣﺎﯾد .ﮔرﭼﮫ ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ظرﻓﯾت ھﺎی ﮐﺎﻓﯽ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑودن ﮔزراﺷﺎت ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻧﺑود ﯾﮏ ﺗﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ
ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی ﺧوﯾش را ﻗﺑل از وﻗت ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد .اﻣﺎ روﻧد ﮔزارش دھﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﮫ ﻣرور
ﻣﺗﻌﮭد ﺑﺎﻋث ﮔردﯾد ﺗﺎ اﯾن واﺣد ٔ
زﻣﺎن اﻧﮑﺷﺎف ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ﮐﮫ آﯾﺳﺎف در اﻣر ﭘذﯾرﻓﺗن و رﺳﯾدﮔﯽ ﮐردن ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷﺎن ﺑﮭﺑود
ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد ،اﻣﺎ ھﻧوز روﻧد ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ در داﺧل اﯾن ﻧﮭﺎد از ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻻزم ﺑرﺧوردار ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .طورﯾﮑﮫ ﯾوﻧﺎﻣﺎ در ﺳﺎل ٢٠١٢
ﭼﻧﯾن ﺧﺎطر ﻧﺷﺎن ﻧﻣود» :اﻧﺗﺷﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺑﺎﻋث اﻧﮑﺷﺎف و ﮔﺳﺗرش ﺷﻔﺎﻓﯾت ،ﻣﺳوﻟﯾت ﭘذﯾری و ﺑﮭﺑود رواﺑط ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ ﻣﯾﮕردد«
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در ﺟوﻻی ﺳﺎل  ٢٠١١آﯾﺳﺎف ﯾﮏ ﻗدم ﺟﻠو ﺗر ﮔذاﺷت ،طورﯾﮑﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد ﺗﯾم ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ را ﺗﺷﮑﯾل داد،ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ اﯾن ﺗﯾم ﺑﮫ
ﺣﯾث ﻧظﺎره ﮔر و رھﻧﻣﺎ ﺑرای واﺣد ﺑررﺳﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﮫ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣﻌﺎون ﺳرﻣﻧﺷﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﺎﺗو ،ﺗﯾم
ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﺣد ﺑررﺳﯽ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑﺷری ﺑﮭﺗری ﺑودﻧد .طورﯾﮑﮫ ﺗﯾم ﻣذﮐور ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً
 5ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌ ٔﮫ اﻧﺗﻘﺎدات ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ »ازدﺳت دادن ﺣﻣﺎﯾت ﻣردم :ﻋواﻗب و ﭘﯾﺂﻣد ھﺎی رﻧﺞ ﮐﺷﯾدن ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﮐﮫ از ﺳوی ﻣرﮐز اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ در ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﻧﺷر ﮔردﯾد و » از اﻣﯾد ﺗﺎ ﺣراس :دﯾدﮔﺎه اﻓﻐﺎن ﭘﯾراﻣون ﻋﻣﻠﯾﺎت
دوﻟت و ﻣﺗﺣدﯾﻧش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺗﺳﺎن ،٢٠٠٨ ،ﻣراﺟﻌﮫ ﮔردد.
 6ﺑﮫ »ﻋواﻗب و ھزﯾﻧ ٔﮫ ﮐﺷﺗﺎر/ﺗوﻗﯾف :ﺗﺎٔﺛﯾرات ﺣﻣﻼت ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﺎﻻی اﻓرادﻣﻠﮑﯽ« ،ﺑﻧﯾﺎد ﺟﺎﻣﻌ ٔﮫ ﺑﺎز ﻣﻧﺗﺷر ٔه ﺳﺎل  ٢٠١١ﻣراﺟﻌﮫ ﮔردد.
 7ﮔزارش ﺳﺎل » ٢٠١١اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن :ﺣﻔﺎظت از ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ« ص ٢٧
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ﺑﮫ ﻣﻌﺎون ﻗوﻣﺎﻧدان ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ آﯾﺳﺎف ﮔزارش ﻣﯾدھد .ﻋﻼوﺗﺎ ً اﯾن ﺗﯾم ﭼﮭﺎر ﮔروپ ﮐﺎری داﺧﻠﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﮫ و اﯾن ﮔروپ ھﺎی
ﮐﺎری ﮔراﯾﺷﺎت و ﮔراف ھﺎی ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯾﺎن را ﺗﺣﻠﯾل و ﺗﺟزﯾﮫ ﻧﻣوده و ھداﯾﺎت و ﻧظرﯾﺎت ﻻزم را اراﯾﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﻧﺎ ً از وﻗﺗﯾﮑﮫ
آﯾﺳﺎف در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﮫ اﯾن ﺗﺣﻠﯾﻼت و ﺑررﺳﯽ ھﺎ ﻋﻣل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ﯾﯽ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
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ﺑﻌد ازﯾن ﮐﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت آﯾﺳﺎف ﺑﺎﻋث ﺑروز ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮔردﯾد ،ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو آﯾﺳﺎف ﮐﻣﮏ ھﺎی ﺑﻼﻋوض ﻧﻘده را
ﺑرای ﺟﺑران ﯾﺎ ﮐﺎھش اﯾن ﺧﺳﺎرات اراﯾﮫ ﻧﻣودﻧد .ﮔرﭼﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ از ﭘرداﺧت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘده در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﻣﺎﻧﻌت ھﺎﯾﯽ
ﻣواﺟﮫ ﮔردﯾدﻧد،اﻣﺎ آﻧﺎن در ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺑﮫ ﭘرداﺧت اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ اﻗدام ﻧﻣودﻧد ،ﮐﮫ ﺑزودی ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو آﯾﺳﺎف ﻧﯾز ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب
اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﭘرداﺧت ھﺎﯾﯽ اﻗدام ﻧﻣودﻧد .ﻧﺣوه و ﻣﺳﺗﺣق ﺑودن اﻓراد طﯽ اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ،ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﺗﻌﺑﯾرات ﮐﺷور ھﺎی
ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧده ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺑﺻورت ﻋﻣوم ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﻘدی ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ از دوﺻد داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ آﻏﺎز و ﺑﮫ ﭼﻧدﯾن
ھزار داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ) در ﺻورت ﻣرگ و ﯾﺎ ﺟراﺣﺎت ﺟدی( ﻧﯾز ﻣﯾرﺳد .طورﯾﮑﮫ ﺳطﺢ اﯾن ﭘرداﺧت ھﺎ از طرف ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن
ﻣﺳول ﺑﺎ ﻣﺷور ٔه ﻣﻘﺎﻣﺎت ﯾﺎ رﯾش ﺳﻔﯾدان اﻓﻐﺎن ﺗﻐﯾﯾن ﻣﯾﮕردد 9.اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾن ،روﻧد
ﺳﺎﺣوی آﯾﺳﺎف ﯾﺎ ﺑﮫ اﺳﺎس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات اﻓﺳران ٔ
ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس ﺑﻌﺿﯽ ﺣوادث و اﻗدام ﻏﯾرﻣﺗرﻗﺑﮫ اﯾﯾﮑﮫ از طرف ﮐﺷور ھﺎی ﻋﺿو آﯾﺳﺎف ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ،ﺑﮫ ﺳﮑﺗﮕﯽ ھﺎ
ﻣواﺟﮫ ﻣﯾﮕردد ،و از طرﻓﯽ ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن ﺳطﺢ آﮔﺎھﯽ ﻋﺎﻣﮫ ﺟﮭت درﺧواﺳت ﺑرای ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺗذﮐره ﻋﺎﻣل دﯾﮕری ﺳد راه اﯾن ﮐﻣﮏ
ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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طﺎﻟﺒﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوھﮭﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﮔروه ھﺎی ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﮑﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد ،اﻗداﻣﺎت ﻣﺣدودی را در راﺳﺗﺎی ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﺗﺧﺎذ ﻧﻣوده اﻧد .رھﺑری
طﺎﻟﺑﺎن در ﺳﺎل  ٢٠٠۶ﯾﮏ ﻻﯾﺣﮫ ﯾﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻣوده و طﯽ آن ﺑﮫ ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﺧوﯾش ﺧطﺎب ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ از آﺳﯾب رﺳﺎﻧدن ﺑﮫ ﻣردم
ﻣﻠﮑﯽ ﺧود داری ﻧﻣﺎﯾﻧد ،و ھرﮔﺎه ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﻧﺗواﻧﻧد ﮐﮫ از ﺗﻠﻔﺎت و آﺳﯾب ھﺎ ﺑﮫ ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد ،درﯾن ﻻﯾﺣﮫ ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات
ﺗﮭدﯾد ﮔردﯾده ﺑودﻧد .اﯾن ﻻﯾﺣﮫ در ﺳﺎل ھﺎی  ٢٠٠٩و  ٢٠١٠ﺗﺟدﯾد و ﺗﻌدﯾل ﮔردﯾد .و ﮔزارﺷﺎت ﻧﯾز ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد ﮐﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ
را از راه ھﺎﯾﯾﮑﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﯾن ﻓرش ﺷده ﺑود ،ﺑرﺣذر داﺷﺗﮫ اﻧد .ﻋﻼوﺗﺎ ً آﻧﺎن در ﺳﺎل  ٢٠١٠از ﻣردم ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺳﯾوﻧﯽ را ﺟﮭت
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت از ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﻣودﻧد.
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»ﻓﮑت ﺷﯾت :اﻗداﻣﺎت اﺧﯾر ﺟﮭت ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ« ﻣﮑﺗوﺑﯽ از طرف ﺳﺗﻔن اﯾواﻧز ،ﻣﻌﺎون ﺳرﻣﻧﺷﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﻧﺎﺗو ،ﺑﮫ ﻣرﮐز اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ
و ھﻔت ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﮕر ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺷﻐول وظﺎﯾف ﺧوﯾش ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ١ .ﻓﺑروری.٢٠١٢
9
ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗﺣﻘﯾق ﻣرﮐز ﺑرای اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ ،ﻣﻣﺎﻟﮑﯽ ﻣﺎﻧﻧد :اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ،اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن ،ﺟرﻣﻧﯽ ،اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ،ھﺎﻟﻧد ،ﮐﺎﻧﺎدا ،آﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﭘوﻟﻧد و ﻧﺎروی ﮐﻣﮏ ھﺎی
ﻧﻘدی را ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اراﯾﮫ ﻧﻣوده اﻧد .اﭘرﯾل .٢٠١٠
10
ﺑﮫ ﮔزارش ﺳﺎل  ٢٠١١ﺗﺣت ﻋﻧوان »:ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ« ﻣراﺟﻌﮫ ﮔردد .ص ٢٧-٢٨
11
 http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-49/civilian-casualties-inﺑﮫ ﻟﻧﮏ زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:afghanistan-evidence-based-advocacy-and-enhanced-protection.
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اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ،اﯾن ﮔﻔﺗﺎر طﺎﻟﺑﺎن در ﻣﯾدان ﻋﻣل ھﯾﭻ ﺗﺎٔﺛﯾری ﺑر ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .طورﯾﮑﮫ در واﻗﻌﯾت اﻣر طﺎﻟﺑﺎن و
ﮔروھﮭﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ آﻧﺎن طﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺣﻣﻼﺗﯽ را اﺟرأ ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ طﯽ آن ﺗﻌداد ﮐﺛﯾری از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾده اﻧد و اﯾن
ارﻗﺎم و آﻣﺎر ھﻣواره رو ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺑوده اﺳت.

12

ﮔروھﺎی ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ ﻧﯾز ﻣﺳوﻟﯾت ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﻧﻣﯾﮕرﻧد .ﻧﮫ طﺎﻟﺑﺎن و ﻧﮫ ﮐدام ﮔروه ﺷﺑﮫ ﻧظﺎﻣﯽ دﯾﮕر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ اﯾﯽ ﺑرای ﭘذﯾرﻓﺗن ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻠﻣﯾﺎت ﺷﺎن ﻧدارﻧد .ﭼﮫ ﺑرﺳد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧد .در آوان
ﺣﻠﻣ ٔﮫ اﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣرﮐز اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ از ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﻣﻠﺗﻔت ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﭼﻧدﺑﺎری ﺑﮫ ﻣﻧظور ھﻣدردی ﺑﺎ
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ادوﯾﮫ و ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﻘدی ﺑﮫ آﻧﺎن اراﯾﮫ ﻧﻣوده اﻧد .اﻣﺎ ﻣﺗﺎ ٔﺳﻔﺎﻧﮫ ﮐﮫ اﯾن ﻣرﮐز ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺑﮫ ﺷواھدی
دال ﺑرﯾن ﺷﺎﯾﻌﺎت دﺳت ﯾﺎﺑد .اﮔر اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﮔﺎھﯽ ھم وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ ﻣﻘدار اﻧدک ﺑوده و آن ھم ﻧﯾز ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﺑﯾش ﻧﺑوده
اﺳت.
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ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻓﻐﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ٔ
ﻣﺳول ﮐﻣﺗرﯾن ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر ﺟﺎﻧب درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﺑوده اﻧد.
ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ٔ
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ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣل ﺑرای اﯾن واﻗﻌﯾت ھﻣﺎﻧﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺻرف درﯾن اواﺧر ﻣﺳووﻟﯾت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭده
ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .طورﯾﮑﮫ ﺷﺎﺧص ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد ،ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروﯾﮭﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﺷﺎن روﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻋﻠﯽ رﻏم ﺣﻘﯾﻘت ﻓوق ،اﻣﺎ از آن طرف ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣواره ارﻗﺎم ﻣﻧﺗﺷره از طرف ﯾوﻧﺎﻣﺎ را اﺳﺗدﻻل ﻧﻣوده و ادﻋﺎ
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺗﻣﺎم ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎی اﻧﺗﻘﺎل ﺷود،ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺎھش ﺧواھد ﯾﺎﻓت .ازﯾن رو روﺣﯾ ٔﮫ اﮐﺛر
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن طورﯾﺳت ﮐﮫ ﻓﮑر ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧﯾﺎز ﻧدارﻧد.
ﭘﺎﯾﯾن ﺑودن ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ ﮔراﯾﺷﺎت اﯾن ﺗﻠﻔﺎت را در آﯾﻧده ﻧﺷﺎن دھد .ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎت وﺳﯾﻌﯽ را
ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾت از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺟرأ ﻧﻣوده اﻧد .ﭘروﺳ ٔﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ در اواﺧر ﺳﺎل  ٢٠١٢آﻏﺎز ﮔردﯾده 15و
ﺻرف ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﻣﯾﺷودﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﻣﺳوﻟﯾت ﺗﺎﻣﯾن اﻣﻧﯾت ﻣﻧﺎطق ﻋﻣد ٔه ﮐﺷور را ﺑﮫ دوش ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ
از ﭘﻼن ﭘﻧﺞ ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎ از آﯾﺳﺎف ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﺗﺣت اﺟرأ ﻗرار دارد 16.ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﭘﻼن ﻣذﮐور ﺗﻣﺎم ﻧﻘﺎط
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ﻣﺳول ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن اﯾن ﺗﻌداد از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺳﺎل ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﮔردﯾده اﻧد ۴١١٢ :ﺗن ﻗرﺑﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
ﻣطﺎﺑق ﮔزارش ﯾوﻧﺎﻣﺎ ،ﮔروھﮭﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ٔ
 ٢٠٠٩،۵۴٢۶۶ﺗن در ﺳﺎل  ٢٠١٠و  ۶٩٨١ﺗن در ﺳﺎل  .٢٠١٢اﯾن ارﻗﺎم ﺷﺎﻣل ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﮔﺎن ﻣﻠﮑﯽ و ﻣﺟروﺣﯾن ﻣﯾﮕردد .ﺑﮫ  »:ﮔزارش ﺳﺎل  ٢٠١٠در ﻣورد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﻋﻧوان »ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ« ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود .ص .١٠
13
ﺑﮫ »از دﺳت داد ﺣﻣﺎﯾت ﻣردم :ﻋواﻗب و ھزﯾﻧ ٔﮫ رﻧﺞ ﺑردن ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ص  ۵۶ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود.
14
اﯾن ادﻋﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑﮫ آﻣﺎرﯾﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠١١طﯽ راﭘور ﺳﺎﻻﻧ ٔﮫ اﯾن ﻧﮭﺎد ،و ﮔزارش ﻧﯾم ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾد .اﯾن ﮔزارﺷﺎت رﻗم ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت را از ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟدا ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .اﯾن آﻣﺎر در راﭘور ﺳﺎل  ٢٠١١ﺗﺣت
ﻋﻧوان» اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن :ﻣﺣﺎﻓظت از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ« و »اﻓﻐﺎﻧﻧﺳﺗﺎن :راﭘور ﻧﯾم ﺳﺎل :٢٠١٢ﻣﺣﺎﻓظت از ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ« ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد.
15
ﺑﮫ ﮔزارش اﻟﺟزﯾره ١٧ ،ﺟوﻻی » ٢٠١١اﻧﺗﻘﺎل اﻣﻧﯾت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﮔردﯾد« ﻣراﺟﻌﮫ ﮔردد.
16
ﮔزارش ﻧﺎﺗو »اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ رھﺑری اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ« http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2012_10/20121008_media-:
 backgrounder_inteqal_en.pdf.ﻣراﺟﻌﮫ ﮔردد.

16

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﻗﺑل از ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ٢٠١٣ﺗﺣت ﭘروﺳ ٔﮫ اﻧﺗﻘﺎل ﻗرار ﮔﯾرد 17 .ﺑﺎ ﺟرﯾﺎن اﻧﺗﻘﺎل اﻣﻧﯾت ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن و ﺟرﯾﺎن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ از طرف اﯾن ﻧﯾروھﺎ ،ﺷﺎھد اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ اﯾن ﻧﯾروھﺎی ﺧواھﯾم ﺑود .زﯾرا ﻣﺟﮭز ﺗرﯾن
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
اﻧد .در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل  ٢٠١٢ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد آﯾﺳﺎف و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن اﻗدام ﺑﮫ اﯾﺟﺎد »ﺑورد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ« 18ﻧﻣودﻧد .ﻋﻼوﺗﺎ ً اﯾن
ﺑورد دارای ﮔروﭘﮭﺎی ﮐﺎری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ھدف اﻧﺗﻘﺎل ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت را از ﻧﯾروھﺎی آﯾﺳﺎف ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﯾدھد .در ﺿﻣن ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻣﺎت در داﺧل ادار ٔه اﻣور دﻓﺗر رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﻧﺣﯾث ھﻣﺂھﻧﮓ ﮐﻧﻧده و ﺷﺧص ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت در
راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﯾم ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾده اﺳت.
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از ﻣدﺗﯽ ﺑدﯾن ﺳو ﻣرﮐز ھﻣﺎھﻧﮕﯽ اطﻼﻋﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز

در ﭘﯽ ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ از ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑوده اﺳت .ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن اﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮏ ﻧﮭﺎد رﺳﻣﯽ در داﺧل
ﺗﺷﮑﯾﻼت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ و اراﯾ ٔﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
اﻓﻐﺎن،ﻣﯾﺑﺎﺷد .طورﯾﮑﮫ درﯾن اواﺧر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘروﺳﯾﺟره ھﺎی ﮐﺎری در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ و آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ھﺎ و
اراﯾ ٔﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﻘدی ﺑﮫ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ،روی دﺳت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻣوﺛرﯾت اﯾن ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ھﺎ ﻣﺗﻌددی ﻣواﺟﮫ ﻣﺑﺎﺷد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﯾن ﭼﺎﻟش
اﯾن اﻗدﻣﺎت ﮔﺎم ھﺎی ﻣﺛﺑﺗﯽ درﯾن راﺳﺗﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھرﭼﻧد ٔ
ھﺎ در ﺧﻼل روﻧد ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ھﺎی ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ از طرف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزھﺎی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺗﺳﺎن ﺑرای
ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﮔرﻓت.

.٢ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﻀﯿﮫٔ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪی دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻠﯿﮫ آﺳﯿﺐ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻣﻠﮑﯽ
ﻣوﺛرﯾت ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ از طرف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻗﺑل از ﺗﺣﻠﯾل و ﺑررﺳﯽ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ٔ
ﺳﻠﺳﻠﮫ و وﺟﺎﯾﺑﯽ را ﮐﮫ ﯾﮏ دوﻟت ﻣﺎﻧﻧد دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ دارا ﻣﯾﺑﺎﺷد ،اﺷﺎره
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﺗﻌدادی از ﺟواﻧب درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ اﯾﮑﮫ از اﺛر واﻗﻌﺎت ﻏﯾر ﻣﺗرﻗﺑﮫ آﺳﯾب دﯾده اﻧد ،ﮐﻣﮏ اراﯾﮫ ﻣﯾدارﻧد 20 .اﯾن
اﻗداﻣﺎت ﺗﺣت ﻋﻧوان » اﯾﺟﺎد اﺻﻼﺣﺎت« ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد .اﺻﻼح ﯾﺎ ﺗﻌدﯾل ھﻣﺎﻧﺎ درﯾن ﮔزارش ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ؛ ﻣﻌذرت ﺧواھﯽ،
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ﺑرای ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﻣزﯾد ﺑﮫ » ﺳﮫ ﻣرﺣﻠ ٔﮫ اﻧﺗﻘﺎل اﻣﻧﯾت در ﺳﺎل  «٢٠١٣ﺑﮫ ﻗﻠم ﻓﺎﺑرﯾزﯾو ﻓوﺷﯾﻧﯽ از ﻧﯾوﯾﺎرک ﺗﺎﯾﻣز ١٧ ،ﻣﯽ  ٢٠١٢ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد:
http://aan-afghanistan.com/index.asp?id=2751.
18
» « CIVCASﻧﺎم ﺗﯾﻣﯾﺳت ﮐﮫ از طرف آﯾﺳﺎف ﺑرای ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اطﻼق ﻣﯾﮕردد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗ ٔﮫ آﯾﺳﺎف ،ﺑورد »ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ« آﯾﺳﺎف-ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن دارای
ﭼﻧدﯾن ﮔروﭘﮭﺎی ﮐﺎری ﻣﯾﺑﺎﺷدﮐﮫ رﺳﻣﺎ ً در  ١٠ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺳﺎل  ٢٠١٢ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻧﺗﻘﺎل ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻧﯾروھﺎی آﯾﺳﺎف ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﺟﮭت ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣردم
ﻣﻠﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت،اﯾﺟﺎد ﮔردﯾد .درﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻟﻧﮏ http://www.isaf.nato.int/article/transcripts/media-roundtable-13-sep-2012-
 2.html.ﻣراﺟﻌﮫ ﮔردد
19
در ﺧزان ﺳﺎل  ،٢٠١٢رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی داﮐﺗر ﻣدﺑر را در ادار ٔه اﻣور ﺑﮫ ﺣﯾث ﺷﺧص ﻣﺣوری از طرف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای اﻣور ﮐﺎھش ﺳطﺢ ﺗﻠﻔﺎت
ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﮔردﯾد.

 20ﻣﻧظور از »آﺳﯾب دﯾدﮔﯾﮭﺎی ﺗﺻﺎدﻓﯽ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ« ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﯾﺳت ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ در
ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﭘذﯾرد ،رخ ﻣﯾدھد .اﻏﻠب ارﺗش ھﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧوع ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ »ﺧﺳﺎرات ﻣﺗوازی« اطﻼق
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
ﻓراھم ﻣﯾﮕردد .اﯾن اﻗداﻣﺎت ﮐﮫ ﺟﮭت اﺣﺗرام و ھﻣدردی ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ،ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ از طرﯾق ﺧود طرف
درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ و ﯾﺎ اﮔر در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﻧﯾﺎﺑت از طرف درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﺻورت ﮔﯾرد .اﯾن اﺻطﻼح ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻌدﯾل و
اﺻﻼح ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد .زﯾرا ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات ھﻣﺎﻧﺎ ﭘرداﺧت ھﺎﯾﯾﺳت ﮐﮫ از طرف ھﺎی درﮔﯾر در
ﺟﻧﮓ ﺑﺻورت ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺟﺑﺎری ﺑرای آﺳﯾب دﯾدﮔﺎن ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ ﭘرداﺧت ﻣﯾﮕردد .ﺑﻠﮑﮫ در ﻋوض ،اﺻﻼﺣﺎت ھﻣﺎﻧﺎ ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ
اﻧد از طرف طرف ھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ آﻧﺎن ،ﻓراھم ﻣﯾﮕردد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺛﺎل ھﺎی ﺑﺎرز درﯾن
ﻣورد ھﻣﺎﻧﺎ اراﯾ ٔﮫ ﺗوﺿﯾﺣﺎت و ﺗﺷرﯾﺣﺎت از طرف ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﭘوﻟﯾس اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾﻠﯾﺳت ﮐﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺧﺎﻧ ٔﮫﺷﺎن ﻣورد اﺻﺎﺑت
راﮐت ھﺎوان ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﻧﺎ ُﻧﯾروھﺎی اﻣﯾﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﻋﻼوه ﺑر ﭘرداﺧت ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻘدی ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻧزل ﺷﺎن ﺑرای اﯾن ﻓﺎﻣﯾل
ﭘرداﺧت ﻧﻣود ،در ﻣورد اﯾن ﮐﮫ اﺻﻼً ھدف اﯾن راﮐت ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن طﺎﻟب ﺑوده وﻟﯽ ﺗﺻﺎدﻓﺎ ً ﺑﺎﻻی ﻣﻧزل آﻧﺎن اﺻﺎﺑت ﻧﻣوده اﺳت.
ﻋرﺿ ٔﮫ اﯾن اﺻﻼﺣﺎت و ﻏﻣﺧواری ھﺎ در طﯽ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺣدوداً ده ﮐﺷور ﻋﺿو آﯾﺳﺎف در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و
ﺗﻌدادی از ﮐﺷور ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﺎﻣورﯾت اﺗﺣﺎدﯾ ٔﮫ اﻓرﯾﻘﺎ در ﺳوﻣﺎﻟﯾﺎ ﻧﯾز اﺻﻼﺣﺎت و ﻏﻣﺧواری ھﺎﯾﯽ را ﺑﮫ آﺳﯾب دﯾدﮔﺎن ﻣﻠﮑﯽ در
ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧوﯾش ﻋرﺿﮫ ﻧﻣوده اﻧد .ازﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣرﮐز اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺟﻧﮓ ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﭼﻧﯾن اﺻﻼﺣﺎت ﯾﮏ آﻏﺎزی
ﺑرای اﻧﮑﺷﺎف ﺗﻐﯾرات ﻣؤﺛر ﻣﯾﺑﺎﺷد.
در ﺿﻣن ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻣﻣﺎﻟﮏ ﺑﮫ ﺷﻣول دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘروژه ھﺎی ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ را اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده اﻧد ﮐﮫ طﯽ آن ھر ﻓرد ﻣﻠﮑﯽ
اﯾﮑﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ آﺳﯾب دﯾده ﺑﺎﺷﻧد ،ازﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺧواھﻧد ﮔردﯾد ،ﺻرف ﻧظر ازﯾن ﮐﮫ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ از اﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﮐدام طرف درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ آﺳﯾب دﯾده اﻧد .ھرآن ﮐﻣﮑﯽ ﮐﮫ از طرف ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ،ﺧواه از اﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت ھرﮐدام از ﺟواﻧب درﮔﯾر در
ﺟﻧﮓ آﺳﯾب دﯾده ﺑﺎﺷﻧد ،از طرف دوﻟت ﺧوﯾش درﯾﺎﻓت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ،اﯾن ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑﻧﺎم »ﻣﻌﺎوﻧت ھﺎ ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن« ﯾﺎد ﻣﯾﮕردد .ﺑﮫ
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.
ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ دوﻟت دﯾﻣوﮐراﺗﯾﮏ ،دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﮑﻠف اﺳت ﺗﺎ داﻣﻧ ٔﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎﯾش را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﻓﻐﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﮑﯽ اﯾﮑﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ
ﻣﺗﺿرر ﮔردﯾده اﻧد ،ﮔﺳﺗرش دھد .ﺑﮫ ﺧﺻوص زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ از اﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﻣﺗﺿرر
ﻣﺳوﻟﯾت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻗﺑﺎل اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟدی ﺗر ﺑوده و ﺑﺎﯾد اﺻﻼﺣﺎت و ﻏﻣﺧواری ھﺎی ﻻزم را ﺑرای
ﻣﯾﮕردﻧد،اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ٔ
آﻧﺎن ﻋرﺿﮫ ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ در ﺑﺣث ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای رﺳﯾﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار
ﮔرﻓت ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ،ﺑﮫ ﻧدرت از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد.ﺑﻧﺎ ً ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﺳوﻟﯾت ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن،دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﮑوﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ روی دﺳت ﮔرﻓﺗن ﭘﻼن ھﺎی دﻗﯾق و اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ھرﭼﮫ
ٔ
ﺑﮭﺗر درﯾن زﻣﯾﻧﮫ رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
درﯾن ﻓﺻل دﻻﯾل اﺧﻼﻗﯽ ،اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ و ﻓرھﻧﮕﯽ را ﺑﮫ ﻣﻧظور ﯾﮏ ﭘﻼن رﺳﯾدﮔﯽ ﺟدی ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار
ﻣﯾدھﯾم:
دﻻﯾل اﺧﻼﻗﯽ:
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اﺻل اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺷردوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد دﻟﯾل ﻣوﺟﮫ ﺑرای ﺗﻼش ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺷﺧﯾص و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻠﻔﺎت و زﯾﺎن ھﺎی اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ
در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﺎﺷد .طورﯾﮑﮫ طرف ھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻣﺳﺗﻠزم ھﺳﺗﻧد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾر ﺑﺎﺷﻧد و ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ از
ﻋﻣﻠﮑرد آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺿرر ﻣﯾﺷوﻧد ﻏراﻣت ﺑﭘردازﻧد ،ﮐﮫ ﺷﺎﻣل آن ﺧﺳﺎراﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻣﻧظم ﻣﺣﺎرﺑوی ﺑوﻗوع ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد
ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑواﺳطﮫ ﭼﻧﯾن ﺗﻼش ھﺎ طرف ھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﺷراﻓت ذاﺗﯽ ،ﺣس ﺑﺷردوﺳﺗﯽ ﺗﻣﺎم اﻓراد و ﻣﻘدس ﺷﻣردن ﺣﻘوق
ﺑﺷر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﻗﺎﻧون ﺑﺷر دوﺳﺗﯽ را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯾﺳﺎزﻧد.
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ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﺷﻧﺎﺧت ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را ﻣﯾﺳر ﻣﯾﺳﺎزد و ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺗﺎﺳف ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳت و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣد ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از از دﺳت دادن و ﯾﺎ زﺧﻣﯽ ﺷدن ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن آﺳﺎﻧﺗر ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھﻣﯾن ﭘروﺳﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﺑﮫ طرف ھﺎی درﮔﯾر ﺟﻧﮓ
ﻧﯾز ﯾﮏ ﻓرﺻت ﻣﯾدھد ﺗﺎ در ﺑﺎره ﻋﻣﻠﮑرد ﺷﺎن و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮫ درس ھﺎی آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد ﺗﺎ از وﻗوع ﻣﺟدد ﭼﻧﯾن ﺣوادث ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ
ﻓﺎﻣﯾل و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺷﺎن ﺗوﺿﯾﺣﺎت اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد  .ﺑرﺗر از ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭘوﻟﯽ ،ﺑﺳﯾﺎری از آﺳﯾب دﯾده ﮔﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﯾﮏ ﺷﻧﺎﺧت،
ﺗوﺟﯾﮫ و ﺗوﺿﯾﺢ از طرف ھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺿرر رﺳﺎﻧده اﻧد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺟﺑران ﺧﺳﺎره در ﻗﺿﺎﯾﺎی ﮐﮫ ﻗوای اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯽ و ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ را زﯾرﭘﺎ ﻧﮑرده اﻧد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺷﮑل اﻟﺗﯾﺎم ﺑﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎره ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ آن دوﻟﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺟﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ارج داده
و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دو ﭘﯿﻤﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﭘﯿﻤﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﺎﯾﻦ ھﺎی ﺿﺪ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ) (1997و ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﻤﺐ ھﺎی ﺧﻮﺷﮫ ﯾﯽ
) (2010از دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﯿﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻤﮏ ھﺎ را ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺎﯾﻦ ھﺎی ﺿﺪ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ و و ﺳﻼح ھﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻋﻄﺎء
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
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طﻮرﯾﮑﮫ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ھﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻼح ھﺎی ﻣﻌﯿﻦ ارﺗﺒﺎط دارد آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫ ﮐﻤﮏ ھﺎی وﺳﯿﻊ ﺗﺮ

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

دﻻﯾﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﮋﯾﮏ:
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗواﻧﺎﺋﯽ طرﻓﯾن درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ را ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺷورش ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرورﯾزم و ﯾﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎت ھﺎی ﺑﺎ ﺛﺑﺎت
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﭼﺷم ﮔﯾری ﺗﺿﻌﯾف ﮐﻧد .ﻗﺳﻣﯾﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺳﺗﻘر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣوﺧﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣوﺿوع آﮔﺎھﯽ ﻣﻧطﻘوی ﺑﮫ
روش طرﻓﯾن درﮔﯾر ﺟﻧﮓ ﺗﺎﺛﯾرﮔزار اﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آﺳﯾب اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﻧﯾز ﻣﯾﺷود .ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﯾﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ھﺎ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری
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
ﺗﻘوﯾﮫ ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .اﯾن ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ آن وا دارد ﮐﮫ ﺑﮫ طرﻓﯾن درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ اﻋﺗراض ﮐﻧﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ از
29

آﻧﮭﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾﮫ از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻣﺳﻠﺢ دوﻟت ﺑﭘردازﻧد.

19

در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،طﺎﻟﺑﺎن آﺳﯾب ھﺎی وارد ﺷده ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ از طرف آﯾﺳﺎف ) (ISAFرا ﺑﮫ ﻣراﺗب در ﭘروﭘﺎﮔﻧد ھﺎی ﺧود ﺑرای
ﺗﺿﻌﯾف ﺣﻣﺎﯾﮫ ﻣردم از دوﻟت ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﺎﻧده اﻧد.
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﻧﺳﺑت داده اﻧد.

2

1

ﭘﯾﺎم ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن اﺧﯾراً ﺷدﯾداً ﺗﻣرﮐز ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﻻی وﻗﺎﯾﻊ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ

ﺣﺗﯽ ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ازﯾن واﻗﻌﺎت ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ در ﺗﺣﻘﯾق و واﮐﻧش ﻣﻧﺎﺳب

ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺗواﻧد اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ را ﺑﮫ ﺑﺎور ﺑﮫ اﯾن ادﻋﺎ ھﺎ ﺑﮑﺷﺎﻧد .ﺗﺣﻘﯾق ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﻣرﮐز درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺧﺻوﻣت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺎﺳﺗﮫ ﻣﯾﺷود در ﺻورﺗﯾﮑﮫ از آﻧﮭﺎ ﻣﻌذرت ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ،ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻻزم ارﺋﮫ ﺷود و ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺻورت
ﮔﯾرد 3.اﻋﻣﺎل اﯾن ﻧوع ﺗﻼش ھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗوﺳط دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺧﺻوﻣت ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن را ﮐﺎھش داده،
ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی دوﻟت را ﺗﻘوﯾﮫ ﺑﺧﺷد و ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﭘروﭘﺎﮔﻧد ھﺎ را ﻧﯾز ﺧﻧﺛﯽ ﺳﺎزد.

دﻻﯾﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻗﺎﻧون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و رﺳوم ﻋﻧﻌﻧوی آن ﻧﯾز از ﺗﻼش ھﺎ ﺟﮭت ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺗﺎﺛر ﺷده از ﺟﻧﮓ ﺣﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در
ﻣﺎده  53ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺻرﯾﺢ ﺷده اﺳت:

دوﻟت ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﻧظﯾم ﺧدﻣﺎت طﺑﻲ و ﻣﺳﺎﻋدت ﻣﺎﻟﻲ ﺑراى ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺷﮭدا وﻣﻔﻘودﯾن و ﺑراى ﺑﺎزﺗواﻧﻲ ﻣﻌﻠوﻟﯾن و
ﻣﻌﯾوﺑﯾن و ﺳﮭم ﮔﯾرى ﻓﻌﺎل آﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ  ،ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون  ،ﺗداﺑﯾر ﻻزم اﺗﺧﺎذ ﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾد.
دوﻟت ﺣﻘوق ﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن )ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮫ ھﺎ( را ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣوده  ،ﺑراى ﮐﮭﻧﺳﺎﻻن  ،زﻧﺎن ﺑﻲ ﺳرﭘرﺳت  ،ﻣﻌﯾوﺑﯾن وﻣﻌﻠوﻟﯾن
و اﯾﺗﺎم ﺑﻲ ﺑﺿﺎﻋت ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ اﺣﮑﺎم ﻗﺎﻧون ﮐﻣﮏ ﻻزم ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﻲ آورد.
اﯾن ﻣﺎده ﻗﺎﻧون ﺳﺑب اﯾﺟﺎد اﻧﮕﯾزه ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺳﺎﯾر ﻗواﻧﯾن و ﺳﯾﺎﺳت ﺟﮭت ﺗﻣرﮐز ﺑﺎﻻی ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب
ﺟﻧﮓ و ﯾﺎ دﯾﮕر ﻋواﻣل ﻧﺎن آور ﻓﺎﻣﯾل ﺧود را از دﺳت داده اﻧد ﯾﺎ ﺑﺷدت زﺧﻣﯽ ﺷده اﻧد ﻣﯽ ﺷود.
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ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﻧﻘدی در ﻣﻘﺎﺑل ﻣرگ و ﯾﺎ زﺧﻣﯽ ﺷدن ﺑﺎ ﺷرﻋﯾت اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯾز ﺳﺎزﮔﺎر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣﮭم ﯾﮏ ﻧﻘش ﺑﺎرز و ﻣوﺛر را در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧد .در ﺷرﻋﯾت اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮫ )ﺟﺑران ﻣﺎﻟﯽ( ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺧوب ﺑﻌوض اﻧﺗﻘﺎم ﮔﯾری ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرور
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 ﻋﻣﻼً ﺣل و ﻓﺻل
ﻣﯾﺷوﻧد 36.ﺑﮫ ﻋوض ﯾﮏ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ،ﭘروﺳﮫ ﻣذاﮐره ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﯾﮏ ﺟزای ﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ زﯾﺎن وارد ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
رﺿﺎﯾت ﻓرد ﻣﺗﺿرر ﺷود 37.ﺑﺎﻻﺗر از وﺟﮫ ﭘوﻟﯽ ،ھﻣﯾن ﭘروﺳﮫ ﻣذاﮐره و ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﺑﺎﻻی ﯾﮏ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺟﺑران ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ اﺧﺗﺗﺎم
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
اﻏﻠب ﭘﺷﺗوﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺑﺧش ﻋﻣده ﻧﻔوس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد از آن ﭘﯾروی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.

38

در ﻣﻧﺎطق ﺟﻧوی و ﺷرﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،

ﺟﺎﺋﯾﮑﮫ ﭘﺷﺗون ھﺎ اﮐﺛرﯾت ﻣطﻠق ﻧﻔوس آﻧرا ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھﻧد و در آن زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﭘﺷﺗوﻧواﻟﯽ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﻏﯾررﺳﻣﯽ ﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ
آﻧﮭﺎ را اﻏﻠب درﺑرﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﺗﺻﺎﻣﯾم ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ﻧزاع ھﺎ ﺑﺎ ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ اﺳت.
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ﭼﻧﯾن ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣرﺳوم ﭘرداﺧت ﭘول ﺑﮫ ﻣﻧطور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺟﺑران ﻣرگ و ﺻدﻣﺎت وارده ﺳﺑب اﯾﺟﺎد ﭼﻧﯾن ﺗوﻗﻌﺎت ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ از طرف
ھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده اﺳت .ﻣﺎ در ﻓﺻل ھﺎی ﺑﻌدی ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﯾم ﮐﮫ ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ
اﻓﻐﺎن آﺳﯾب دﯾده اﻧد ﺗوﻗﻊ ﻣﺳﺎﻋدت ﭘوﻟﯽ دارﻧد و آﻧرا ﺑﮫ ﺣﯾث اظﮭﺎر ﺗﺎﺳف و ﻧداﻣت و ﻧﺷﺎﻧﮫ ﻏﯾرﻋﻣد ﺑودن ﺻدﻣﮫ وارد ﺷده ﻣﯽ
ﭘﻧدارﻧد .اﻓﻐﺎﻧﮭﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎﯾر طرف ھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﻣﺗﺿرر ﻣﯾﺷوﻧد ھﻣﭼﻧﺎن ﺗوﻗﻊ ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ از ﺣﮑوﻣت ﺷﺎن
دارﻧد .ﮔرﭼﮫ رﺳوم و ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺗﻧﮭﺎ دﻟﯾل ﺑرای ﭼﻧﯾن ﺗوﻗﻌﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﺑدون ﺷﮏ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را درﯾن ﻋرﺻﮫ ﺑﺎزی
ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﭘﺮوﺳﮫٔ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺑﻄﮫ ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﻠﮑﯽ:
اﯾن ﻓﺻل ﭘروﺳﮫ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮔزارش دھﯽ و ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﻻی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ،و ﺗﺷﺧﯾص ﻗﺻور را ﺗوﺳط ﻧﯾروی ھﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾدھد .اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﻣﮑن ﺗوﺳط اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ،ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ،رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ﯾﺎ از طرﯾق ھﯾﺋت ﻣﺧﺗﻠط
ﺻورت ﮔﯾرد.
ﮔزارش دھﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت دﻗﯾق واﻗﻌﺎت ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻼش ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و ﻣﺳﺎﻋدت ﻣردم آﺳﯾب دﯾده از ﺟﻧﮓ
ارزﺷﻣﻧد واﻗﻊ ﺷود .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺳرﯾﻊ و ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﺗﺎﺛر از ﺟﻧﮓ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑواﺳطﮫ آن ﻣﻌذرت ﺧواھﯽ ،
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯽ و ھﻣﭼﻧﺎن زﻣﯾﻧﮫ اراﺋﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ را ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﯾﺳر ﻣﯾﺳﺎزد .ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺗﺟﺎرب ﻋﻣﻠﯽ ﺧود را اﻧﮑﺷﺎف دھﻧد و از ﺗﮑرار ﭼﻧﯾن اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻧﯾز در آﯾﻧده ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود .اﮔر ﯾﺎ
وﻗﺗﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﻘض ﻗﺎﻧون ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﻘض ﻗﺎﻧون داﺧﻠﯽ ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﺎزھم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﺗزاﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ
ﯾﮑﻧوع ﮐوﺷش ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ اﺷﺧﺎص ﻣﺳﺋول و ﺟواﺑده ﺑودن آﻧﮭﺎ اﺳت 40.ﺧﻼﺻﮫ ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺑﺧش ﻣﮭم و ﺑﺎرز در
ﺟﻠوﮔﯾری و ﺟواﺑدھﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯾرود.
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اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ):(ANA
ھﻣﺎﻧﻧد ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻧﯾروی ھﺎی اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﺣﺳب اﺻول ﺧﺳﺎرات وارده در ﺟﻧﮓ را ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﮔزارش ﻣﻘدار
ﻣﮭﻣﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﺷده را ﺗﮭﯾﮫ وھﻣﭼﻧﺎن ﮔزارﺷﯽ از ﭼﮕوﻧﯽ اوﺿﺎع را ﺗرﺗﯾب ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.

41

ﺑرﻋﻼوه ،ﻗطﻌﮫ ھﺎی اردوی ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾد

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

42

ﺑﮫ اﺳﺎس ﮔزارش ھﺎی ﺟﻣﻊ آوری ﺷده ،ﺗﻣﺎم ﻓرﻗﮫ ھﺎی ﻣﻧطﻘوی اردوی ﻣﻠﯽ ﮔزارﺷﺎت واﻗﻌﺎت اﻣﻧﯾﺗﯽ را ﺑﮫ رﯾﺎﺳت

ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی وزات دﻓﺎع ﺗﺣوﯾل ﻣﯾدھﻧد .اﯾن ﮔزارﺷﺎت واﻗﻌﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣل واﻗﻌﺎت ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ در ھر ﻣﻧطﻘﮫ از ﮐﺷور ﺑوﻗوع ﻣﯽ
ﭘﯾوﻧدد ﻧﯾز ﻣﯽ ﺷود.
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ﺑرطﺑق ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی اردوی ﻣﻠﯽ ،ﺗﻣﺎم واﻗﻌﺎت ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ھﻣراه دارد و ﻧﯾروھﺎی اردوی ﻣﻠﯽ در آن

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 ﺑﺎﻻی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺧطﯽ از ﻗﺎﻧون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﯾﺎ ﻧﻘض ﮐود
ﻋدﻟﯽ اردوی ﻣﻠﯽ آﻏﺎز ﻣﯾﺷود 42 .اﯾن ﺗﻌﮭد ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اردوی ﻣﻠﯽ ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﻻی ﺗﻣﺎم ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ
ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی آن ﺻورت ﻣﯾﮕرد ﺑﺎﺷد ،ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﺎن واﻗﻌﺎﺗﯽ ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻘﯾق ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﮐﮫ در آن ﻗواﻧﯾن اﻟﺗزاﻣﯽ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﻘض ﺷده ﺑﺎﺷد.
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اﮔر ﻓرﻣﺎﻧدھﺎن ﺑﮫ وﻗوع ﭼﻧﯾن ﺗﺧطﯽ ﻣﺷﮑوک ﺷوﻧد آﻧﮭﺎ ﺿرورت ﺑﮫ آﻏﺎز ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق را دارﻧد.
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ﻣﺷﺎور ﺣﻘوﻗﯽ وزارت دﻓﺎع ھم ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق را ازطرﯾق رﯾﺎﺳت ﺣﻘوﻗﯽ ﻟوی درﺳﺗﯾز اردوی ﻣﻠﯽ آﻏﺎز ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺧش ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ
دﻓﺗر ﻣﺷﺎورﯾت ﺣﻘوﻗﯽ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدھد .ﻣﺷﺎور ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻣﺷﺎور دﻓﺎﻋﯽ ،ﺎرﻧواﻻن ،ﻗﺿﺎت  ،ﺗﯾم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺎﺋﯽ ) ،(CIDدﻓﺎﺗر
ﺣﻘوﻗﯽ واﻗﻊ در ھرﯾﮏ از ﻗل اردوھﺎی ﻣﻧطﻘوی اردوی ﻣﻠﯽ ﻣﺳﺋول ﺗﺣﻘﯾق و ﭘﯾﮕرد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺗذﮐره ھﺳﺗﻧد.

ﭘﻮﻟﯿﺲ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن )َ(ANP
ﺑﮫ طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ،ﭘوﻟﯾس اﻓﻐﺎن ﻣﺳﺋول ﮔزراش دھﯽ و ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ﺑﮫ ھر ﻧوع ﻋﻣل ﺧﻼف ﻗﺎﻧون و
واﻗﻌﺎت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺿرر ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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اﮔر ﭼﮫ ،ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻘش ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن را در ﻗﺑﺎل ﭼﻧﯾن

ﺣوادث ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﯾﺎﺑﯽ و ﺟﻣﻊ آوری ﺷواھد و ﻣدارک ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎده  134ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﻼﺣﯾت ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧرا ﺑﮫ "ﮐﺷف ﺟراﯾم" ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﮔرﻓﺗﺎری اﻓراد ﻣﺷﮑوک و ﺟﻣﻊ آوری ﺷواھد و ﻣدارک ﺟرﻣﯽ اﺳت 50.ﻟوﯾﯽ
ﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﺳﺋول ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﺣﻘﯾق و ﺗرﺗﯾب دوﺳﯾﮫ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺗﮭﻣﯾن اﺳت.
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ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﺗﺣﻘﯾق و ﭘﯾﮕرد ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﺋﯽ

را ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻟوی ﺎرﻧواﻟﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد را در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎری ﺧود ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟﺎﻧد.
ﺑزرﮔﺎن ﻣﺣﻠﯽ ،ﻣﺎﻣورﯾن اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﯾﺎ اﻓﺳران ﭘوﻟﯾس وﻗﺎﯾﻊ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘوﻟﯾس وﻟﺳواﻟﯽ ﯾﺎ وﻻﯾت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮔزارش
دھﻧد .ﺑﻣﺣض ﺷﻧﯾدن و آﮔﺎھﯽ از ﭼﻧﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷد ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﺣﺳب روال رﺳﻣﯽ ﯾﮏ ﺗﯾم رﯾﺎﺳت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺎﺋﯽ را
ﺑﮫ ﻣﺣل واﻗﻌﮫ ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﻔرﺳﺗﻧد .ﺗﯾم ھﺎی رﯾﺎﺳت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺎﺋﯽ واﻗﻌﯾت ھﺎ را درج ،ﻣدارک را ﺟﻣﻊ آوری و در ﺻورت
ﺿرورت اﺷﺧﺎص ﻣﺷﮑوک را ﮔرﻓﺗﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﮔزارﺷﺎت ﺗﯾم رﯾﺎﺳت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧده ﭘوﻟﯾس وﻻﯾت و ﻓرﻣﺎﻧده ﭘوﻟﯾس
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زون ﮐﮫ ﮔزارش ده ﺑﮫ وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ اﺳت ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود .ﮔزارﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧده رﻓﺗﺎر ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ و ﺗﺧطﯽ از از ﻗﺎﻧون
ﺑﺎﺷد ﺑﮫ دﻓﺗر

ﺎرﻧواﻟﯽ ﻣﺣﻠﯽ واﮔذار ﺷده و ﺳﭘس در ﯾﮏ ﻣﺣﮑﻣﮫ وﻻﯾﺗﯽ ﭘﯾﮕﯾری ﻣﯾﺷود.

ﺑرﻋﻼوه ﺣﻣﺎﯾﮫ از ﺗﻼش ھﺎی ﺑرای ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺟراﯾم ﺟﻧﺎﺋﯽ ،ﺗﯾم ھﺎی رﯾﺎﺳت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺟﻧﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺗﻠﻔﺎت
ﻣﻠﮑﯽ اﺳت ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﯾن ﮔزارﺷﺎت ﭘوﻟﯾس ﺑﮫ ﺑرﺣق ﺑودن اﻓراد را ﺑرای ﺷﺎﻣل ﺷدن در ﯾﮑﯽ از ﺳﮫ ﭘروﮔرام دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﺗﺿررﯾن را درﺑر دارد ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﮫ در ﻓﺻل ﺑﻌدی ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
در ﺗﺋوری ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﮔزارش دھﯽ ،ﺗﺣﻘﯾق و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ) (ANPﺑﺎﯾد ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ) (ALPو ﺳﺎﯾر
54

ﻧﯾروھﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻧﯾز ﺗﺣت ﭘوﺷش ﻗرار دھد.

اﯾن ﻧﯾروھﺎ اﺳﻣﺎ ً ﺗﺣت ﻓرﻣﺎن و ﮐﻧﺗرول وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ ھﺳﺗﻧد ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ

ﻗرارﮔﺎه اﺻﻠﯽ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن اﺳت و ﺑرﺣﺳب روال وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧده ﭘوﻟﯾس وﻟﺳواﻟﯽ ﮔزارش ده
ﺑﺎﺷﻧد.
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طورﯾﮑﮫ ادﻋﺎھﺎ ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﻧﯾروھﺎی ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾﮫ دوﻟت ﻧﺳﺑت داده ﺷود ﺑﺎﯾد

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

رﯾﺎﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ )(NDS

رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ﺷورای ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔزارش ﻣﯾدھد .ﭘرﺳوﻧل
رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺗرورﯾزم و ﺟﻧﮓ ﻣﻌﻣوﻻً دﺧﯾل ھﺳﺗﻧد ،ازﯾﻧرو ﺑرای واﻗﻌﺎت ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧﯾز اﻏﻠﺑﺎ ً
ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارﻧد .ﺗﺎ اﮐﻧون ،ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی ﮔزارش دھﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺎت رﺳﻣﯽ در رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن و ﭘوﻟﯾس
ﻣﻠﯽ از ﺷﻔﺎﻓﯾت ﮐﻣﺗر ﺑرﺧوردار ﺑوده و اﺳﺎﺳﺎ ً ﮐﻣﺗر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ھﯾﭻ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم رﺳﻣﯽ ،ﺑﺎ اﻋﺗﺑﺎر و ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس
ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ اﺟﺎزه ﺑدھد ﺗﺎ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧود درج دوﺳﯾﮫ ﺳﺎزﻧد.
ھﯿﺌﺖ ھﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری
ﺑﻼﺧره ،ﺑرﻋﻼوه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺗذﮐره ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ آن ھﺳﺗﻧد ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ھم ﻣﻌﻣوﻻً ھﯾﺋت ھﺎی را
ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ و ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ﺑﮫ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ اﺳت اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ اﯾن ھﯾﺋت ھﺎ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ در وﻗﺎﯾﻊ ﺣﺳﺎس ﺳﯾﺎﺳﯽ
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
ﺷود .اﯾن ھﯾﺋت ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺷﺎﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی از اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ،ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ،رﯾﺎﺳت اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻣﺳﺋول وﻻﯾت
ﻣرﺑوطﮫ ،ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ و دﯾﮕر ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ اﯾن ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧظﺎﻣﯽ آﯾﺳﺎف و ﯾﺎ
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.

ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯽ
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ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺎ اﯾﻧرا ﻧﺷﺎن ﻣدھد ﮐﮫ ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﻣﻧظور ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻣﺗر ﺷﮑل ﻋﻣﻠﯽ
ﺧود را اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯾﮑﻧد .در ﺑﯾن ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺑرﺧورد ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ
ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن و ﺳﺎﯾر ﻧﯾروھﺎ در آن دﺧﯾل ﺑودﻧد ﻣﺗﺿرر ﺷده اﻧد ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣودﯾم ،ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ھم ﮔزاش ﻧداد ﮐﮫ ﻗﺿﯾﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺷﮑل درﺳت آن ﺗﺣت ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دھﻧده ﮔﺎن ﺣﺗﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﯾﺎ ﻓرﻣﺎﻧده ھﺎن
ﻧﯾروی ھﺎی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرده اﻧد اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺑدﺳت آوردن ﺗﺻدﯾق از ﺧﺳﺎرات ﺷﺎن و ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺑﺎزرﺳﯽ در آن ﻣورد
ﻧﺷده اﻧد .ﻋﺑدل ،ﯾﮏ ﻣرد از وﻻﯾت ﮐﻧدز ،ﮐوﺷش ﮐرد ﺗﺎ ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻟﺳواﻟﯽ ﺑرﺳﺎﻧد و ﺑﻌد ازﯾﻧﮑﮫ اردوی ﻣﻠﯽ ﻓﺎﻣﯾل
وی را ﻣﺗﺿرر ﺳﺎﺧﺗﻧد درﺧواﺳت ﺑرای ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﻋﺑدل ،واﻗﻌﮫ ھﻧﮕﺎم ﺗﺑﺎدل آﺗش ﺑﯾن ارودی ﻣﻠﯽ و ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن در
ﺟﻧوری  2012در وﻟﺳواﻟﯽ ﻣﻧوﮔﯽ رخ داده اﺳت .اﮐﺛر ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺧود ﭘﻧﺎه ﺑرده ﺑودﻧد ،ﺑﺧﺎطرﯾﮑﮫ ﺟﻧﮓ از طرف ﺻﺑﺢ
ﺷروع ﺷده ﺑود .در ھﻧﮕﺎم ﺷﺎم ،اردوی ﻣﻠﯽ ﺑﺎﻻی ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯾل ﻋﺑدل زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑردﻧد ﺷﻠﯾﮏ ﮐرد .ﺑرادر ﻋﺑدل ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و ﭘﺳرش
و ﯾﮏ ﻋﺿو دﯾﮕر ﻓﺎﻣﯾل او وﺧﯾﻣﺎ ً در ﺟرﯾﺎن ﺣﺎدﺛﮫ زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد
ﺑﻌداً ،زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ او ﮐوﺷش ﺑﮫ درج ﺷﮑﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ،وادار ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﮔزارش واﻗﻌﮫ را ﻣﺗﻔﺎوت از آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ھﺳت ﺑدھد .ﻣرد
ﮐﮭﻧﺳﺎل ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت:

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

اﯾن ﻣرد ﺣﺎدﺛﮫ را در ھﻣﺎن ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد )ﺟﻧوری  (2012ﮔزارش داد و درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﭘوﻟﯽ ﮐرد .اﻣﺎ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ
اﮐﻧون ھﯾﭻ ﻧوع ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ادﻋﺎ او ﻧداده اﺳت.
ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﮫ دﯾﮕر در در وﻟﺳواﻟﯽ ﺗﮕﺎب وﻻﯾت ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ در ﺑﮭﺎر  2010رخ داده اﺳت .ﮐﺎﮐﺎی ﻧواب ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﺑود در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ
ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن و طﺎﻟﺑﺎن در ﻧزدﯾﮏ ﻣﮑﺗﺑﯽ ﮐﮫ ﺗدرﯾس ﻣﯾﮑرد ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﯾﮏ ﺷﺎھد ﻋﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻧواب ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ اردوی ﻣﻠﯽ اﺷﺗﺑﺎھﺎ ً ﺑﮫ
ﮐﺎﮐﺎی او ﺷﻠﯾﮏ ﮐرده ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ او ﻣﯾﺧواﺳﺗﮫ ﺷﺎﮔردان را ﺑﮫ داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﮑﺗب ھداﯾت ﮐﻧد .ﻧواب اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ را ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ
اﻧدک ﺑﮫ ﻣﻘﺎم وﻻﯾت ﮔزارش داده و ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺳﺎﻋدت ﭘوﻟﯽ از طرﯾق وﺟﮫ ﮐود  99اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ از طرف رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺷد .اﻣﺎ
ﻧواب ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾﮫ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﮔﻔت ﮐﮫ او ھﯾﭻ وﻗت ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ از طرف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده و ھﯾﭻ ﺗﺣﻘﯾق رﺳﻣﯽ
ھم ﺑرای ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣوﺿوع از طرف اردوی ﻣﻠﯽ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.
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در وﻻﯾت ﻟوﮔر در  2008ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ﻗﺿﯾﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت .ﺟﻠﯾل ﯾﮏ ﻣرد ﺟوان از وﻻﯾت ﻟوﮔر ،ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾﮫ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﺟﻧﮓ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ ﭘدر او ﺣﯾن زد و ﺧورد ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑﯾن ﻧﯾروی ھﺎی اﻓﻐﺎن و طﺎﻟﺑﺎن ﺷﻠﯾﮏ ﺷده اﺳت.
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ﺑﮫ طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﺟﻠﯾل ،ﮐﺳﯽ

ﺷﺎھد ﺣﺎدﺛﮫ ﺑود ﮔﻔﺗﮫ ﮐﮫ ﭘدر او در ﺣﺎل ﺟﻣﻊ آوری ﻣﺣﺻول ﮔﻧدم زﻣﯾن ﺧود ﺑود ﮐﮫ ﺟﻧﮓ آﻏﺎز ﺷد .وﻗﺗﯾﮑﮫ ﭘدر او از زﻣﯾن
ﻣﺣﺻول ﺑﯾرون آﻣده ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ ﺟﻧﺎح ھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﻣورد ﺷﻠﯾﮏ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑﮫ ﺑﺎور ﺟﻠﯾل اردوی ﻣﻠﯽ ﭘدر او را ﺑﺎ
ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن طﺎﻟﺑﺎن اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﮫ او ﺷﻠﯾﮏ ﮐرده اﻧد .ﺟﻠﯾل ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ" ،اردوی ﻣﻠﯽ ﻗﺑول ﻧﮑرد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭘدر ﻣرا ﮐﺷﺗﮫ
اﻧد 61".ﺷﮑﺎﯾت ﺟﻠﯾل ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺗﯽ ھﯾﭻ ﻧوع ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﺣﻘﯾق را ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﯾﺎورد و ﻧﮫ ﺑﮫ او ﭘراﺧت ﭘوﻟﯽ ﻣﻧﺣﯾث ﺗﺳﻠﯾت ﺑﮫ او ﺷد.
در وﻟﺳواﻟﯽ ﮔرﺷﮏ وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد ،ﭼﻧدﯾن ﺗن از ﻧﯾروھﺎی اردوی ﻣﻠﯽ در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺗوﺳط اﺷﺧﺎص ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻣﺳﻠﺢ در  9ﯾﺎ  10ﻣﺎه
ﺟون  2012ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻋﺳﺎﮐر دﯾﮕر اردوی ﻣﻠﯽ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﮔﺎن ﺑﮫ ﺑﺎزار آﻣدﻧد ،اﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﺑﻌد ﻧﯾروھﺎی
اردوی ﻣﻠﯽ ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد .ﯾﮑﯽ از دوﮐﺎﻧداران ﻣﯾﮕوﯾد.
اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﺎزﮔﺷت و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻓرﻣﺎن داد ﮐﮫ دوﮐﺎن ھﺎی ﺧود را ﺑﺳﺗﮫ ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ از اﻣر آﻧﮭﺎ ﭘﯾروی ﮐردﯾم و
دوﮐﺎن ھﺎی ﺧود را ﺗرک ﮔﻔﺗﯾم .طرف ھﺎی ﺷﺎم ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ دﯾدﯾم ﮐﮫ از طرف ﺑﺎزار دود ﺑﺎﻻ ﻣﯾﺷود .ﻣردم ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ
اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن دوﮐﺎن ھﺎی ﻣﺎ را آﺗش زده اﺳت .و ﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﭘرﺳﯾدم ﮐﮫ ﭼرا اﯾن ﮐﺎر را ﮐرده اﻧد ،آﻧﮭﺎ )اردوی
ﻣﻠﯽ( ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑد ﺑدرﻓﺗﺎری ﮐرده و ﻣﺎ را اذﯾت ﮐردﻧد ...اردوی ﻣﻠﯽ از ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﮫ از آﻣدن طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﺑﺎزار
ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم .ﺣﺎل ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺋوال ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد – وﻗﺗﯽ اردوی ﻣﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد طﺎﻟﺑﺎن را ﻣﺗوﻗف ﺑﺳﺎزد ﭘس ﻣﺎ
ﭼطور ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم از آﻣدن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل روﯾﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ آﻧﮭﺎ ﺧوب ھﺳﺗﻧد و ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر ﻧﯾﺳﺗﻧد ...اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم را از دﺳت داده و دﯾﮕر
ھﯾﭻ ﮐس ﻧﻣﯽ ﺧواھد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ رواﺑط ﺧوب ﺑرﻗرار ﮐﻧد .ﺗﺎ اﮐﻧون در اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺣﺗﯽ آﯾﺳﺎف ھم ﺑﮫ ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ دﺳت
ﻧزده اﺳت.
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دوﮐﺎﻧداران اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ را ﺑﮫ ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﺣﻠﯽ اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن و ﺳﺎﯾر ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺗﯽ ﮔزارش دادﻧد .ﺗﺎ اﮐﻧون ﮐﮫ دو ﻣﺎه از وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ
ﻣﯾﮕذرد آﻧﮭﺎ ھﯾﭻ ﭘﺎﺳﺧﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﻧد .ﯾﮏ ﻓرﻣﺎﻧده ﻣﺣﻠﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺳرﺑﺎزاﻧش را ﺗوﺳط اﻓراد ﻧﺎﺷﻧﺎس ﻣﺳﻠﺢ در ﺑﺎزار ﺑﮫ
ﻣرﮐز ﺗﺎﺋﯾد ﮐرد اﻣﺎ ھر ﻧوع دﺧﯾل ﺑودن اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن را در آﺗش زدن دوﮐﺎن ھﺎ رد ﻧﻣود و دوﮐﺎﻧداران را ﻣﻘﺻر آن ﺣﺎدﺛﮫ
داﻧﺳت.
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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.

واﻗﻌﮫ دﯾﮕری ﮐﮫ در وﻟﺳواﻟﯽ ﮔورﺗﭘﮫ وﻻﯾت ﮐﻧدز در ﻣﯽ  2011ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت .واﺣد ھﺎی ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ ) (ALPاﻓﻐﺎن درﮔﯾر
ﺟﻧﮓ ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن در ﺻﺑﺢ وﻗت ھﻣﺎن روز ﺑودﻧد ﭼﻧد از ﺗن از ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ) (ALPﺑر ﻋﻼوه ﻓرﻣﺎﻧده آﻧﮭﺎ ظﺎھراً ﺷدﯾداً
زﺧﻣﯽ و ﺿرورت ﺑﮫ داﺧل ﺑﺳﺗر ﺷدن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را داﺷﺗﻧد .ﺑﻌد از آن ،ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ) (ALPﺑﺎﻻی ﺳﯾد و دو ﭘﺳر
او ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر ﻣزرﻋﮫ ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﺧود ﺑودﻧد ﺷﻠﯾﮏ ﮐردﻧد .طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﺳﯾد:
25

ﭘوﻟﯾس ﺑﺎ ﻗﮭر زﯾﺎد ﺑﮫ ﻗرﯾﮫ ﻣﺎ آﻣدﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد اﻧﺗﻘﺎم طﺎﻟﺑﺎن را از ﻣﺎ ﺑﮕﯾرﻧد .آﻧﮭﺎ آﻣدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد" ،ﺑﯾﺎﺋﯾد اﯾن
ﻗﻧدھﺎری ھﺎ را ﺑﮑﺷﯾم ".آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﭘﺳرم ﻣﻧﯾر را ﮐﺷﺗﻧد و ﭘﺳر دﯾﮕرم اﺣﻣد را زﺧﻣﯽ ﮐردﻧد .اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﭘﺳراﻧم
را ﮐﺷﺗﻧد و زﺧﻣﯽ ﮐردﻧد ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .ﻣﺎ ﺣﺗﯽ در اﯾن ﻣﺣل از ﺟﺎﻧب ﭘوﻟﯾس ھم در اﻣﺎن ﻧﯾﺳﺗﯾم.
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ﺳﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت او اﯾن واﻗﻌﮫ را ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯾت وﻻﯾﺗﯽ ﮔزارش داده اﺳت .ﻋﻠﯾرﻏم وﻋده ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور روی دﺳت ﮔرﻓﺗن
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮐﺷﺎﻧﯾدن ﻣرﺗﮑﺑﯾن اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ،ﺳﯾد ھﯾﭻ ﻋﻣﻠﮑردی از ﺟﺎﻧب دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧدﯾده اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی
ﺣﻘوق ﺑﺷر و ﺧﺑرﻧﮕﺎران وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺗوھﯾن و ﻧﻘض ﺣﻘوق ﺑﺷر از طرف ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ ) (ALPدر وﻻﯾت ﮐﻧدز را ﺛﺑت و ﻣﺳﺗﻧد
ﺳﺎﺧﺗﮫ اﻧد.
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ﯾﮏ واﻗﻌﮫ دﯾﮕر ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ) (ALPدر آن دﺧﯾل اﺳت در وﻟﺳواﻟﯽ ﺟﻠرﯾز وﻻﯾت ﻣﯾدان وردگ در ﺟوﻻی  2011رخ
داده اﺳت .طﯾق ﮔﻔﺗﮫ ﻣﺣﻣد ﻧﯾروھﺎی ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ) (ALPﭘﺳرش و دوﺳت او را ﮐﮫ ﺳوار ﺑر ﻣوﺗورﺳﺎﯾﮑل ﺑودﻧد و از ﺑﺎزار طرف
ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آﻣدﻧد در راه ﻣﺗوﻗف ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﻣﺣﻣد ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾﮫ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﮔﻔت:

او ھﻣراه دوﺳﺗش ﺳوار ﺑر ﻣوﺗورﺳﺎﯾﮑل ﺑﺎزار رﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﻣﯾوه و ﺳﺑزﯾﺟﺎب ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ﺑﯾﺎورﻧد .در راه ﺑرﮔﺷت ،ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن
آﻧﮭﺎ را ﺗوﻗف دادﻧد و ﺑﺎﻻی ھر دوی آﻧﮭﺎ ﺷﻠﯾﮏ ﻧﻣودﻧد ﺑدون ﮐدام دﻟﯾل واﺿﺢ .ﺑﻌد از آن ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺣﺗﯽ ﮐﻣﮏ ھم ﻧﮑردﻧد و
ﯾﺎ آﺑﯽ ﺑﮫ ﻧوﺷﯾدن ھم ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧدادﻧد .ﻓﻘط آﻧﮭﺎ اﯾﺷﺎن را در ﮐﻧﺎر رھﺎ ﮐردﻧد ﺗﺎ درد ﺑﮑﺷﻧد.
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ﯾﮑﯽ از ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان آﻧﮭﺎ ﮐﮫ از ﺟﺎده ﻣﯾﮕذﺷت آﻧﮭﺎ را ﭘﯾدا ﮐرد و ﺑﮫ ﭘدرش اﺣوال داد ﮐﮫ ارﺑﮑﯽ ھﺎ ﺑﺎﻻی ﭘﺳرت ﺷﻠﯾﮏ ﮐرده اﻧد،
ارﺑﮑﯽ ﻧﺎﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ) (ALPﺑدآن ﻣﻧﺳوب اﺳت .در آﻧوﻗت ﺑﭼﮫ ھﺎ ھﻧوز زﻧده ﺑودﻧد اﻣﺎ ﭼﻧد روز ﺑﻌد ھر دو وﻓﺎت
ﮐرﻧد.
ﺑﺎ وﺟود ﮔزارش ﻣﮑرر اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف وﻻﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﻣﺣﻣد ھﯾﭻ ﻧوع ﻋﻣﻠﮑردی ﮐﮫ ﻧﺷﺎﻧدھﻧده روی دﺳت ﮔرﻓﺗن ﺑﺎزرﺳﯽ
و ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﻻی آن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﺷﺎھده ﻧﮑرده اﺳت .ﺑرای ﻣﺣﻣد ﻋدم ﺗﻼش ھﺎ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ،روی دﺳت ﮔرﻓﺗن و ﺗﺣﻘﯾق ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و
ﯾﺎ ﻋدم ﺑﮫ ﻋداﻟت ﮐﺷﯾدن ﻣرﺗﮑﺑﯾن اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم ﯾﮏ ﻧوع ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﻣﺻﺋوﻧﯾت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن اﺳت .ﺑﻌد از
ﮔﻔﺗﺗن داﺳﺗﺎن ﺧود ﻣﺣﻣد ﯾﺎد آور ﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور او "وﻗﺗﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﻣردم را ﻣﯾﮑﺷﻧد ﺑﮫ ﻣﺣﮑﻣﮫ ﮐﺷﺎﻧﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد".
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ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،طﺑق ﭘروﺗﮑل و ﺣﺳب روال ھر ﻧوع ﺗﺧطﯽ از ﻗﺎﻧون داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن
اﯾﺟﺎب ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻻزم را ﻣﯽ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﻣﺛﺎل ھﺎی ﻓوق و ﮔزارش ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ،ﺑﯾﺎﻧﮕر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﺷده اﻧﺟﺎم
26

در ﻣوارد ادﻋﺎھﺎی ﺑد رﻓﺗﺎری و آزار اﻓراد ﻣﮑﻠﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﻧﺎدر اﺳت.
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اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﻧﺎﺑر دﻻﯾﻠﯽ ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده و

وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت .اوﻻً ،ﯾﮏ ﺧﻼء ﻋﻣده ﻋدم ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری در ﭼﻧﯾن ﻗﺿﺎﯾﺎ را ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻣﯾﺳﺎزد .ﺛﺎﻧﯾﺎً ،ﻧﺷﺎن دھﻧده ﭼﺎﻟش ھﺎی ﻣوﺟود
در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ،ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺑر ﺣﺳب اﺗﻔﺎق ﻣﺗﺿرر ﺷده اﻧد اﺳت .و
ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻋدم ﺗﻌﮭد ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑرای ﭘوﺷش ﭼﻧﯾن واﻗﻌﺎت اﺳت.
اﯾن ﺑدآن ﻣﻌﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ھﯾﺞ وﻗت ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾر ﻧﺑوده اﻧد .ﺷﻧﯾده ھﺎی اﯾن ﻣرﮐز ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺛﺎل ھﺎی
ﻣﺗﻌدد اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓﺗﮫ و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾر ﺑوده اﻧد.
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ھﻣﭼﻧﺎن ادﻋﺎھﺎی ﻣﺗﻌددی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر آزار و ﺑد رﻓﺗﺎری ﺑﺎ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺗوﺳط ﭘوﻟﯾس ﻣﺣﻠﯽ ) (ALPﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت طور
72

ﻣﺛﺎل  4ﻋﺿو اﯾن ﻋﻧﺻر ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺑد رﻓﺗﺎری در ﻧوﻣﺑر  2012ﺗﺣت ﭘﯾﮕرد ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد.

ﺑﺎ آﻧﮭم

ﺟﺑران ﺧﺳﺎره و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری در ﻗﺑﺎل ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن در ﺷﮑل ﻋﻣﻠﯽ آن ﺑﮫ ﻧدرت دﯾده ﻣﯾﺷود.
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اﺳﺗﺛﻧﺎات ﻣوﺟود ﺷﺎﯾد واﻗﻌﺎت ﭘرﺳر و ﺻدا ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن رﺳﯾده و آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾﮫ از
ﻣﺳﻠﮑﯽ ﺳﺎزی و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری آﻧﮭﺎ را ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ ﻗرار داده اﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾن ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ھﻧوز ھم ﻣوﻗﺗﯽ و ﺑدون ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻗﺑﻠﯽ
74

ھﺳﺗﻧد و اﮐﺛراً ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق اﻧﮕﺷت ﺷﻣﺎر ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن و ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ آن اﺳت.

ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺿﻌف داﺧﻠﯽ

ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن در ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری ﻣﺗﺷﮑل ﺷده از ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط آن اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧود را
ﺛﺑت دوﺳﯾﮫ و در ﻗﺑﺎل آن ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﻧد.
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اﯾﺟﺎد ﺗﻣﺎﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑرای رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن اﻣر ﻣﮭم
ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻧﺎﺑﺳﻧده ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن در ﻗﺑﺎل ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺎﺳﺎ ً ﻧﺷﺎت ﮔرﻓﺗﮫ از ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل و ﻋﻼﻗﮫ ﺑﮫ اﻋﺗراف ﺑﮫ وﺟود
اﯾن ﻣﺷﮑل از طرف آﻧﮭﺎ .در ﺣﻘﯾﻘت ،اﮐﺛر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣودﯾم ﺗﻣﺎﯾل ﻧداﺷﺗﻧد ﮐﮫ اﻋﺗراف و اﻗرار ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در
ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﺳﺑب ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯾﺷود ،ﺣﺗﯽ ﺑرﺣﺳب اﺗﻔﺎق .ﭼﻧدﯾن ﺗن از ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت دﻓﺎع و وزارت اﻣور داﺧﻠﮫ
ﺑﮫ ﻣرﮐز ﻣﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ آﮔﺎھﯽ ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗواﻧﺎﺋﯽ ﺗﮑﻠم ﺑﮫ ﻟﺳﺎﻧﮭﺎی داﺧﻠﯽ ،ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن را ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻣﺗﻣﺎﯾز
ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﺎﻋث ﺟﻠوﮔﯾری از وﻗوع ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯾﺷود .ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن ،اﮐﺛر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﺿرورت ﺑﮫ
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
ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ از اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣرگ ﺑﺎر ﺟﻠوﮔﯾر ﮐﻧد .ھﻣﺎﻧﺎ ،ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ﻣراﺗب رھﺑری ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷﺗﻧد .ﺑﮭرﺣﺎل ،ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن در اﻋﺗراف ﺑﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺣﺎﺻل از ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﯾروی ھﺎی ﻣﻠﯽ
اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ،ﺧودش اﯾﺟﺎد ﺗﻼش ھﺎ را ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺧﺳﺎرات ﺗﺿﻌﯾف ﮐرده و ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻋدم ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری از ﺑد
رﻓﺗﺎری و اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺗﺎﺛﯾرات ﺗﺧرﯾب ﮐﻧﻧده ﺑﺎﻻی ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﺑﺎﯾد ﺟﮭت اطﻣﯾﻧﺎن از ﺷﻧﺎﺧت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺗﺿرر از ﻋﻣﻠﮑرد ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن و اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ادﻋﺎھﺎ ﻣرﺗﺑط
ﺑﮫ آن ﺑﮫ طور ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗﺣت ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد ﻗدم ھﺎی ﻋﺎﺟل ﺑردارﻧد .ﺑﮫ ﺗﯾم ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ در داﺧل ﻧﯾروھﺎی ﻣﻠﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ
27

اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺗﻣرﮐزﺷﺎن ﺑﺎﻻی ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺎﻻی ادﻋﺎھﺎی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﺿروت اﺳت.
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ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻣﺳﻠﮑﯽ و ﻣﺎھراﻧﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد

ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری ﺑرای ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ را ﺑوﺟود ﻣﯽ آورﻧد ،ﺑدﯾن ﮔوﻧﮫ ،ﺑﺎور ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺳﺑت
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮭﺑود ﻣﯾﺎﺑد .ﺗﯾم ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﺟﮭت ﺗﻧظﯾم ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﭘوﻟﯽ ھﻣﮑﺎری
ﮐﻧد ﺗﺎ از درﯾﺎﻓت ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﺗوﺳط ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن آﺳﯾب ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود.
ﺑرﻋﻼوه ،اﯾﺟﺎد ﯾﮏ واﺣد اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ﻣوظف ﺑﮫ ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﻣﮏ ﺑﺳزاﺋﯽ ﮐﻧد،
ﺗﻧظﯾم ﻣﺟدد ﺳﯾﺳﺗم ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﺳﺑب ﺗﺷﺧﯾص طرح ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ
ﻣﯾﺷود.

 .4ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ھﺎی رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ از طرف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﮫ ﺻﻧدوق وﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻋطﺎی ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ از زﯾﺎن ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﮓ رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد
اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت .دﻓﺗر رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﯾﮏ ﺻﻧدوق وﺟﮭﯽ را ﻣﺧﺗص ﺳﺎﺧﺗﮫ ﮐﮫ ﭘرداﺧت ھﺎی اﻧﻔرادی را ﻣﯾﭘردازد و وزارت ﮐﺎر،
اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻣﺳﺋول ﺗﻧظﯾم دو ﺻﻧدوق وﺟﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﻧﮓ زده ﮔﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻣﮭﯾﺎ
ﻣﯾﺳﺎزد .در ﺣﻘﯾﻘت ،ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻧﺣوی از ﺟﺎﻧب طرف ھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ زﺧﻣﯽ ﺷده اﻧد و ﯾﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﮔﺎن اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ
ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﻣﺳﺗﺣق ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﻓﺻل اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ را ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺗوﺿﯾﺢ ﺧواھﯾم داد ،طرح
رﯾزی ﺑرای ﭼﮕوﻧﮕﯽ درﺧواﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ و ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣواﻧﻊ ﺳر راه ﺗﺧﺻﯾص و ﺗطﺑﯾق آن ﺑﺎﯾد ﺑررﺳﯽ ﺷود ﺗﺎ
اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣق ھﺳﺗﻧد و ﺑدآن اﺣﺗﯾﺎج دارﻧد ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد.

اﻟف .ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ دوﻟت
وﺟﮫ اﺣﺗﯾﺎط رﺋﯾس ﺟﻣﮭور) ﮐود (99
از ﺟﻣﻠﮫ ﺳﮫ ﭘروﮔرام ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ دوﻟت ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﺗرﯾن آن وﺟﮫ اﺣﺗﯾﺎطﯽ ﮐود  99رﺋﯾس ﺟﻣﮭور اﺳت .ﮐود  99ﯾﮏ وﺟﮫ اﺟراﺋﯾوی اﺳت
ﮐﮫ ﻣﻧظور ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺣﻣﺎﯾوی دﻓﺗر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .در ﺳﺎل  ،2004رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﮐرزی ﺷروع ﺑﮫ
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺻﻧدوق وﺟﮭﯽ ﺟﮭت اﻋطﺎی ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ھﻧﮕﺎم ﺟﻧﮓ ﻧﻣود .ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ﭘروﮔرام ﺗوﺳط دﻓﺗر
رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻧظﺎرت ﻣﯾﺷود ،واﻟﯽ ھﺎ و ادارت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺋول طﯽ ﻣراﺣل ﭘروﺳﮫ درﺧواﺳت و ﺗوزﯾﻊ ﭘرداﺧت ھﺎ ھﺳﺗﻧد.
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طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﭼﻧدﯾن ﺗن از اﻋﺿﺎی ﭘﺎرﻟﻣﺎن 90 ،ﻣﯾﻠﯾون داﻟر آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ در ﺳﺎل  2011ﺑﮫ ﮐود  99اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده ﺑود .از اﯾن ﻣﺑﻠﻎ،
ﺗﺧﻣﯾﻧﺎ ً در ﺣدود  5ﺗﺎ  10ﻣﯾﻠﯾون داﻟر آن در ﺑﺧش اﻋطﺎی ﭘرداﺧت ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ ﺑﻣﺻرف رﺳﯾده اﺳت.
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ﻋﻘﯾده

ﺑراﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺧش زﯾﺎدی از ﺑودﺟﮫ ﺻﻧدوق ﮐود  99ﺑﯾﺷﺗر ﺑﻣﻧظور ﺣﻣﺎﯾﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ ،ﮐﺎرﻣﻧدان و اﻣﻧﯾت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود.
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺗﺿرر از ھر ﯾﮏ از ﺟﻧﺎح ھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ ﻣﺳﺗﺣق اﺧذ ﭘرداﺧت ﭘوﻟﯽ اﻧﻔرادی ازﯾن ﺻﻧدوق ھﺳﺗﻧد .ﻓﺎﻣﯾل
اﺷﺧﺎص ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺟﻧﮓ ﮐﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﺷﮭﯾد ﺷدﻧد ﻣﺳﺗﺣق  100ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ ) 2000داﻟرآﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( و اﺷﺧﺎص ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ در
ﺟرﯾﺎن زﺧﻣﯽ ﺷده اﻧد ﻣﺑﻠﻎ  50ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ ) 1000داﻟر آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( ﺑﺎﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ،دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎﯾد
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ﻣﺻﺎرف ﺣﺞ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﺑﮫ ﻣﮑﮫ ﺟﮭت ادای ﺣﺞ را ﭘرداﺧت ﮐﻧد و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﻣره زﻣﯾن ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺗﺿرر اﻋطﺎ ﮐﻧد.

ﮐود

 99ﺷﺎﻣل ﭘرداﺧت ھﺎ ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ آﻓت ھﺎ و ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ ھم ﺷود.
ﭘرداﺧت ھﺎ از طرﯾق ﺻدوق ﮐود  99ﺑﮫ دو ھدف ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .اوﻻً در درﺟﮫ ﻧﺧﺳت ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ در اﺛر
ﺟﻧﮓ ﮐﺷﺗﮫ ﯾﺎ زﺧﻣﯽ داده اﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد.
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ﺑﮫ اﮐﺛر اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ ،از دﺳت دادن ﯾﮑﯽ از ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻧﺎن آور ﻓﺎﻣﯾﻠﺷﺎن ،و

ﻣﺟروح ﺷدن در اﺛر ﺟﻧﮓ رﻧﺞ آور و از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﻠﺞ ﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد .ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ واﺑﺳﺗﮕﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ
ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎن وارده ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺳﺎزﮔﺎری ﮐرده ،ﻣﺻﺎرف دﻓن و ﮐﻔن و ﯾﺎ ﻣﺻﺎرف ﺗداوی را ﺑﭘردازﻧد.
اﮐﺛر اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اﻧﺟﺎم دادﯾم ،ﺷﺎﻣل ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن و ھم ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺗﺎﺛر ﺷده از ﺟﻧﮓ ،ھﻣﮕﯽ ھﻣﯾن اﺣﺳﺎس را
داﺷﺗﻧد ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﻓراھم ﻧﻣودن ﭼﻧﯾن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارد .طورﯾﮑﮫ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺗﯽ ذﮐر ﮐرد ﮐﮫ "ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ
اﺷﺧﺎص ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺗﺿرر ﻣﯾﺷوﻧد اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﮐﻧد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﺣداﻗل ھﻣﮑﺎری و ھﻣدردی ﻣﺎ
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را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺳﺎزد".

و ﺑﺧﺎطر اظﮭﺎر ﺗﺳﻠﯾت و ھﻣدردی آﻧﮭﺎ ،اﮐﺛر واﻟﯾﺎن وﻻﯾت ھﺎ ھم ﻣراﺳم ھﺎی ﮐوﭼﮏ را ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت

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

و ھﻣدردی" ﺑﮫ ﺑﺎزﻣﺎﻧده ﮔﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﺧواﻧش ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن اﯾن ﻧﻘطﮫ را ﯾﺎدداﺷت ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ،ﺑرﻋﻼوه رﺳﯾده ﮔﯽ ﺑﮫ ﺿرورﯾﺎت ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ،ﭘرداﺧت ھﺎی ﮐود  99ﺑﮫ
ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﺣﮑوﻣت و ﻣردم و ﺑطور ﮐل ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣﻣﺎﯾﮫ ﻣردم از طﺎﻟﺑﺎن ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرد .طورﯾﮑﮫ ﯾﮑﯽ
ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺗﯽ ﯾﺎد آور ﺷد ،اﮔر ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و آﯾﺳﺎف ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﻣﮫ ﻣﺟروﺣﯾن و ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﮔﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻧﭘردازد ،ﭘس آﻧﮭﺎ
)ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ( ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﺎور دوﻟت و آﯾﺳﺎف آﻧﮭﺎ ﺷورﺷﯽ ھﺳﺗﻧد .اﮔر اﯾن اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗﻧد ،ﻣردم ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدﻧد....
ﺗرورﯾﺳت ھﺎ ھم ازﯾن ﺣﺎﻟت ﺑﮭره ﻣﯾﮕﯾرﻧد.

ﻣﺳﺎﻋدت از طرﯾق ﮐود  99در ﻋﻣل:
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ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﭘرداﺧت ھﺎی ﮐود  ،99اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ آﺳﯾب دﯾده ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی آﻧﮭﺎ )در اﮐﺛر ﺣﺎﻻت ﻋﺿو ﯾﺎ ﺑزرگ ﻓﺎﻣﯾل( ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻓﺎرم
درﺧواﺳت ﮐﮫ از دﻓﺗر رﯾﺎﺳت ﺟﮭﻣوری ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت اﺳت را ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﮐﻧﻧد .ﭼون اﮐﺛر اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﯾﺳواد ھﺳﺗﻧد ﺷﺎﯾد ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ
در دﻓﺗر واﻟﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺑﺗداﺋﯾﮫ را ﺑﮫ درﺧواﺳت دھﻧدﮔﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﮐرده و آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﻗدم ﮔذاﺷﺗن ﺑﮫ ﻣراﺣل ﺑﻌدی ﭘروﺳﮫ
راھﻧﻣﺎﺋﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﺑﺳﯾﺎری از اﺷﺧﺎص ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ از طرﯾق ﮐود  99ﻣﺳﺎﻋدت ﻧﻘدی درﯾﺎﻓت ﮐرده اﻧد ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐردﯾم آﻧﮭﺎ ﺑدﯾن اﻋﺗراف
ﻧﻣودﻧد ﮐﮫ ﯾﮏ از ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺑﺎ ﺳواد و ﺳرﺷﻧﺎس آﻧﮭﺎ ﭘروﺳﮫ درﺧواﺳت را ﺑراﯾﺷﺎن ﺗﻧظﯾم و ﭘﯾش ﺑرده اﺳت.

در ﭼﻧد ﻗﺿﯾﮫ ﻣﺣدود ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﭘﯾش ﻗدم ﺑودﻧد و ﺗﻣﺎم ﭘروﺳﮫ درﺧواﺳت را ﺑرای اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ )ﮐﮫ ھر ﮐدام از آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ واﻗﻌﮫ
ﭘرﺳر و ﺻدا ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ وﺳﯾﻌﯽ داﺷت ﯾﺎ ﻋزﯾزاﻧﺷﺎن را از دﺳت داده ﺑودﻧد ﯾﺎ ﺧودﺷﺎن ﻣﺟروح ﺷده ﺑودن( ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑردﻧد.
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ﺑرای ﺷﮭﯾد اﯾن ﭼﻧﯾن ﻗﺿﯾﮫ ﺻدق ﻣﯾﮑﻧد او ﯾﮏ ﻣرد از وﻻﯾت ﻓراه اﺳت ﮐﮫ ﻋروس و دو ﺗن از ﻧواﺳﮫ ھﺎی او در ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺣﻣﻠﮫ
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ھﺎی ھواﺋﯽ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد ﮐﮫ در آن ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﺎﻻﺗر اط ﺻدھﺎ ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.

اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ در ﻣﺎه ﻣﯽ  2009در

وﻟﺳواﻟﯽ ﺑﺎﻻﺑﻠوک وﻻﯾت ﻓراه ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳت ،و ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﻠﻧد ﺑودن ﺗﻌداد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺧﺎﺻﯽ در ﻣطﺑوﻋﺎت ﻗرار
ﮔرﻓت.
ﻓﺎﻣﯾل ﺷﮭﯾد ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﭘوﻟﯽ را ﺑﺧﺎطر از دﺳت دادن اﻗﺎرﺑش ﺑﮫ زودی ﺑدﺳت آورد .او ﯾﺎد آور ﺷد:
ﺑﻌد از ﭼﮭﺎر روز واﻟﯽ ،ﭼﮭﺎر ﻧﻔر از ﮐﺎﺑل ،ﺑﻌﺿﯽ از ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ و ﭘوﻟﯾس ﺑﮫ ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺎ آﻣدﻧد .آﻧﮭﺎ از ﻣﺎ
ﺑﻌﺿﯽ ﺳواﻟﮭﺎ ﭘرﺳﯾدﻧد و ﻣﺣل وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ را ﻣﺷﺎھده ﮐردﻧد .ﺑﻌد از ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه ،آﻧﮭﺎ ﻣﺎ )ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺣﺎدﺛﮫ( را ﺑﮫ
دﻓﺗر واﻟﯽ ﻓراه دﻋوت ﮐردﻧد و ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾﻠﮭﺎ ﺑرای ھر ﺷﮭﯾد  100ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ ) 2000داﻟر( و ﺑرای ھر ﻣﺟروح
 50ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ ) 1000داﻟر( ﭘرداﺧﺗﻧد .دو ﻣﺎه ﺑﻌد ،آﻧﮭﺎ دو ﮔﺎو و ﯾﮏ ﮔوﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ ھر ﻓﺎﻣﯾل دادﻧد .ﺑﻌد از آن
آﻗﺎی ﮐرزی ﺑﮫ ﻗرﯾﮫ ﻣﺎ آﻣد و ﺑﮫ ﻣﺎ وﻋده داد ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣﺞ ﻣﯾﻔرﺳﺗد ،آﻧﮭﺎ  24ﻧﻔر از ﺟﻧﮓ زده ﮔﺎن را ﺑﮫ ﺣﺞ
روان ﮐردﻧد .ﮔرﭼﮫ اﯾن ﮐﻣﮏ ﻋزﯾزاﻧﻣﺎن را ﺑرﻧﻣﯽ ﮔرداﻧد اﻣﺎ ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﺑود و ﻣﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕزار ھﺳﺗﯾم.
ﻓﺎﻣﯾل ﺷﮭﯾد  300ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ ) 6000داﻟر( درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ از دﺳت دادﻧد .ﺷﮭﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت او ھﯾﭻ
ﻓﺎرم درﺧواﺳﺗﯽ را ﺑرای ﺣﺻول ﻣﺳﺎﻋدت ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ از طرف واﻟﯽ ﺗﮑﻣﯾل ﻧﮑرده اﺳت ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﺗﻣﺎم ﭘروﺳﮫ
را ﺑرای او و ﺳﺎﯾر ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻋﻠﻣﻧﺎک و ﺑزرگ ﺗﻧظﯾم و طﯽ ﻣراﺣل ﮐرده اﻧد.
دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﺳرﯾﻊ و ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺣﺎدﺛﮫ اﻧﺗﺣﺎری ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺳﺟد اﺑو اﻟﻔﺿل ﮐﮫ در دﺳﻣﺑر
 2011واﻗﻊ ﺷد اﻧﺟﺎم دادﻧد .ﺻدھﺎ ﻧﻔر روز ﻋﺎﺷور )ﯾﮏ روز ﻣﻘدس ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن( را ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯽ ﮐردﻧد در ﺷﺷم دﺳﻣﺑر ،2011
ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ دو اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده ﺑﺎﻻی ﻣﺳﺟد اﺑواﻟﻔﺿل در ﮐﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ ﮐردﻧد.
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اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ اﻟﻣﻧﺎک ﭘﻧﺟﺎه و ھﺷت ﮐﺷﺗﮫ و ده ھﺎ زﺧﻣﯽ ﺑﺟﺎ

ﮔذاﺷت .ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ ﺣﺎدﺛﮫ ﺣﻣﻠﮫ ھواﺋﯽ در ﻓراه ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن اﯾن واﻗﻌﮫ ﻧﯾز ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ظرف ﮐﻣﺗر از دو ﻣﺎه از
طرﯾق دﻓﺗر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری درﯾﺎﻓت ﻧﻣودﻧد.
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در ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﮔﺳﺗرده ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ  ،اﺷﺧﺎص ﻣﺗﺿرر و ﯾﺎ ھم ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﭘروﺳﮫ درﺧواﺳت را
ﺧودﺷﺎن ﭘﯽ ﮔﯾری ﮐﻧﻧد .ﺟﮭت اﺛﺑﺎت ادﻋﺎی ﺷﺎن ،درﺧواﺳت دھﻧده ﮔﺎن ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن اﻣﺿﺎء در ﻓﺎرم درﺧواﺳت از ﭼﻧدﯾن اﺷﺧﺎص
ﻣﺳﺋول ﮐﮫ ﺷﺎﻣل داﮐﺗر ﻣوظف در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ ﺷﺧص زﺧﻣﯽ ﯾﺎ ﻣرده اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده ﺑود ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ اداره ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ
وﻻﯾت ،ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ﭘوﻟﯾس و ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﺗذﮐر ﻣﯽ دھﻧد ﮐﮫ ﮔرﻓﺗن اﻣﺿﺎء ھﺎ ﺑدﯾن ﺟﮭت

اﺳت ﮐﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﺑرای دﻓﻊ ادﻋﺎھﺎی ﻏﯾرواﻗﻌﯽ .اﺳﻧﺎد ﺻﺣﯾﮫ و ھﻣﭼﻧﺎن ﮔزارﺷﺎت ﭘوﻟﯾس و اﺳﺗﺧﺑﺎرات از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﻧﺎد ﻣﻌﺗﺑر
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺻدﯾق ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﺧص ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ در اﺛر ﺟﻧﮓ ﮐﺷﺗﮫ ﯾﺎ ﻣﺟروح ﺷده و ﻋﺿوﯾت ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت را ھم
ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .ﮔﺎھﯽ اﮔر در ﺷﻧﺎﺧت ﺷﺧص ﺗردﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ آن ﺷﺧص ﺷورﺷﯽ ﯾﺎ ﻓرد ﻣﻠﮑﯽ اﺳت ،در آﻧﺻورت ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺷورا ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺗﺷﮑل از ﯾﮏ ﻣﻼه 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
واﻟﯽ ﺗﺳﻠﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺑرﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘل ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺣل در ﮐﺎﺑل ﺗﺳﻠﯾم داده ﺷود .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﻓورم ھﺎی درﺧواﺳت در رﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘل
ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺣل طﯽ ﻣراﺣل ﺷد ﻓﺎرم ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ﺑﮫ اداره اﻣور رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﮐﮫ ﻣﺳﺋول اﺻﻠﯽ ﺗﻧظﯾم و ﻧظﺎرت از
ﭘروﺳﮫ اﺳت ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯾﺷود .اداره اﻣور ﻓورم ھﺎی درﺧواﺳت را ﺑﺎزﻧﮕری ﮐرده و ﺑﻌداً ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧﯾن او ﺟﮭت اﺧذ
اﻣﺿﺎء و ﺗﺻوﯾب ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﮑﻧﻧد .درﺧواﺳت ھﺎی ﮐﮫ ﺗﺻوﯾب ﺷدﻧد ﺑﮫ وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷوﻧد ،ﮐﮫ ﺑﻌداً ھﻣراه ﺑﺎ ﺗذﮐر ﻣﻘدار
ﭘﺎداش ﺑﮫ رﯾﺎﺳت ﻣﺎﻟﯽ وﻻﯾت )ﻣﺳﺗوﻓﯾت( ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﮑﺗوب رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ذﮐر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘرداﺧت ﺑﻣﻧظور اﻋطﺎء ﻣﺳﺎﻋدت
ﭘوﻟﯽ ارﺳﺎل ﻣﯾﺷود.
ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﮑل ذﯾل ﭘرداﺧت ﻣﯾﺷود .آﻧﻌده اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺗﺿرر ﺷده اﻧد ﯾﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﺣﻣﻼت ﺳﻧﮕﯾن ﺷورﺷﯾﺎن ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺗﻠﻔﺎت ﭼﺷم ﮔﯾر اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺑﮭرﻧوع آن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ را از طرﯾق ھﯾﺋت ھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط واﻟﯽ
ﻣرﺑوط رھﺑری ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ آورﻧد 95.ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎﻧﯽ از ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ ھم اﻏﻠﺑﺎ ً ﺣﺿور
ﻣﯾداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﻓراد دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﭘول ﺧود را اداره ﻣﺎﻟﯽ وﻻﯾت درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد .در اﺳﻧﺎد اﺑﺗداﺋﯾﮫ ھﯾﭻ ﻧوع ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس از درﺧواﺳت
دھﻧده ﮔﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣﯽ ﺷود ،ﺑﻧﺎ ًء ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺗﯽ ھﯾﭻ ﻧوع راه رﺳﻣﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻧﻣﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .در ھرات،
ﻣﻘﺎﻣﺎت درﺧواﺳت دھﻧده ﮔﺎن ﻣﺳﺗﺣق را از طرﯾق ﻧﺷر ﻧﺎم آﻧﮭﺎ در رادﯾو و ﺗﻠوﯾزﯾون آﮔﺎه ﻣﯾﺳﺎزﻧد .وﻗﺗﯽ ﭘرﺳﯾده ﺷد ﮐﮫ ﭼرا ﺷﻣﺎره
ھﺎی ﺗﻠﻔون درﺧواﺳت دھﻧده ﮔﺎن ﺛﺑت ﻧﺷده ،ﭼﻧدﯾن ﺗن از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت دوﻟت اﻓﻌﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﻣﺳﺎﻋدت ﮐود  99ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺗذﮐر دادﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت درﺧواﺳت دھﻧده اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی
ﺧود را ﭘﯾﮕﯾری ﮐﻧد و از دﻓﺗر واﻟﯽ و ﯾﺎ ﻣﺻﺗوﻓﯾت ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾد درﺧواﺳت دھد .ھﻧوز دراﯾﻧﺟﺎ ﻣواﻧﻊ ﻏﯾرﺿروی ﺳر راه
درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً رﻧﺞ از دﺳت دادن ﯾﺎ زﺧﻣﯽ ﺷدن ﻋزﯾزی را ﺗﺣﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد وﺟود دارد ،ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ﻧﺎ اﻣﯾدی ﺷدﯾد
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 ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی
ﻣﮑرر ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان دﻓﺗر واﻟﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﭼﮏ ﮐردن وﺿﻌﯾت ادﻋﺎﻧﺎﻣﮫ ﺧود ﺑدﺳت ﻣﯽ آورﻧد .اﯾن اﻓراد ﻣﻌﻣوﻻً ﺷش ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل
ﺑرای درﯾﺎﻓت وﺟﮫ ﮐود  99اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ ﮐﺷﻧد.

ﺻﻨﺪوق وزارت ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﮭﺪا و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ

وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن دو ﺻﻧدوق را اداره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن
ﺻﻧدوق ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﮭﯾﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ طوﯾل اﻟﻣدت و ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺷﮭدا و ﻣﺟروﺣﯾن و ﻣﻌﻠوﻟﯾن اﺳت .طورﯾﮑﮫ
ﺻﻧدوق ﮐود  99ﺑﮫ ﺗﺎزه ﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل درﺳت آن اﯾﺟﺎد ﺷد ،ﺻﻧدوق ھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن
اداره ﻣﯾﺷود ﺑﺎر اول در ﺳﺎل  1990ﺟﮭت ﻣﺳﺎﻋدت ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﺛر اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط روﺳﯾﮫ ﻋزﯾزان ﺧود را از دﺳت
داده ﯾﺎ ﻣﻌﻠول ﺷده ﺑودﻧد ﺑﮫ ﺷﻣول ﻣﺟﺎھدﯾن ﺳﺎﺑق اﯾﺟﺎد ﺷد.
ﺗﻣﺎم ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﺗﺿرر از طرف ھﺎی درﮔﯾر در ﺟﻧﮓ و ﯾﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﮔﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺗﺣق درﯾﺎﻓت ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ از وزارت ﮐﺎر ،اﻣور
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ھﺳﺗﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﮐود  99را درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد ھم ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی وزارت ﮐﺎر،
اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن درﺧواﺳت داده و از آن ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷوﻧد .واﺑﺳﺗﮕﺎن ﺷﮭدا  1500اﻓﻐﺎﻧﯽ ) 30داﻟر( در ﯾﮏ ﻣﺎه از
وﺟﮭﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﮭدا اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد  ،ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوع  18000اﻓﻐﺎﻧﯽ ) 350داﻟر( در ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯾﺷود .ﮔرﭼﮫ
ﺷرط ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ در اﯾن ﻋرﺻﮫ وﺟود دارد .ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﮐﮫ ﭘﺳر ﺑزرﮔﺗر از  16ﺳﺎل دارﻧد ﻣﺳﺗﺣق اﯾن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،و
ﻓﯾﺻدی ﭘرداﺧت ھﺎی ﻧﻘدی ﮐﺎھش ﻣﯾﺎﺑد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﭘﺳران  18ﺳﺎﻟﮫ ﺷوﻧد و دﺧﺗران ازدواج ﮐﻧﻧد.
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ﺿﻣن اﯾﻧﮑﮫ ،اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ در اﺛر ﺟﻧﮓ ﻣﻌﻠول ﯾﺎ ﻣﺟروع ﺷده اﻧد ﺑﯾن  750اﻓﻐﺎﻧﯽ ) 15داﻟر( و  1500اﻓﻐﺎﻧﯽ ) 30داﻟر( ﻣﺎھﺎﻧﮫ
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﮐﮫ ﺑﮫ وﺧﺎﻣت زﺧم آﻧﮭﺎ واﺑﺳﺗﮫ اﺳت و ﺗوﺳط ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺗﯽ ﺻﺣﯽ ﺗﺛﺑﯾت ﻣﯾﺷود .اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻌﯾوب و ﻣﻌﻠول
ﺑﺎﺷﻧد  1500اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ درﯾﺎف ﻣﯽ ﮐﻧن ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﺷﺧﺎص ﺑﺎ ﻣﺟروﺣﯾت ﮐﻣﺗر  750اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﺎھﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .در اﮐﺛر
وﻻﯾت ھﺎ ،دﻓﺎﺗر وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑﮫ ﻣﻌﻠوﻟﯾن و ﻣﻌﯾوﺑﯾن زﻣﯾﻧﮫ آﻣوزش ھﺎی ﻣﺳﻠﮑﯽ ،اطﺎق ،ﺗﺧﺗﮫ،
ﻏذای روزاﻧﮫ ،و زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺳﺎﻋد ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد.
ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﺑﮫ واﺑﺳﺗﮫ ﮔﺎن ﺷﮭدا ﯾﺎ ﺧود ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑﮫ اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺎھوار ،رﺑﻊ وار ﯾﺎ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد .ﮐﻣﮏ ھﺎ ﻓﻌﻼً ﺑﮫ
ﺻورت ﻧﻘد ﯾﺎ ﭼﮏ ﺗوزﯾﻊ ﻣﯾﺷود ،وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻓﻌﻼً ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ را آﻏﺎز ﮐرده ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ آﻧﮭﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺳﺑب ﺷﻔﺎﻓﯾت ﭘروﺳﮫ ،از ﺑﯾن ﺑردن ﻣواﻧﻊ و ﺳﮭوﻟت ھﺎ ﺑرای ﻣورﺛﯾن ﮐﮫ ﻣﺟﺑور ھﺳﺗﻧد
ﺳﻔرھﺎی طوﻻﻧﯽ ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﺑﭘﯾﻣﺎﯾﻧد اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .ﭘول ﻧﻘد و ﭼﮏ ھﻧوز ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧدارﻧد ﻗﺎﺑل
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
ﻣﻌﻠوﻟﯾت داﯾﻣﯽ ﺑﺎا ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﻣﻌﯾن وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن در ﺣدود
ﭼﮭﺎر ﻣﻠﯾﺎرد داﻟر ) 80ﻣﯾﻠﯾون داﻟر( ﺑﮫ اﯾن ﺻﻧدوق در ﺳﺎل  2011اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده ﺑود.

ﭘروﮔرام وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن در ﺷﮑل ﻋﻣﻠﯽ آن
ﭘروﺳﮫ ھﺎی درﺧواﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ھﻣﺎﻧﻧد درﺧواﺳت ﺑرای ﻣﺳﺎﻋدت
ھﺎی ﮐود  99اﺳت .ﺑﻌد از ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﯾﮏ ﻓورم ﮐﮫ از دﻓﺗر ﺳﺎﺣوی وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻗﺎﺑل درﯾﺎﻓت اﺳت،
درﺧواﺳت دھﻧده ﮔﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﺻدﯾق ﺻﺣﯽ داﮐﺗر ﮐﮫ ادﻋﺎی او ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﯾﺎ ﻣﻌﯾوﺑﯾت را ﺗﺻدﯾق ﮐﻧد ،ﺗﺻدﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ﺳﺎﺣوی
وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ،ﺗﺻدﯾق ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ،و ﺗﺻدﯾق ﻧﻣﺎﯾﻧده اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ را ﺑدﺳت آورد .ھﻣﺎﻧﻧد طﯽ ﻣراﺣل
ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﮐود  99ﮔرﻓﺗن اﻣﺿﺎء ھر ﯾﮏ ازﯾن اﺷﺧﺎص ﺿروری اﺳت ،و در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت ﺷورا ھﺎ ﺣﺎﻟت ﺻﺣﯽ ﺷﺧص و
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
ﻣﺣﮑﻣﮫ ﻣﺣﻠﯽ طﯽ ﻣراﺣل ﺷود ﮐﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﯽ ﺑﺎﯾد ﻣﺳﺎﻋدت ﭘوﻟﯽ ﺷﮭﯾد را ﺑدﺳت آورد.
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اﮔر درﺧواﺳت دھﻧد از ﻣﺟروﺣﯾت

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.

ﺑﻌد ازﯾﻧﮑﮫ ﭘروﺳﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﺷد ،درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ دﻓﺗر ﺳﺎﺣوی وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺗﺳﻠﯾم داده ﻣﯾﺷود ،ﮐﮫ
ﺑﻌداً ﺑﮫ وزارت در ﮐﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾﺷود .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﺎﯾﺗﺧت ﻓورم ھﺎی درﺧواﺳت را ﻣرور ﮐرده و درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﮑﮫ ﮐﮫ ﻗﺑول ﺷده
اﻧد را ﺑﮫ وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣﯾﻔرﺳﺗد ،ﮐﮫ ﻣﺳﺋول ﻓرﺳﺗﺎدن ﺗﺎﺋﯾدی ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺗوﻓﯾت ھﺎی وﻻﯾﺗﯽ ھﺳﺗﻧد .وﻗﺗﯽ ادﻋﺎ ھﺎ ﺗﺻدﯾق ﺷوﻧد،
درﺧواﺳت ﺑﮫ وﻻﯾﺎت ﺧود ﺑر ﻣﯽ ﮔردﻧد و ﭘرداﺧت ھﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺎھوار ،رﺑﻊ وار و ﺳﺎﻻﻧﮫ اﺧذ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھﻣﺎﻧﻧد ﺻﻧدوق
ﮐود  99ﻓورم درﺧواﺳت از ﻣورﺛﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻠﯾﻔون ﯾﺎ ﺗﻣﺎس ﻧﻣﯽ ﺧواھد .ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،اﻏﻠﺑﺎ ً ﻣﻘﺎﻣﺎت راه رﺳﻣﯽ ﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑرای آﮔﺎه
ﺳﺎﺧﺗن درﺧواﺳت دھﻧده ﮔﺎن از ﺗﺎﺋﯾدی درﺧواﺳت آﻧﮭﺎ ﻧدارﻧد.
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ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﺻﻧدوق ﮐود  ٩٩ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑدﯾن ﻧظر

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

ب .ﻣواﻧﻊ ﺳد راه ﭘروﮔرام
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اﺑﺗﮑﺎر دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای اﻋطﺎی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺗﺿرر از ﺟﻧﮓ ﺳﺗودﻧﯽ اﺳت .اﯾﺟﺎد ﭘروﮔرام ھﺎی ﮐﮫ ﺑﺎﻻی
آن ﺑﺣث ﺷد ﺗرﻏﯾب ﮐﻧﻧده اﺳت ،اﯾن آرزوی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑرای اﻋطﺎی ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ واﺿﺣﺎ ً ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯾﺳﺎزد.
ﮔرﭼﮫ ،ﺗﻼش ھﺎی ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ھﻧوز ھم ﮐم اھﻣﯾت ﺟﻠوه داده اﻟﺑﺗﮫ ﺑواﺳط ﻣواﻧﻊ و ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ در طرح و ﺗطﺑﯾق
اﯾن ﭘروﮔرام وﺟود دارد .اﮐﺛر ﺷﮭروﻧداﻧﯽ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ھﯾﭻ ﻧوع ﮐﻣﮑﯽ از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن اﻓراد ﻓورم ھﺎی درﺧواﺳت ﺧﺎﻧﮫ ﭘری ﮐرده اﻧد اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ھﯾﭻ ﺟواﺑﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣوده اﻧد .ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ دﻟﯾل
ﺟﻧﺟﺎل ھﺎی طﯽ ﻣراﺣل ﻓورم  ،ﺳرﮔرداﻧﯽ ھﺎ ﻣوﺟود و ﺿﯾﺎع وﻗت ﺑﮫ اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﭘوﻟﯽ ھﯾﭻ درﺧواﺳت ﻧداده اﻧد .ﺑﻌﺿﯽ
اﺷﺧﺎص دﯾﮕر درﺧواﺳت ﻧداده اﻧد ﺑدﻟﯾل ﺗرس از ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﯾﺎ ﻋدم اﮔﺎھﯽ از ﻣوﺟودﯾت ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ.
ﻋدهء از اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﭘوﻟﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده اﻧد راﺿﯽ ﺑودﻧد .ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮔوش ﻣرﮐز رﺳﯾده و ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻧﺎ اﻣﯾدی
ﺑﯾن ﻣدرم ﺷده ﺣﺎﮐﯽ از ﻣﺷﮑﻼت طﯽ ﻣراﺣل ﻓورم درﺧواﺳت ،ﻧﺎ ﭼﯾز ﺑودن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ،ﺗﺎﺧﯾر زﯾﺎد در ﺗوزﯾﻊ وﺟوه ،و ﯾﺎ اﺧﺎذی ھﺎ
ﻣوﺟود در ﺟرﯾﺎن ﭘروﺳﮫ درﺧواﺳت اﺳت.
در اﯾن ﻓﺻل ﻣواﻧﻌﯽ را ﮐﮫ ﺳراه ﺣﻣﺎﯾﮫ ﺑوﻗت و ﻣوﺛر اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ اﺳت ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .اﻟﺑﺗﮫ ،ﻣﻔدﯾت ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی
ﺻﻧدوق ﮐود  99و ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن و ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎی ﻣوﺟود را ﺑﮫ ﺑﺣث ﺧواھﯾم
ﮔرﻓت .ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗر از ﯾﮏ ﻣﺷﮑل در ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﻣوﺟود وﺟود دارﻧد و ﻗﺎﺑل ﺑﺣث ھﺳﺗﻧد.

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
ﺟواﺑﮕوﺋﯽ اﻓﻐﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﮫ اﮐﺛرﯾت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ داﺷﺗﯾم ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺻدﻣﮫ دﯾده اﻧد ھﯾﭻ ﻧوع ھﻣﮑﺎری ﭘوﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ھﻣراه آﻧﮭﺎ ﺻورت ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺑرﻋﻼوه ،در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓراد
ﻣﻠﮑﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺗﯽ و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر داﺷﺗﯾم آﻧﮭﺎ اﯾن ﻣﺷﮑل را ﻗﺑول ﮐردﻧد .در ﮔزارش ھﺎی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾﮫ
از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾر ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷر ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده ﺑود .در ﺳﺎل ھﺎی  2009 ،2008و
 2011ﮔزارش ھﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑود ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ ﻧدرت ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﻣﺗﺿرر ﺷده اﻧد
ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد.
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دﻓﺗر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﮐﮫ از طرف ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ارﺳﺎل ﺷده ﺑود ﮐدام

ﭘﺎﺳﺦ و ﯾﺎ ﻧظری ﻧداﺷﺗﮫ اﻧد.
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ﺑﮫ دﺳﺗرس ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺗﺿرر از ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف دارد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل:
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ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ ﭘروﺳﯾﺟر ﺷﻔﺎف از طرف ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ و اﻋطﺎی ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺳب اﺗﻔﺎق ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻣﺣﺎرﺑوی ﺻدﻣﮫ وارد ﻣﯾﺷود.



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



ﻋدم ﺗﻣﺎﯾل ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﺑﮫ اﻋﺗراف اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد.

اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ آﯾﺳﺎف ھم اﻣﮑﺎن دارد ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﭘوﻟﯽ را ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ از اﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﻣﺷﺗرک ﻣﺗﺿرر ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﭘردازد
ھم ﺑﺎﯾد در ﺑﻌﺿﯽ ﺣﺎﻻت واﺿﺢ ﮔردد .ﺗﺣﻘﯾق ﻗﺑﻠﯽ ﻣرﮐز ﻧﺷﺎن دھﻧده اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺟﺑران ﺧﺳﺎره دوطرﻓﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد،
ﻣﺛﻼً دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﯾﭻ ﭘرداﺧﺗﯽ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﮔر آﯾﺳﺎف ﻗﺑﻼً اﯾن ﮐﺎر را ﮐرده ﺑﺎﺷد .ﺷﮑل ﺑﺎﻟﻌﮑس آن ھم واﻗﻌﯾت
دارد.
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ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن و آﯾﺳﺎف ﻣﻣﮑن ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﺑﺎره وﻗﺎﯾﻊ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕر ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزﻧد.

ﺑﮭرﺣﺎل ،ﺑرﺳﻣﯾت ﻧﺷﻧﺎﺧﺗن و اﻋطﺎی ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺣدود ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن ﺻدﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ھم ﯾﮏ ﺧﻼء ﺑزرگ
را اﯾﺟﺎد ﮐرده اﺳت ،اﻟﺧﺻوص ﺣﺎﻻ وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑدﯾن ﻋﻘﯾده ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﮐردن ﺑﮫ
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھﺎی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﻧﺎن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾرود .ﺣﺎﻻ ،ﺣﺎل ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑزرﮔﺗر ﻣﯾﺷود وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن
ﻣﺳﺋول ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺣﺳﺎب ﺷوﻧد .ﻗدم ھﺎی ﺟدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑرﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺗوﺳط ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود.
ﺑرﻋﻼوه ،اﻋﺗراف ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺷﮑل وﺟود دارد ،ﺑرداﺷت ﻗدم ھﺎی ﻣﺛﺑت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﻧﮑﺷﺎف رھﺑری ﺑﺻورت ﺗدرﯾﺟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی
اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﮔﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﺋﯽ ﺑﮫ ﺻدﻣﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط آﻧﮭﺎ ﺑوﺟود ﻣﯽ آﯾد را ﺑﯾﺎﻣوزاﻧد .وﺟود اﯾن ﭼﻧﯾن ﯾﮏ رھﻧﻣود ﮐﮫ
ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن را ھداﯾت ﺑدھد ﺗﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ را ﮐﮫ در اﺛر ﻋﻣﻠﯾﺎت آﻧﮭﺎ ﻣﺗﺿرر ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﮫ ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ ﻣوﺟود
راﺟﻊ ﮐﻧﻧد .ﻧظر ﺑﮫ ﻋﻼﻗﮫ ﺿﻌﯾف ﻣوﺟود در راﭘور دھﯽ و ﭘروﺳﯾﺟرھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﺳﺗراﺗﯾژی
را اﻧﮑﺷﺎف دھﻧد ﮐﮫ ﻣطﻣﺋن ﺷوﻧد رھﻧﻣود ﺟدﯾد ﭘﯾروی و ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﺷود.

ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺮوﮐﺮاﺗﯿﮏ )از اﺛﺮ طﯽ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻤﯽ(
ﺑﯾروﮐراﺳﯽ و ﻣراﺣل طوﯾل اداری در داﺧل دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣواﻧﻊ ﺑزرگ ﺳد راه درﺧواﺳﺗﯽ ھﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی
ﻣﯾﺑﺎﺷد .طورﯾﮑﮫ اﮐﺛرﯾت ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎ ﭘروﺳ ٔﮫ رﺳﻣﯽ درﺧواﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎ ﻧﺎ آﺷﻧﺎ ﺑوده و آﻧرا ﻣﻧﺣﯾث ﯾﮏ ﭘروﺳ ٔﮫ
ﺿﯾﺎع وﻗت ﻣﯾداﻧﻧد .ﻣﺣﻣد ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﻣﻘﯾم ھرات ﻣﯾﺑﺎﺷد ،وی ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ وی ﺣدوداً ﯾﮏ ﻣﺎه اﺳت ﮐﮫ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ
ھﺎی ﻓرﻣﺎن  ٩٩رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ،ﺑرای اﺧذ اﻣﺿﺎ ھﺎ ﺳرﮔردان ﻣﯾﮕردد .در اﭘرﯾل  ٢٠١٢ﭘﻧﺞ ﺗن از اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺣﻣد طﯽ ﺣﻣﻠ ٔﮫ
اﻧﺗﺣﺎری در وﻟﺳواﻟﯽ ﮔذره وﻻﯾت ھرات ﮐﮫ ھدف اﻧﺗﺣﺎر ﮐﻧﻧده ﺗﻌﻣﯾر وﻟﺳواﻟﯽ ﺑود،ﻣﺟروح ﮔردﯾدﻧد .ﻓﺎﻣﯾل وی در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺗﻌﻣﯾر
وﻟﺳواﻟﯽ ﻣﻧﺗظر اﺧذ ﮐﺎرت ھﺎی ھوﯾت ﺧوﯾش ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻧد .ﺑﻌد از واﻗﻌﮫ ﻣﺣﻣد ﺗﻼش ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓرﻣﺎن
 ٩٩رﯾﯾس ﺟﻣﮭور ،ﮐﻣﮏ ﻧﻘدی اﺧذ ﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ از اﺛر ﺑﯽ ﺗوﺟﮭﯽ در ﺗﮑﻣﯾل ﺳﺎﺧﺗن اوراق درﺧواﺳﺗﯽ وی،ﻣﺣﻣد از روﻧد اﺧذ ﮐﻣﮏ
ﻣﺳوﻟﯾن ﮐﺎر
ﮐﺎﻣﻼًﺑﮫ ﺳﺗوه آﻣده اﺳت .طورﯾﮑﮫ ﻣﯾﮕوﯾد » :ﺣدوداً ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻣن ھﯾﭻ ﮐﺎر دﯾﮕری اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾدھم .اﺧذ اﻣﺿﺎھﺎی ٔ
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ﻣﺳول در ﺑدل اﻣﺿﺎ از وی
ﺧﯾﻠﯽ دﺷوارﯾﺳت .ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺎ ﮔوش ﻧﻣﯾدھد «.ﻋﻼوﺗﺎ ً ﻣﺣﻣد ﮔﻔت ﮐﮫ ﭼﻧدﯾن ﺗن از ﻣﻘﺎﻣﺎت ٔ
ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺷوه ﻧﻣودﻧد.
طوﯾل ﺑودن ﭘروﺳ ٔﮫ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ھﺎ ،ﺣﺗﯽ ﺑﺎﻋث ﮔردﯾده اﺳت ﺗﺎ ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ از درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﺻرف
ﻧظر ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﯾﮏ ﻣرد  ٧٠ﺳﺎﻟﮫ در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘروﺳ ٔﮫ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ از طرﯾق ﮐود ٩٩ﭼﻧﯾن ﻣﯾﮕوﯾد» :ﭘروﺳ ٔﮫ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﭘﯾﭼﯾده و
ﺟﻧﺟﺎل ﺑراﻧﮕﯾز اﺳت .آدم ﺑﺎﯾد از اﯾن ﺷﻌﺑﮫ ﺑﮫ آن ﺷﻌﺑﮫ ﺳرﮔردان ﺑﮕردد...ﻣن ﺗوان اﯾن را ﻧدارم ﮐﮫ در ﻣﯾﺎن اﯾن ﺷﻌﺑﺎت ﺑﮕردم «.اﯾن
ﻣرد در ﺳﺎل  ٢٠٠٩در ﯾﮑﯽ از ﻗرﯾﮫ ﺟﺎت وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر دو ﻣرﻣﯽ در ﭘﺎﯾش از طرف ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺻﺎﺑت ﮐرده اﺳت .اﯾن
ﻣرد ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ وی را ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑرده و ﻣورد ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻗرار داد .ﮔرﭼﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ﻧﻘدی از طرف
ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑرای اﯾن ﻣرد اﻧﺟﺎم ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،اﻣﺎ ﭘروﺳ ٔﮫ طوﯾل و ﻧﺎﮐﺎرای درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻋث ﮔردﯾده
اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﻣرد از درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ از دوﻟت ﺻرف ﻧظر ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﺳوﻟﯾن ﭼﯾن
ﻣﺳول از ﻣﺷﮑﻼت ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ھﺎ آﮔﺎه ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .طورﯾﮑﮫ ﯾﮑﯽ از ٔ
ﺗﻌدادی از ﻣﻘﺎﻣﺎت ٔ
ﮔﻔت »:ﺗﻌدادی از درﺧواﺳت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺑراﯾم ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﭘروﺳ ٔﮫ درﺧواﺳت ﺗﺎ اﯾن ﺣد ﻣﺷﮑل و درﺳرﺳﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷد،آﻧﺎن
ھﯾﭼﮕﺎھﯽ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ درﺧواﺳت ﻧﻣﯾﮑردﻧد «.ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت اﻓﻐﺎن ﻋﻠﯽ رﻏم اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯾﭘذﯾرد ﮐﮫ ﭘروﺳ ٔﮫ
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.
ﻋﻼوﺗﺎ ً ﻋده اﯾﯽ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷوﻧدﮔﺎن ﻧﺷﺎن دادﻧد ﮐﮫ ﻋدم ﻓﻌﺎل ﺑودن دوﻟت ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ آﻧﺎن ﻣﺎ ٔﯾوس ﮔردﯾده اﻧد.
طورﯾﮑﮫ در ﺻورت وﻗوع ﺣوادث ،ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺧود دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔردﯾده و درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﯾﻧﻣودﻧد .طورﯾﮑﮫ ﯾﮑﯽ ازﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﻣﻠﮑﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﯾﮕوﯾد» :دوﻟت ﺑﺎﯾد ﺧودش اﯾن واﻗﻌﺎت را ﭘﯾﮕﯾری ﻧﻣوده و دﺳت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷود .دوﻟت ﻧﺑﺎﯾد ﻣﻧﺗظر ﺑﻣﺎﻧد ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧزد آﻧﺎن
ﺑﯾﺎﯾﯾم «.ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ اﯾﮑﮫ از دوﻟت ﺗوﻗﻊ ﻣﺳﺎﻋدت را داﺷﺗﮫ اﻧد ،از اﺛر ﻋدم ﮐﺎراﯾﯽ و رﺳﯾدﮔﯽ دوﻟت ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی
ھﺎی آﻧﺎن ،اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺎٔﯾوس ﮔردﯾده و از ﻋﻣﻠﮑرد دوﻟت ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻧﯾز ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﺑراه اﻧدازی ﯾﮏ ﭘروﺳ ٔﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻧﮓ و ﮐﻣﮏ آﻧﺎن ﺑرای ﺳﮭوﻟت در ﭘروﺳ ٔﮫ
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ از ﻣﻌﺿﻠ ٔﮫ ﻣذﮐور ﺑﮑﺎھد .اﻣﺎ اﯾن واﺿﺢ اﺳت ﮐﮫ ﺗﯾم ھﺎ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ
ﺟﻧﮓ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت آﻧﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﭘروﺳ ٔﮫدرﺧواﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑﺎﯾد ھرﭼﮫ زود ﺗر
اﯾن روﻧد ﺳﺎده ،آﺳﺎن،ﺷﻔﺎف و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑرای درﯾﺎﻓت اﯾن ﮐﻣﮏ
ھﺎ درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﭘروﺳﮫ طﺎﻗت ﻓرﺳﺎی طﯽ ﻣراﺣل ﮐردن درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺳﺑب ﻣﺷﮑﻼت ﺗرﮐﯾب ﺷده از ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺿﻌﯾف اﺳت .ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن ﮐﮫ
ﭘرداﺧت ھﺎی ﮐود  99را اﺟرا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺗﻧظﯾم ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن را
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ﺑﮫ ﻋﮭده دارﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ھﯾﭻ ﻧوع وﺳﯾﻠﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ رﺳﻣﯽ ﺟﮭت ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎﺧﺗن ارﺗﺑﺎطﺎت ﺷﺎن ﺑﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﮑرده اﻧد.
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.
ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻗوی ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺗﻌدد ﻣﻧطﻘﯽ و ﭘرﻣﻔﮭوم اﺳت .ﭘرداﺧت ھﺎی ﮐود  99و ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و
ﻣﻌﻠوﻟﯾن ھردو ﺑﮫ ﻣﻧظور رﻓﻊ ﺿرورت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ اﺳت ،اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ روش ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗذﮐر داده ﺷد،
ﭘرداﺧت ھﺎی ﮐود  99ﭘرداﺧت ھﺎی اﻧﻔرادی اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺿروری ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﺧﺗص ﻣﯾﺷود ،اﻣﺎ وزارت
ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی طوﯾل اﻟﻣدت را اراﺋﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ وﻻﯾت ھﺎ ،دﻓﺗر واﻟﯽ و وزارت ﮐﺎر،
اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ارزش ﯾﮑﺟﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﺗﻼش ھﺎی ﺧود داﻧﺳﺗﮫ اﻧد ،و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﮫ ﯾﮏ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﭘﻼن ﻧﺷده اﯾﺟﺎد ﮐرده اﻧد.
ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ﻣﺛﺎل در ﻣﯾدان وردگ درﺧواﺳت دھﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﮐود  99ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ دﻓﺗر وﻻﯾﺗﯽ وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و
ﻣﻌﻠوﻟﯾن راﺟﻊ ﺷده اﻧد.
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در ﺳﺎل  ،2009اﯾن ﻣرﮐز ﺿرورت ﺑﮫ ﯾﮏ دﯾﺗﺎﺑﯾس ﻣرﮐزی ﻣﻠﯽ را ﻣﺗذﮐر ﺷد ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت اداره ﮐﻧﻧده اﯾن ﭘرداﺧت ھﺎ را ﻗﺎدر ﺑﺳﺎزد
ﺗﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﮭﺗری ﺟﮭت ﺣﻣﺎﯾﮫ از ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد 115 .ﭼﻧﯾن ﯾﮏ دﯾﺗﺎﺑﯾس ﺗﺎ اﮐﻧون ھﯾﭻ وﺟود دﻧدارد.
ﺑرﻋﻼوه ،ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯾﺳت ،و ﭘﺎﺳﺦ ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ و ﻓراﮔﯾر ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن
ﻣﻠﮑﯽ ﺟﻧﮓ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺛر ﻋﻣﻠﮑرد اردوی ﻣﺗﺿرر ﺷده اﻧد ﺑوده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد.
روی ﮐﺎر آﻣدن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﭼﻧد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺗﻘوﯾت ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺷده ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ از اﺛر ﺟﻧﮓ ﻣﺗﺿرر
ﺷده اﻧد ﻣﯾﺷود .اﯾﺟﺎد ﭘروﺳﮫ درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﻔرد ﺗوﺳط اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ھر دو ﻣﺳﺎﻋدت ﺻﻧدوق ﮐود  99و ﻣﺳﺎﻋدت
وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن درﺧواﺳت ﺑدھﻧد ،ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺳﮭوﻟت ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣزﯾت ھر دو ﭘروﮔرام ﺑرای
ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﻣﻠﮑﯽ ﻣﯾﺷود .اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺗﯾم اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺟﮭت ﻧظﺎرت از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﻧﯾز ﻣﯽ ﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﭼﺷم ﮔﯾری در ﺗﻘوﯾﮫ
اﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ھﺎ ﮐﻧد ،و اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ را در ﭘﯽ دارد.
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ﺳراﻧﺟﺎم دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی اﯾﺟﺎد ﯾﮏ ﺻﻧدوق ﻣﻧﻔرد ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘروﮔرام ﮐﮫ ھر دو ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﻋﺎﺟل و ﻣﺎھﺎﻧﮫ را درﺑر داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ﺗوﺟﮫ ﺟدی ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وزرات ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟﻧﮓ اﯾﺟﺎد ﺷد ،وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا
و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺎﺳب ﺗرﯾن ﻣﺣل ﺑرای ﯾﮑﺟﺎ ﺷدن ﭘروﮔرام ھﺎی ﻣﺳﺎﻋدت ﯾﺎ ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﺑرای اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﭼﮫ ﻗﺑل
از اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧﯾن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺻورت ﺑﮕﯾرد ظرﻓﯾت وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻ ﺑرده ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﭼﻧﯾن ﯾﮏ
ﭘروﮔراﻣﯽ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣوﺛر آن اداره و ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾد .ﻋﻣﻼً ،ﻣرﮐز درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﺻﻧدوق ﮐود  99ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ رﺳﯾده و
ﺑﮫ ﻣراﺗب ﺳرﯾﻌﺗر از ﻣﺳﺎﻋدت وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن اﺟرا ﻣﯾﺷود 117 .از اﯾﻧرو ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮭﺎدن ﭼﻧﯾن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ
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
اﮔر ﻗﺑول ﺷود ﮐﮫ ﻣدت زﻣﺎن اﺟرای ﯾﮏ درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ درﺧواﺳت دھﻧده و ﺳﻣﺎﺟت او واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺷﻣول
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
ﻣﯾﺷود .ﯾﮏ ﺳﺧﻧﮕوی در دﻓﺗر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﮫ ﻣرﮐز ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘرداﺧت ھﺎی ﮐود  99در ظرف دو ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از ﺗﮑﻣﯾل درﺧواﺳت
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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
ﮐﺷﯾده اﻧد .اﻟﺑﺗﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎات ھﻣﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺣﺎدﺛﺎت ﭘر ﺳر و ﺻدا ﮐﮫ ﺳﺑب ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻧﮕﯾن ﻣﻠﮑﯽ ﺷده ﺻدﻣﮫ دﯾده اﻧد و اﻏﻠﺑﺎ ً در
ظرف ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﺎه از ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷده اﻧد.

119

ﻣوﺟودﯾت ﺑﯾوﮐراﺳﯽ )ﮐﺎﻏذ ﭘراﻧﯽ( در ﭘروﺳﮫ درﺧواﺳت دھﯽ ﯾﮏ دﻟﯾل

ﻋﻣدهء اﻧﺗظﺎر ﮐﺷﯾدن ھﺎی طوﻻﻧﯽ ،ﻋدم آﮔﺎھﯽ درﺳت ﻣردم از ﭼﮕوﻧﮕﯽ طﯽ ﻣراﺣل ﭘروﺳﮫ ،و ھﻣﭼﻧﺎن ﻋدم ﻣوﺟودﯾت ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮫ
رﺳﻣﯽ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ درﺧواﺳت دھﻧده ﮔﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﻣﺷﮑﻼت و ﭼﺎﻟش ھﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد .ھﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﯾر وزارت ھﺎی ﻣﻠﮑﯽ
وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺟﮭت ﮔرﻓﺗن ﺗﺧﺻﯾص ﺑرای ﭘرداﺧت ھﺎﯾش از وزارت ﻣﺎﻟﯾﮫ ﻣواﺟﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﯾﮏ اﺛر ﻣﻧﻔﯽ ﺑﺎﻻی ﭘروﮔرام دارد.
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اﻟﺑﺗﮫ آن ﻣﺷﮑل ﺗﺎﺛﯾری ﺑﺎﻻی دﻓﺗر رﺋﯾس ﺟﻣﮭور و ﮐود  99ﻧدارد.

در ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﺎﻻﺗف درﺧواﺳت دھﻧده ھﯾﭻ وﻗت ﮐﻣﮏ ﯾﺎ ﺟواﺑﯽ از طرف دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻌد از ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ درﺧواﺳت ﺷﺎن درﯾﺎﻓت
ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﻋدم ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﭼون ﻓﺳﺎد اداری ،ﻣﻔﻘودی درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ در ﻣﺳﯾر
راه ،ﻣﺳﺗﺣق ﻧﺑودن درﺧواﺳت دھﻧده و ﻏﯾره داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺣﺎﺟﯽ ﯾﮏ ﻣرد ﺟوان از وﻻﯾت وردگ ،ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ از ﺻﻧدوق
ﮐود  99درﺧواﺳت در اوﻻی  2011درﺧواﺳت داده ﺑود ،ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﭘدرش ﮐﮫ ﻋﺿو ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ آن وﻻﯾت ﺑود ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن
ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .در ﺗﻣﺎم ﺳﺎل  2011او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾد را از دﻓﺗر واﻟﯽ ﻣﯾﮑرد ،ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺳﻔر ﮐرد و ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﯾﺎﺳت
ﻣﺳﺗﻘل ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺣل ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﻘش ﻋﻣده را در اﺟرای درﺧواﺳت ھﺎ ﺟﮭت اﺧذ ﻣﺳﺎﻋدت ﭘوﻟﯽ از ﮐود  99ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣﻼﻗﺎت
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ﻧﻣود .طﺑق ﮔﻔﺗﮫ ﺣﺎﺟﯽ ،ﯾﮏ ﻣﻘﺎم در رﯾﺎﺳت ﻣﺳﺗﻘل ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺣل ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ "ﭘوﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽ آﻣد ﮔم ﺷده".

ﺑﮫ او ھﯾﭻ دﻟﯾل

ﻣوﺟﮫ دﯾﮕری ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﭼرا ﺑﮫ ﺑﺧﺎطر ﺗﻠﻔﺎﺗش ﺑﮫ او ﻣﺳﺎﻋدت ﺻورت ﻧﻣﯾﮕﯾرد ﺑﯾﺎن ﻧﺷده اﺳت.
ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ دھﻧده ﮔﺎن ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﺋﯽ ﺑﻣوﻗﻊ ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﺛﯾرات وﺧﯾم ﮐﻧﻧده داﺷﺗﮫ اﺳت.
ﻧﺟم ﷲ ﯾﮏ دوﮐﺎﻧدار در ھرات ،از زﺧم ﺑطﻧﯽ ﺷدﯾد و ﺳوﺧﺗﮕﯽ ﮐﻣر رﻧﺞ ﻣﯾﺑرد ،ھﻧﮕﺎﻣﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺑﻣب ﺗﯾم ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ وﻻﯾﺗﯽ ﻗرارﮔﺎه
ﻧﺎﺗو را ھدف ﻗرار داده ﺑود او ﺣﯾن ﻋﺑور از ﭘﮭﻠوی ﻗرارﮔﺎه آﻧﮭﺎ ﺑود ﮐﮫ ﺑﻣب اﻧﻔﺟﺎر ﮐرد .ﺗﯾم ﺻﺣﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ او ﭘرداﺧﺗﻧد و ﺳﮫ
درﺟن ﭼره ھﺎی ﮔﻠوﻟﮫ اﻧﻔﺟﺎری را از ﺑدن او ﮐﺷﯾدن ﮐﮫ ﺑراﯾش  300ھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ ) 5800داﻟر( ﻣﺻرف ﺑﺎر آورد .ﺟﮭت ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﮐﺎھش ﻣﺻﺎرف ﺧود ،ﻣدت اﻧدﮐﯽ ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ در ﻣﯽ  2011او ﺑﮫ ﺻﻧدوق ﮐود  99ﺟﮭت ﺣﺻول ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﻧﻘدی درﺧواﺳت
داد ﻣﮕر ﺗﺎ ﻣﯽ  2012ھﯾﭻ ﮔوﻧﮫ ﮐﻣﮏ درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣوده اﺳت .وﻗﺗﯽ در ﻣورد ﺷﻧﺎﺧت او از ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘرﺳﯾده ﺷد ،او ﺑﺎ ﻧﺎ
اﻣﯾدی ﮔﻔت" ،ﻣﺎ دوﻟت ﻧدارﯾم .ﯾﮏ دوﻟت ﺿﻌﯾف دارﯾم .ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯾدھد".
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ﺣﻣﯾد ھم ﯾﮏ ﻗﺻﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ دارد .ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﭘدرش در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﯾن ﻧﯾروی ھﺎی ﻣﺷﺗرک اﻓﻐﺎن و آﯾﺳﺎف در ﻣﻘﺎﺑل ﻧﯾروھﺎی
ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺧﺎﻟف دوﻟت ﮐﮫ در وﻟﺳواﻟﯽ ﮔورﺗﭼﮫ وﻻﯾت ﮐﻧدز در ﻧوﻣﺑر  2011ﺻورت ﮔرﻓت ﮐﺷﺗﮫ ﺷد ،او ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﺳﺎﻋدت از
ﭘروﮔرام ﮐود  99درﺧواﺳت داﺳت .ﻧﮫ ﻣﺎه ﺑﻌد ،او ﻣﯾﮕوﯾد" :ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﻣن ﺟواب ﻧداده اﺳت ﺗﺎﺑﺣﺎل .ﺷﻣﺎ درﺧواﺳت
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ﻧﺎﻣﮫ ﻣرا در دﻓﺗر وﻻﯾﺗﯽ ﭘﯾدا ﮐرده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد .ﺣﺎﻻ ﺑراﯾم ﮔرﻓﺗن ﺟﺑران ﺧﺳﺎره ﻣﺳﺧره ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود".

ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺷﺎﺑﮫ

دﯾﮕر ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻋدم درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ﺑﻣوﻗﻊ ﻧﺎاﻣﯾد ﺷده ﺑود ذﮐر ﮐرد" ،دوﻟت و طﺎﻟﺑﺎن ﯾﮏ رﻗم ھﺳﺗﻧد .دوﻟت ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و
طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺎ را ﺻدﻣﮫ ﻣﯾزﻧﻧد".
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اﻧﺗظﺎر ﺑﯾش از ﺣد و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟﮭت ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ھﺎ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﺎ

اﻣﯾدی ،ﻗﮭر و ﺳراﻧﺟﺎم از ﺑﯾن ﺑردن اﻋﺗﻣﺎد ﻣردم ﺑﺎﻻی دوﻟت ﺷﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﺗﻣرﮐز ﻗدرت و ﮐﻧﺗرول ﺑﺎﻻی ﺗﻣﺎم ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﻣﻠﮫ دﻻﯾل ﻋﻣده ﺗﺎﺧﯾر در اﻧﺗﻘﺎل ﭘرداﺧت ھﺎ اﺳت .در ﺣﺎﻻت
ﭘرداﺧت از ﮐود  ،99ﺑﺳﯾﺎری از واﻟﯽ ھﺎ و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺎن ﯾﺎد آور ﺷدﻧد ﮐﮫ درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ در ظرف ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺗﮑﻣﯾل ﺷده و ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود.
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اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﺻرف وﻗت در ﭘروﺳﮫ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺻورت ﻣﯾﮕﯾرد ﮐﮫ درﺧواﺳت ھﺎ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﻣﺳﺎﻋدت از

ھر ﯾﮏ از دو ﭘروﮔرام ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ ﺻﻧدوق ﮐود  99ﯾﺎ ﺻﻧدوق وزارت ﮐﺎر ،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑرای ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﻓرﺳﺗﺎده
ﻣﯾﺷود .ﻣﺳﺋوﻟﯾت واﮔزاری ﺻﻼﺣﯾت ﭘرداﺧت ھﺎ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑررﺳﯽ وﻻﯾﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺎھش زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﭘروﺳﮫ درﺧواﺳت دھﯽ
ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد.
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اﮔر ﭼﻧﯾن اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت درﺳت آن اﻧﺟﺎم ﺷود اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﭘرداﺧت ھﺎی ﺧود را در ظرف روزھﺎ ﯾﺎ ھﻔﺗﮫ ھﺎ

ﺑﮫ ﻋوض ﻣﺎه ھﺎ درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐرد.

ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ
اﮐﺛر ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎﻧﯽ و اﺷﺧﺎص ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﺻورت ﻣﺷﺎﺑﮭﯽ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣﻘدار ﮐﻣﮑﮭﺎی اﻧﺟﺎم ﺷده از
طرﯾق ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن  99و وزارت ﮐﺎر ،اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑوده و ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﮐﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در اﺛر
ﺣوادث ﺟﻧﮓ ﻣﺗﺿرر ﮔردﯾده اﻧد؛ ﺑرآورده ﺳﺎزد .ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی آﯾﺳﺎف ﻣﺟروح ﺷده ذﮐر ﻧﻣوده ﮐﮫ “ ،دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﻧﻣود ،و ﻣﻘﺎم وﻻﯾت ﻧﯾز ھﻣدردی ﺷﺎن را اﺑراز ﻧﻣود ...اﻣﺎ ﮐﻣﮏ دوﻟت ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت “21 .ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ
ﻣﻘدار ﭘول ﭘرداﺧت ﺷده ﻣﺎﯾﮥ ﺧﺷم و ﻧﺎاﻣﯾدی ﺑود .در ﻣورد ﻣﻘدار ﭘول داده ﺷده از ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن  99ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺗذﮐر داد
ﮐﮫ“ ،ﻗﯾﻣت ﯾﮏ ﻓرداﻓﻐﺎن دوھزار داﻟر اﺳت .اﯾن ﻣﺎﯾﮥ ﺷرم اﺳت“22.
اﮐﺛر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ھﺎ ﻣﺷﺧص ﻣﯾﺳﺎزﻧد ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﻓرﻣﺎن  99ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی طﺑﯽ وﯾﺎ ﻣراﺳم ﺗدﻓﯾن را ﺑﺳﻧده ﺑﺎﺷد.
ﺣﻣﯾد ﻣرد ﺟواﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﮐﺎﯾش در دﯾﺳﯾﻣﺑر  2011در ﺣﻣﻠﮥ اﻧﺗﺣﺎری ﮐﮫ در ﻣﺳﺟد اﺑواﻟﻔﺿل درﮐﺎﺑل رخ داد؛ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده وی ﻓﻌﻼً
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻓﺎﻣﯾل ﮐﺎﮐﺎﯾش را ﺑدوش ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .وی ﺑﮫ "ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾت ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن در ﻣﻧﺎزﻋﮫ" ﮔﻔت ﮐﮫ وی ﻣﺑﻠﻎ  100000اﻓﻐﺎﻧﯽ
21ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﺑﺻﯾر ،ﺷﻣﺎرۀ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،75ﺷﮭر ﻗﻧدھﺎر ،وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر 23 .ﻣﺎه ﻣﯽ ﺳﺎل 2012
 22.ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﺑر ﻣﺳﺟد اﺑوﻓﺿل در ﺳﺎل  ،2011ﻣﺻﺎﺣﺑﮥ ﺷﻣﺎره  ،34ﮐﺎﺑل ،وﻻﯾت ﮐﺎﺑل 30 ،ﺟوﻻی 2012
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)ﻣﻌﺎدل  2000داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( از طرﯾق ﭘروﮔرام ﻓرﻣﺎن  99ﺑدﺳت آورده اﺳت “ﺻرف ﻣﺧﺎرج ﺗﺷﯾﻊ ﺟﻧﺎزۀ ﮐﺎﮐﺎ ام را ﺑﮫ ﻣﺷﮑل
ﺑﺳﻧده ﺷد “،وی ﺑﺎ ﺑﺎری از ﻣﺷﮑﻼت ھﻣراه ﺑﺎ اﻋﺿﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﻓﺎﻣﯾﻠش ﺗﻧﮭﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.

23

ﺣﺗﯽ اﮔر درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن از ھردو ﭘروﮔرام اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد ،طورﯾﮑﮫ اﮔر آﻧﮭﺎ از ﭘرداﺧت ﯾﮑﺑﺎرۀ  100000اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎدل 2000
داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( و ﮐﻣﮏ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ  1500اﻓﻐﺎﻧﯽ ) ﻣﻌﺎدل  30داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( در ﻣﺎه ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎن آور
ﺷﺎﻧرا از دﺳت داده اﻧد؛ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺧواھد ﺑود .طورﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎدر دو طﻔل ﺗذﮐر داد“ ،ﻣﻘدار ﭘوﻟﯽ را ﮐﮫ ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورد ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺑوده...اطﻔﺎﻟش ﮐﺳﯽ را ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺎن ﻧﻣﺎﯾد “24.وی ﺑﻌد از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺷوھرش ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ ﺑوده و ﺗوﺳط ﯾﮏ
ﺣﻣﻠﮫ ﺋﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ راه اﻧدازی ﺷده و در ﻣﻘﺎﺑل دﻓﺗرش آﻣﺎج ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻣﺑﻠﻎ  100000اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎدل 2000
داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( را از ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن 99ﺑدﺳت آورده اﺳت
ﻣواﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﺷده ﻧظر ﺑﮫ ﻋﻧﻌﻧﺎت در ﻣﻘﺎﺑل ﮐﺎر ﻧﻣودن ﺧﺎﻧم ھﺎ ،ﺑﺧﺻوص در ﻣﻧﺎطق اطراف ،اﻗﺎرب را ﻣﺟﺑور ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎﯾد از ﺑﯾوه
ھﺎ اطﻔﺎل ﻣواظﺑت ﻧﻣﺎﯾﻧد ،واﯾن ﻓﺷﺎر اﻗﺗﺻﺎدی را ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎ ﻗﺑﻼً ﺑﺎ آن دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯾﮑردﻧد را ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺎ ً اﻓزاﯾش ﻣﯾدھد .ﻋﻠﯽ ﮐﮫ
در ﺷﮭر ھرات ﻣﻌﻠم اﺳت ،ﺑرادرش در ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮥ اﻧﺗﺣﺎری ﮐﺷﺗﮫ ﺷده و وی ﺧﺎﻧم ﺑرادر و ﺷش طﻔﻠش را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺣﺎﻻ وی در
ﺗﻼش اﺳت ﺗﺎ  14ﺗن را ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ دراﻣد ﻣﺎھﺎﻧﮫ اش  5000اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎدل  100داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( اﺳت .وی ﺑﮫ اﯾن ﻣرﮐز
ﮔﻔت "ﻣن ﻧﻣﯾداﻧم ﮐﮫ ﭼطور از ﻋﮭدۀ دو ﻓﺎﻣﯾل ﺑرﺧواھم آﻣد .25"،در اﺛﻧﺎی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،ﻋﻠﯽ ھﻧوز ھم ﻣﻧﺗظر ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﺣﺳﺎب
ﻓرﻣﺎن  99ﺑود ،وﻟﯽ ﺗذﮐر داد ﮐﮫ  10000اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣودن ﺿرورﯾﺎت ﻓﺎﻣﯾﻠش ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺧواھد ﺑود.
ﺑﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻓﻐﺎن داﺷﺗﯾم درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑودن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣواﻓق ﻧﯾﺳﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ ﺗذﮐر دادﻧد
ﮐﮫ ﭘول ﭘرداﺧت ﺷده ﺑرای ﺟﺑران ﻧﻣودن ﻣﮑﻣل ھر آﻧﭼﮫ ﮐﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ از دﺳت ﻣﯾدھﻧد ﻧﯾﺳت .ﯾﮑﯽ از واﻟﯾﺎن در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻋدت
ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن  99ﺗﺧﺻﯾص داده ﺷده ،ﮔﻔت" ،اﯾن ﭘول ﻗﯾﻣت زﻧده ﮔﯽ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ﯾﮏ اﺑراز ﺗﺻﻠﯾت از
ﺟﺎﻧب رﯾﺋس ﺟﻣﮭور اﺳت 26".اﮐﺛر اﯾن اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷده؛ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﻓزاﯾش ﭘول ﻗﺎﺑل ﭘرداﺧت را از طرف ﭘروﮔرام
ھﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧدۀ اﻓﻐﺎن ﻧﻣوده اﻧد.
ﻣرﮐز ﺣﻣﺎﯾت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﻣﻧﺎزﻋﮫ؛ ﺑﮫ ﻣراﺗب از ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺗﯽ و اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ در ﺑﺎرۀ ﻣﻘدار ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎﺋﯾﮑﮫ ﺑﺎﯾد از طرف
ﭘروﮔراﻣﮭﺎی ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧدۀ اﻓﻐﺎن ﻣﮭﯾﺎء ﺷود؛ ﺑﺧﺻوص ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن  ،99ﭘرﺳﯾده اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ ﺷﺎن ﻧﺧواﺳﺗﻧد ارﻗﺎم اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﯾﮏ اﻓزاﯾش ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ﮐﻣﯽ را در ﭘرداﺧت ھﺎی ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن  ،99ﯾﻌﻧﯽ ﭼﯾزی را درﺑﯾن  200000اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎدل
 3900داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( و  500000اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎدل  9500داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( اﺷﺎره داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺟﺑران ﺑﮫ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾﮏ
ﺷﺧص ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷود .ﺑﺎ ﭼﻧدﯾن اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷده؛ ارﻗﺎم ﺑﻠﻧدﺗر از  500000اﻓﻐﺎﻧﯽ را ﺷرم آور ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻗﺑول داﻧﺳﺗﮫ اﻧد.
اﯾن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ وﻗﺗﯾﮑﮫ ﯾﮏ اﺷﺎرۀ ﻣﻌﻧﯽ دار ﮐﻣﮏ ﺑرای ﻏﯾرﻧظﺎﻣﯾﺎن ﻣﮭم اﺳت ،اﯾن ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺑﯾﺷﺗر از ﭘول ارزش دارﻧد.
 ، 23 Ibidﺣﻣﯾد
24ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻓوزﯾﮫ ،ﺷﻣﺎره ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ  ،25ﺷﮭر ﮐﺎﺑل،وﻻﯾت ﮐﺎﺑل 10 ،آﭘرﯾل 2012
25ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ،ﺷﻣﺎرۀ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ  ،54ﺷﮭر ھرات ،وﻻﯾت ھرات 16 ،ﻣﯽ 2012
26ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ اﺣﻣدﷲ ﻋﻠﯾزی ،واﻟﯽ ،ﺷﻣﺎرۀ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،20ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،وﻻﯾت ﮐﺎﺑل 7،آﭘرﯾل 2012
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ﺗﻌداد دﯾﮕری از ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺻورت ﮔرﻓت ﺧواھﺎن اﺷﮑﺎل دﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓراﺗر از ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎی ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺑودﻧد .وﻗﺗﯽ از
ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در اﻧﻔﺟﺎر اﻧﺗﺣﺎری ﻣﻌﻠول ﮔردﯾده ﺑود ﭘرﺳﯾده ﺷد ﮐﮫ ﭼﯽ ﻧوع ﮐﻣﮏ را ﻣﯾﭘﺳﻧدد؛ وی ﮔﻔت" ،ﻣن از دوﻟت ﻣﯾﺧواھم ﺗﺎ
ﺑراﯾم در ﭘﯾدا ﻧﻣودن ﮐﺎر ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد زﯾرا ﻣن ﻓﻌﻼً ﻣﻌﻠول اﺳﺗم ﻧﻣﯾﺗواﻧم ﮐﺎرھﺎی ﻓزﯾﮑﯽ را اﻧﺟﺎم دھم .اﮔر آﻧﮭﺎ ﻣرا در ﯾﺎﻓﺗن ﮐﺎر ﯾﺎری
ﻧﻣﺎﯾﻧد،ﺑﻌداً ﻣن ﻗﺎدر ﺧواھم ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ زﻧده ﮔﯽ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﺧود ﺑﺳﺎزم 27".اﮐﺛراً اﻓرادﯾﮑﮫ ﻣﺟروح ﯾﺎ ﻣﻌﻠول ﺷده اﻧد؛ ﺧواھﺎن آﻣوزش
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.
ھﯾﭻ ﻣﺑﻠﻎ ﭘوﻟﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻋزﯾزان ﻣﺎ ﮔردد ،ھﻣﭼﻧﺎن دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ارزش ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺧص را ﺟﺑران
ﮐﻧد .ﺗﻘﺳﯾﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟدول ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺿﯾﺢ ﮔردﯾده 28،ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن ﻧﯾز ﺑﻌﯾد اﺳت ﮐﮫ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺗواﻧد ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺟﮭت اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﭘرداﺧت ﭘوﻟﯽ؛ درﯾﺎﺑد .اﻣﺎ ﯾﮑﺗﻌداد ﺗﻌدﯾﻼت ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ ﻣؤﺛرﯾت ﭘروﮔراﻣﮭﺎی اﻣدادی را
اﻋظﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺿرورﯾﺎت را ھدف ﻗرار داده و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﻓرﺻت ھﺎی ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ را ﺗﻘوﯾت ﺑﺑﺧﺷد
ﻧﺧﺳت ،طورﯾﮑﮫ ﺗذﮐر ﺑﻌﻣل آﻣد ،ھﻣﺂھﻧﮓ ﺳﺎزی ﺑﮭﺗر ﭘرداﺧت ھﺎی ﻓرﻣﺎن  99و ﭘروﮔرام ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی وزارت ﮐﺎر،
اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺿروری اﺳت .ﺛﺎﻧﯾﺎً ،ﯾﮏ ﭼﮭﺎر ﭼوﮐﺎت ﻣدرج در راﺑطﮫ ﺑﮫ ﭘروﮔرام ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی وزارت ﮐﺎر،
اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑﻧﺎء ﻧﮭﺎده ﺷود .ﺗﺣت ﭼﻧﯾن ﯾﮏ روﯾﮑرد ،ﭘراﺧت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺋﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ وزارت ﮐﺎر ،اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،
ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﮔردﯾد؛ ﺗوﺳط ﺗﻌداد اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل و/ﯾﺎ ﻣﺻﺎرف ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده و ﺑﺎﯾد ﻣطﻣﺋن ﺷده ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻋدت
ھﺎی ﻣذﮐور ﺿرورﺗﮭﺎی اوﻟﯾﮫ را ﻣورد ھدف ﻗرار دھد .اﮔر در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭﺑودی ﺣﺎﺻل ﻧﮕردﯾد )ﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻻ را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد(،
اﺻﻼح آن ﻣﻧﺣﯾث اﺷد ﺿرورت در راﺳﺗﺎی ﺗﺄﻣﯾن و ﺗوزﯾن ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ ﺑرای ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎﻧﯾﮑﮫ در طﯽ ﻣﻧﺎزﻋﺎت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﺗﺿرر ﮔردﯾده اﻧد ،ﻻزﻣﯽ ﺧواھد ﺑود .اﯾن ﻣﻔﮑوره ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﺎون وزارت ﮐﺎر ،اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت 29.ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد اﯾن اﻣر ،ﺿروری اﺳت ﺗﺎ ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن اﺻﻼﺣﺎت را ﺗﺻوﯾب ﻧﻣوده و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮫ آن
ﺗﺧﺻﯾص دھد.
ﺑﻼﺧره ،ﻣﯾﺗوان ﮔﺎﻣﮭﺎﺋﯽ را در راﺳﺗﺎی ﺗﻘوﯾﮥ ﭘروﮔراﻣﮭﺎی آﻣوزش ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑرداﺷت .در ﺑﯾن اﺷﺧﺎص ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ در طﯽ
ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺗﺿرر ﮔردﯾده اﻧد ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷدﯾدی ﺟﮭت راه اﻧدازی ﭼﻧﯾن آﻣوزﺷﮭﺎ ﻣوﺟود ﺑود ،ﺑﺧﺻوص آن ﻋده ﻣرداﻧﯾﮑﮫ ازﻣﻌﯾوﺑﯾت
ھﺎ و ﯾﺎ ﻣﺟروﺣﯾت ھﺎی ﺷدﯾدی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از اﻧﺟﺎم وظﺎﺋف ﻓزﯾﮑﯽ ﺑﺎز ﻣﯾدارد ،رﻧﺞ ﻣﯾﺑردﻧد .آﻣوزش ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧد
27ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ ﻋﺑدل ،ﺷﻣﺎرۀ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،121ﻣﮭﺗرﻻم ،وﻻﯾت ﻟﻐﻣﺎن 18،ﻣﯽ 2012
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ﻧظر ﺑﮫ اظﮭﺎرات ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ"،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷﺎﯾد در ﺑﯾن ﺳﺎﻟﯾﺎن  2022/2021در ﺑﺧش ﭘروژوی ﻣﺎﻟﯽ ﺧوﯾش ﺑﺎ  25ﻓﯾﺻد ﺧﻼء در ﺗوﻟﯾدات ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ
ﻣواﺟﮫ ﮔردد ،ﺣﺗﯽ اﯾن ﻣﺷﮑل ﻣﯾﺗواﻧد در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﻣﺗﻌﺎﻗب آن ﺑﯾﺷﺗر ﮔردد" ﯾﮑﯽ از اﺳﺑﺎب آﻧرا ﮐﺎھش ﻣﺳﺎﻋدھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد .ﻟﯾﻧﮏ ذﯾل را ﮐﮫ ﺣﺎوی
ﻣوﺿوﻋﯽ ﺗﺣت ﻋﻧوان"،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎل اﻧﺗﻘﺎل :ﭼﺷم اﻧداز ﺑﻌد از  ،17 "،2014ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﻣﯽ  ،2012اﺳت ﺑﺧواﻧﯾد
 . http://siteresources.worldbank.org/AFGHANISTANEXTN/Resources/305984-1297184305854/AFTransition.pdfدر ﻧوﺷﺗﮫ ای ﮐﮫ درﻣﺟﻠﮥ ﺳﯾﺎﺳت ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗوﺳط ﯾﮏ ژورﻧﺎﻟﺳﺗﯽ ﺑﻧﺎم ﻣﺎﺗﯾو آﯾﮑﯾﻧز ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده ودر آن ﺗذﮐر ﺑﻌﻣل آﻣده اﺳت ﮐﮫ"،ﻣﺻﺎرف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻓﻌﻼ ﺟزء ﻋﻣدۀ اﻗﺗﺻﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﻣﯾﺳﺎزد و
ﻗرار ﮔزارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﯾﮏ دوﻟت ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﻣﺎﻟﮏ دﯾﮕر ﺗﺑدﯾل ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ﺑطور ﻣﺛﺎل در ﺳﺎل  2010اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺑﻠﻎ
 15.5ﻣﻠﯾﺎرد داﻟر را در ﺑﺧش ﺳرﻣﺎﯾﮥ اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ﺑدﺳت آورده اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎوی ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺗوﻟﯾدات ﻧﺎﺧﺎﻟص داﺧﻠﯽ ) (GDPآن ﻣﯾﺑﺎﺷد .و در ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی
 2010اﻟﯽ 2011ﻣﺻﺎرف ﻋﻣوﻣﯽ اﯾن ﮐﺷور  9.4ﻣﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑوده در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ درآﻣد آن  1.65ﻣﻠﯾﺎرد داﻟر ﺑوده اﺳت ،ﺑﻧﺎ ًء در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﮫ
ﺣﺿورش در  2014ﭘﺎﯾﺎن دھد ،اﯾن ﮐﺷور در ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اش ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺷدﯾدی ﻣواﺟﮫ ﺧواھد ﮔردﯾد ".ﮔزارش  Matthieu Aikinsرا در ﺗﺣت ﻋﻧوان
"دﺷوارﯾﮭﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" را در ﺑﺣث ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎﻟﯽ آن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد ﮐﮫ در  17اوﮐﺗوﺑر  2012ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده و در ﺻﻔﺣﮥ اﻧﺗرﻧﺗﯽ ذﯾل
 http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/10/17/afghanistan_s_fiscal_cliffﻣوﺟود اﺳت.
29
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ واﺻل ﻧور ﻣﮭﻣﻧد،ﻣﻌﺎون  ،MoLSAMDﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ،162ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،وﻻﯾت ﮐﺎﺑل 6،آﮔﺳت .2012
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ﺧﺎﻧﻣﮭﺎی ﺑﯾوه را ﺗواﺋﯽ ﺑﺑﺧﺷد .ﻗرار ﮔﻔﺗﮥ ﻣﻌﺎون وزارت ﮐﺎر ،اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ،اﯾن وزارت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر 22
اﻧﺳﺗﯾﺗوت آﻣوزﺷﮭﺎی ﭘﯾﺷﮫ وری را در ﺳراﺳر ﮐﺷور ﺑﮫ راه اﻧداﺧﺗﮫ ﮐﮫ ھر ﺷش ﻣﺎه ﺑﻌد ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت ھزار ﺗن از اﻓراد
ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎن را آﻣوزش ﻣﯾدھﻧد .30ده ﻓﯾﺻد از ﭘﺳت ھﺎی ﮐﺎری در اﯾن ﭘرﯾﮕرام ﺑﮫ اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻣﻠﮑﯽ اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ در اﺛر
ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺗﺿرر ﮔردﯾده اﻧد  .31ﺣﺎﻻ ﻣﺳﺋوﻟﯾن وزارت ﮐﺎر ،اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻣﯾﭘذﯾرﻧد ﮐﮫ ﭘروﮔرام آﻣوزﺷﯽ اﯾﺷﺎن در
ﺧور آﻧﭼﮫ ﮐﮫ در ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎرﮐﯾﺗﮭﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد؛ ﻧﯾﺳت  . 32ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ اﺷﺧﺎﺻﯾﮑﮫ ازﯾن ﭘروﮔرام ﻓﺎرغ ﮔردﯾده اﻧد،
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑدﺳت آورﻧد .در ﺿﻣن ﻧظر ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺷدﯾد ﻓﻘر و ﺑﯾﮑﺎری در ﺑﯾن ﻣردم؛ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑرای اﯾن ﭼﻧﯾن
ﭘروﮔراﻣﮭﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﻠﻧد ﺑوده ﮐﮫ اﯾن وزارت ﻧﻣﯾﺗواﻧد اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ را در اﮐﺛر ﻣوارد ﺟواﺑﮕو ﺑﺎﺷد.
وزارت ﮐﺎر ،اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﮭﺪا و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر دوام اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮاﻣﮭﺎی آﻣﻮزﺷﯽ؛ دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ
ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺮدد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ آﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻣﻮزش ﺷﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎرﮐﯿﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ظﺮﻓﯿﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯿﮑﮫ در ﻣﺠﺎورت اﯾﻦ اﻧﺴﺘﺘﻮت ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد .ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮدﯾﺠﮫ ای را در ﺧﺪﻣﺖ وزارت
ﮐﺎر ،اﻣﻮراﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﮭﺪا و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﻗﺮار دھﺪ؛ ﺗﺎ اﯾﻦ وزارت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻣﻮر اﯾﻦ ﭘﺮوﮔﺮام ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮد.

ﻣواﻧﻊ دﺳﺗرﺳﯽ
دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺣدود و ﯾﺎ اﻧدک دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻧﺎطق ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎی ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻣﺳﻠﺢ ﮐﻧﺗرول ﻣﯾﺷوﻧد ﻣﺷﮑل ﻣﮭم را ﺑرای رﺳﯾده
ﮔﯽ و ﺗوزﯾﻊ ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﻣطرح ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺗﻌداد زﯾﺎد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ از ﻣﻧﺎطق ﮐﮫ ﺗﺣت ﮐﻧﺗرول
ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ اﺳت ﻣﻼﺣظﮫ ﮐرده اﻧد ﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﻗرﯾﮫ و وﻟﺳواﻟﯽ ﺧود ﻧﺑوده اﺳت.ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻌداد زﯾﺎد
اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺑدون ﺧطر ﻧﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﻣورﯾن دوﻟت ﺣرف ﺑزﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣرﮐز وﻻﯾﺎت ﺳﻔر ﮐﻧﻧد ﺗﺎ درﺧواﺳت ﮐﺎر را ﺷروع ﮐﻧﻧد
ﺑدون ﺗرس از ﺗﻠف ﺷدن ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ .ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺑرادرش در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺷﺗرک ﻧﯾروھﺎی آﯾﺳﺎف و
اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  2010در ﯾﮑﯽ از ﻗرﯾﮫ ھﺎی دوردﺳت وﻻﯾت ارزﮔﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺗوﺿﯾﺢ ﮐرد" :ﻗرﯾﮫ ﻣﺎ ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن
ﻣﺳدود ﺷده اﺳت .ﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﺑروﯾم و از آﯾﺳﺎف ﯾﺎ واﻟﯽ درﺧواﺳت ﺟﺑران ﮐﻧﯾم".
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎﻣورﯾن وﻻﯾﺗﯽ اﻋﺗراف ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ﻋدم دﺳﺗرﺳﯽ ﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ﮐﮫ ﺗوﺳط ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﮐﻧﺗرول ﻣﯾﺷود ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﺎن
را ﺑرای ﺟواب دادن ﺑﮫ ﺻدﻣﮫ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت .ھﻣﺎن اﻧدازه ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐم ﺷوﻧد ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻗرﯾﮫ

 30ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﺎ واﺻل ﻧور؛ ﻣﻌﺎون وزارت ) ،(MoLSAMDﺷﻣﺎرۀ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ،181ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ،وﻻﯾت ﮐﺎﺑل 7 ،ﻧواﻣﺑر .2012
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎﺋﯾﮑﮫ ﺗوﺳط اﯾن اﻧﺳﺗﯾﺗوت آﻣوزش داده ﻣﯾﺷوﻧد ﻗرار ذﯾل اﻧد :ﺗرﺑﯾﮥ ﻣواﺷﯽ ،ﺗﺧﻧﯾﮏ ﻣوﺗر ،ﭘرورش زﻧﺑور ﻋﺳل ،ﻗﺎﻟﯾن ﺑﺎﻓﯽ،
ﻧﺟﺎری ،ﺑﻧﺎﺋﯽ ،رﺳﺎﻣﯽ ،ﺧﯾﺎطﯽ ،و دﯾﮕر ﭘﯾﺷﮫ وری ھﺎ .در ﺑﺎرۀ ﻣﮑﺎن اﯾن اﻧﺳﺗﺗوﺗﮭﺎ در ﻧواﻣﺑر  2012ازﯾن وزارت ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﺧواﺳﺗﮫ ﺷد ،وﻟﯽ ﺟواﺑﯽ درﯾﺎﻓت ﻧﮕردﯾد.
31

Ibid
،Ibid 32

ھﻣﭼﻧﺎن اﯾن ﻣوﺿوع در ﮔزارش اﺧﯾری ﮐﮫ ﺗوﺳط  AIHRCﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده ،اﺑراز ﺷده" .ﮔزارش ﺷﺷم :وﺿﻌﯾت اﻗﺗﺻﺎدی و
ﺣﻘوق اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن "،ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ  AIHRCدر  2012ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﯾده را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
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ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺷﮑل ﺑزرﮔﺗر ﺑرای دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود .ﮐﺎرﮐردن از طرﯾق ﺷورا ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ و اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺻﻠﺢ ،طورﯾﮑﮫ در ﺑﻌﺿﯽ
ﺟﺎھﺎ ﻓﻌﻼ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ،ﺑرای ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺳﺎﻋدت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ اﺳﯾب دﯾده ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﮐم ﮐردن دﺳﺗرﺳﯽ اﻧدک ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎوﺟود ﻣﺷﮑﻼت 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
ﭼﯾزی ﻧﺷﻧﯾده ﺑودﻧد .ﻣرﮐز اﯾن ﻣوﺿوع را ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﻣورد اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ از ﻣﻧﺎطق دوردﺳت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺳت ﻣﯽ داﻧد .رﺋﯾس اﯾن ﭘروﺳﮫ ،ﺑﺧﺻوص آﻧﺎن ﮐﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﭘرداﺧت ھﺎی وزارت ﮐﺎر،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﺷﮭدا و
ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎﯾد اﺳﻠوب ھﺎی را اﻧﮑﺷﺎف ﺑدھﻧد ﺗﺎ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺳﯾﺎری از ﺟﺎھﺎ اﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎ را ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺳﺎزﻧد ،ﺑﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ﻣﻔﺎد و
ﺟرﯾﺎن ﺑرای ﺗﻌﻘﯾب ادﻋﺎ.
ﻓﺳﺎد اداری و اﺧﺎذی
ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﺑﺎره ﭼﻧدﯾن ﻧوع ﻓﺳﺎد اداری و زﯾﺎده ﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﻧﯾده اﯾم از ﮐود  99و ﭘروﮔرام ھﺎی وزارت ﮐﺎر،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﺷﮭدا و
ﻣﻌﻠوﻟﯾن.
ﭼﻧدﯾن ﺗن درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺎﻣورﯾن ﺑﺧﺷش )رﺷوه ( ﻣﯾﺧواھﻧد ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ورﻗﮫ درﺧواﺳت اﻓراد را
اﻣظﺎ ﮐﻧﻧد .در ﯾﮏ واﻗﻌﮫ ،ﺳﯾد ،ﯾﮏ ﻣرد از ﮐﻧدز،و ﻓﺎﻣﯾﻠش ﮐﮫ ھر ھﻔت ﺷﺎن ﺑﻌد از ﺣﻣﻼت ھواﯾﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل
 2010زﺧم ھﺎی ﺷدﯾد را ﻣﺗﺣﻣل ﺷده ﺑودﻧد .داﮐﺗر ﮐﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن را دﯾده ﺑود ﻗﺑول ﻧﮑرده ﺑود ﮐﮫ زﺧﻣﯽ ھﺎی ھﻔت درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد را
ﺗﺻدﯾق ﮐﻧد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﻣرد ﺑراﯾش  1000اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻧﭘردازد .ﺳﯾد رد ﮐرده ﺑود ،و داﮐﺗر ﻓﻘد ﭼﮭﺎر ادﻋﺎ را ﺗﺻدﯾق ﮐرده ﺑود .ﻣرد دﯾﮕر از
ﮐﻧدھﺎر اﺷﺎره ﮐرد "،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ )ﻣﺎﻣورﯾن دوﻟﺗﯽ( ﺑﺧﺷش ﺑدھﯽ ﺗﺎ ﮐﮫ ﮐﻣﮏ را ﺑدﺳت ﺑﯾﺎری" در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﺳﯾﺎری ازﻣﺎﻣورﯾن اﻓﻐﺎن
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.
ﻓﺳﺎد اداری در ﺣﻘﯾﻘت ﺷﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﻣﻧظم و ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﯾﮏ روش ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ ﻣﺎﻣور وﻻﯾﺗﯽ ﺑﮫ ﻣرﮐز ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺎﻣورﯾن ﻗرﯾﮫ ھﺎ در ﺟﺎھﺎی
ﻏﯾر ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﺗﻠﻔﺎت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ را درﺳت ﻧﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﺗﺎ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﮫ ﺧود وﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧود ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد" .اﯾن ﯾﮏ
ﺗﺟﺎرت اﺳت" او ﮔﻔت ﺑﻌد از ﺷرح ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺎﻣورﯾن ﻗرﯾﮫ ھﺎ ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎزی ﻣﯾﮑردﻧد .ﻣﺷﮑﻼت ﻓﺳﺎد اداری در ﻣﯾﺎن
ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺎﻣورﯾن آﻣﯾﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ ﻣﺷﮑل دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﺎھﺎی دوردﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ادﻋﺎ ھﺎ رﺳﯾدﮔﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﺷود.
ﭼﻧد راه ﺣل ﺑرای ﻣﺣو ﻓﺳﺎد اداری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ھر دو ﭘرداﺧت ﮐود 99و ﭘروﮔرام ﻣﺳﺎﻋدت وزارت
ﮐﺎر،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑﻌﺿﯽ ازﮔﺎم را ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﻓﺳﺎد اداری ﺑرداﺷﺗﮫ اﺳت .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﭘرداﺧت ﮐود 99ﺗﮭﯾﮫ ﺷد
ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ )اد ھوک(،ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ،ﭼﻧدﯾن ﻣﺎﻣور ﺣﺎﺿر ﺑرای ﺷﮭﺎدت دادن ﺑﮫ رﺳﯾد ﭘرداﺧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﮔذﺷﺗﮫ وزارت
ﮐﺎر،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﭼﻧدﯾن ﮔﺎم را ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻧﮕﮭداﺷت اﺳﻧﺎد ﺑرداﺷﺗﮫ ،اﺧﯾرا ٌ وزارت ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ را ﺷروع ﮐرده ﮐﮫ
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ را ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻧﺗﻘﺎل دھد .ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل اﯾن ﻣوﺿوع واﺿﺢ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎ ھﺎی ارﺗﺷﺎ و ﻓﺳﺎد اداری ﺗﺎ
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ﺣﺎﻻ ﺟواﺑده ﺑرای ﭘروﺳﮫ ﺣﺳﺎﺑدھﯽ و ﯾﺎ رﺳﯾدﮔﯽ آزاد ﭘرداﺧت ﮐود  99و ﭘروﮔرام ﻣﺳﺎﻋدت وزارت ﮐﺎر،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﺷﮭدا و
ﻣﻌﻠوﻟﯾن اﺳت .اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ زﯾﺎده ﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯽ ﺟﺑر اﻧد از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﺑﻔرﺳﺗﻧد.
اﺳﺑﺎب ﻓﺳﺎد اداری ﺑﺣراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣراﻗﺑت ﮐﻧد از ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﮔﯾرﻧده ھﺎ وﺿروری اﺳت ﮐﮫ ﺟﻠب ﮐﻧد
ﮐﻣﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺗﺎ اﺗﮑﺎ ﮐﻧد ﺑﮫ ﭘروﮔرام ھﺎی ﮐﻣﮏ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن .ﭼﻧدﯾن ﮔﺎم ﻣﯾﺗواﻧد ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ ﺷﻔﺎﻓﯾت و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ
را ﺗﻘوﯾت ﺑﺧﺷد .اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑر ﺗطﺑﯾق ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری و ﯾﺎ دﯾﮕر اداره ﻣﻧﺎﺳب دوﻟت ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻧظم
رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد ﺑﮫ ھر دو ﮐود  99وﭘروﮔرام ھﺎی وزارت ﮐﺎر،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن .طرزاﻟﻌﻣل ھﺎی درﺧواﺳت ﺗﺟدﯾد ﻧظر
ﺷده ﺑﺎﯾد ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﻧد ﮐﮫ در ﮐدام ﻗﺳﻣت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ اذﯾت و زﯾﺎده ﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣرﮐز ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد اداری ﮐﮫ ﺗوﺳط اداره ﻋﺎﻟﯽ ﻧظﺎرت ﺑر ﺗطﺑﯾق ﺳﺗراﺗﯾژی ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺳﺎد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد ﺷﺎﯾد ﻣﻧﺎﺳت ﺗرﯾن ﺟﺎی ﺑرای
ﮔزارش دادن ﭼﻧﯾن ادﻋﺎ ھﺎ ﺑﺎﺷد.اﺧﯾراٌ ،ﻣﺎﻣورﯾت ﺗﯾم ھﺎی ﭘژوھش ھﻣﭼﻧﺎن ﺧوﺑﺗر اﻋﺎ ھﺎی ﻣﺷروع را از ﻏﻠط ﺗﻣﯾز ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .از ﺑﯾن
ﺑردن ﺿرورت ﺑرای ﮔرﻓﺗﺎری ﺗﻌداد زﯾﺎد ﻣﺎﻣورﯾن ﻣﺣﻠﯽ – ﺑﻌﺿﯽ ﺷﺎن ﮐﺳﺎن اﻧد ﮐﮫ ﺧود ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺷﮑل ھﺳﺗﻧد.
دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺳﺎوی
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧوع ﻧﺎﻣﺳﺎواﺗﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐرد در ﺗوزﯾﻊ ﭘرداﺧت ھﺎی ﭘوﻟﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ .اوﻻ ،ﻣﺎ اﯾن را درﯾﺎﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺎورﯾن دوﻟت
درﺧواﺳت ﭘول ﻣﯽ ﮐﻧﻧد از درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد ﮔﺎن،طورﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻣور اﺷﺎره ﺷد ،ﺷﻔﺎﻓﯾت اﯾن ﺟرﯾﺎن ) ﺑرای ﭘرداﺧت ﮐود ( 99
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
اﺷﺧﺎص ﻏرﯾب و ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در ﺷﻧﺎﺧت در دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ھﺎی ﻧدارﻧد از اﯾن ﮐﺎر ﺧﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﮫ ﺗﺎ ﻣﺎه ھﺎ ﭼﯾز را ﮐﮫ از
دﺳت داده اﻧد ﺑدﺳت ﻧﻣﯽ آوردﻧد.
ﺗﺟﺎرب ﻣﺗﻌدد ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ اﯾن ﺗﻣﺎﯾل را ﺗﺻدﯾق ﻧﻣوده اﺳت.در واﻗﻊ ﺑﯾﺷﺗر ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﮐود درﯾﺎﻓﺗﯽ 99را ﺑدﺳت آورده اﻧد
ﺗزﮐرداده اﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن واﻗﺎرب ﺷﺎن دردوﻟت ﺑود اﻧد وازطرﯾق آﻧﮭﺎ درﺧواﺳﺗﯽ ھﺎی ﺷﺎن را ﭘﯾش ﻧﻣودﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در
دوﻟت واﺳطﮫ ﻧدارﻧد ھﻣﯾن ﻧداﺷﺗن واﺳطﮫ ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرگ ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎ ﺑرای ﺷﺎن ﺷده اﺳت .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻣﺷﮑل ﺑﺷدت
ﮐود درﭘردﺧﺗﯽ 99را ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ,ﮐﻣﺗر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷده ﮔﺎن ﻣﺳﺎﻋدت  , MoLSAMDﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﮐﻣﮏ ھﺎ را ﺑدﺳت ﻣﯾﺎ ورﻧد ﭼون
ﻗوم ﮔرای اﯾن ﭘروﮔرام را ﻧﯾز ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺧود ﻗرار داده اﺳت.
ﺟرﯾﺎن درﺧواﺳت ﮐود  , 99وﮐﻣﮏ  MoLSAMDھﻣﭼﻧﺎن دﺳت رﺳﯽ ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ را ﺑرای زاﻧﺎن ﺗﺿﻣﯾن ﻧم ﮐﻧد .زﻧﺎن از در
ﺧواﺳت ﮐردن ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی آﮔﺎه ﻧﯾﺳﺗﻧد ,ﻣﮕر ﻧورم ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ ﻣﺎﻧﻊ وﭼﺎﻟش ﺑرﺳر راه آﻧﺎن ﺑﺧﺎطر درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ اﺳت .ازﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ده ھﺎ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺛر از ﯾن ﻣﺷﮑﻼت ﺷده  ,اﯾن ﻣرﮐزﺻرف ﺑﺎ دو ﺧﺎﻧم ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣود ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧم ھﺎی ﮐﮫ ﺷوھر
ﺷﺎن را در ﮐﺷﻣﮑش از دﺳت داده اﻧد .اﮐﺛر اوﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣردان ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺧﺎﻧم ھﺎی ﮐﮫ ﺷوھر ﺷﺎن را از دﺳت داده اﻧد ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ
ﻣﯽ ﻧﻣود .ﮐوﺷش ھﺎی ﻣرﮐز ﺑرای ﻣردم درﺟﻧﮓ ھﺎ ﻣﺗﺿرر ﺷده اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﺧﺎﻧم ھﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷود ﻣﮕر ﻣوﻓق ﻧﺷد ﺑﮫ
اﺳﺗﺛﻧﺎی دو ﺧﺎﻧم دردوﻗﺿﯾﮫ.
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در واﻗﻊ ,ﻣردان ﺧود را ﻧﺎن آور اطﻔﺎل وﺧﺎﻧم ﺑﯾوه ﺑرادرﺷﺎن ﻣﯾداﻧﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﻗﺎرب ﻣرد ﺑﯾوه اﮐﺛرآ طﯽ ﻣراﺣل درﺧواﺳﺗﯽ را اﻧﺟﺎم
ﻣﯾدھﻧد,ﭘردﺧت ﭘوﻟﯽ را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد ,وﺗﺻﺎﻣﯾم ﻣﺎﻟﯽ را از طرف آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮕﯾرﻧد .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اﯾن ﻋﻣل ﻧﻘش ﺳﻧﺗﯽ ﺟﻧدر را در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧد ,اﯾن ﮐﺎر ﺑزور زﻧﺎن را ﻣﺗﮑﯽ ﺑﮫ ﻣردان ﻣﯽ ﺳﺎزد ,وھﯾﭻ ﮔﺎھﯽ زﻧﺎن را ﭼﺎﻧس ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽ دھد.
ﻋﻼوه ﺑر آن ,زﻧﺎن ﺑدون ﯾﮏ ﻣوﮐل ﻣرد از اﻗﺎرب اش ﺧود را ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت در وﺿﻌﯾت وﺧﯾم اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺳﮑﯾﻧﮫ ﯾﮏ از دوزن
اﺳت ﮐﮫ ﻣرﮐز ﺑﺎ وی ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣوده .ﺑﯾﺎن ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﻌد از دﺳت دادن ﺷوھر ودﭘﺳر درﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ﺷﺑﺎﻧﮫ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﻗﺑل ,وی ﺑزور
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک ﺧﺎﻧﮫ اش ﺷده ﺑود.ﺑدون ﮐدام ﻓﺎﻣﯾل ﮐﮫ وی را ھﻣﺎﯾت ﮐﻧد ,ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﺎر ھم ﻧﺑود .وی از ھﻠﻣﻧد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣد وﺣﺎل در
ﮐﻣپ ﺑﯾﺟﺎ ﺷده ﮔﺎن ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ در ﮐﺎﺑل زﻧﮕﯽ ﻣﯾﮑﻧد .ﺳﮑﯾﻧﮫ ,از ﭘروﮔرام ﮐﻣﮏ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺑر ﻧﺑود ,ﻣﮕر ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ اﯾن ﺑود ﮐﮫ
ﺟﻧﺳﯾﺗش ﻣﺷﮑﻼت وی را اﺣﺎطﮫ ﮐرده اﺳت .وی ﺑﮫ ﻣرﮐز ﮔﻔت ",ﻣن در اﯾن وﺿﻌﯾت ﺑﺧﺎط ﻗراردارم ﮐﮫ ﺷوھر وﻓرزﻧدام را از
دﺳت داده ام .ﺑدون ﮐدام ﺳرﭘرﺳت ﺧﺎﻧﮫ ,ﺑﺎﯾد ﮔدای ﮐﻧﯽ" ﻧورم ھﺎی ﺳﻧﺗﯽ اﮐﺛر ﻣﺎﻧﻊ زاﻧﺎن ﺑﺧﺎطر ﺳﻔر ﮐردن ﺷﺎن ﺑدون ﻣرد ﻣﯾﺷود,
واﯾن ﺳطﺢ ﭘﺎﯾن ﺳواد را ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود .ﺑﺳﯾﺎری ھﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧواﻧدن ﻓورم ھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﭘول ﻧﯾﺳﺗﻧد .اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺷﮑل ﺗﻌﮭد ﺑﮫ
ﻧﺎن آوری ﻓﺎﻣﯾل را اﺣﺎطﮫ ﻣﯾﮑﻧد.
ﺑﯾﺷﺗر ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺗﺷﺧﯾص وھﻣﮑﺎری ﺑﮫ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ اﯾن ﭼﺎﻟش ھﺎ را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد .اﺻﻼﺣﺎت ﺑرای
طﯽ ﻣراﺣل ﭘروﮔرام ھﺎی ﮐﻣﮑﯽ ﺟﮭت ﺗﺎﻣﯾن اﯾن روﻧد ﺧوب اﺳت .ﺳﺎز ﮔﺎر وﺷﻔﺎﻓﯾت ﺑرای ھﻣﮫ ﻻزﻣﯽ اﺳت .در اﺧﯾر اﻋﻼم
ﭘروﺳﯾﺟر ﻣﺷﺧص ﺑرای ﻋﻣل ﮐرد ﺑﺎ درﺧواﺳت ﮐﻧﻧد ﮔﺎن اﻧﺎث وﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﺎن ﺷﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﮫ اطﻣﯾﺎﻧﺎن دھد ﺧﺎﻧم ھﺎ ی ﻣﺗﺎﺛر از
.ﺟﻧﮓ ﺧوﺑﺗر ﺗﺷﺧﯾص ﺷده و ﻓرﺻﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﭼﮕوﻧﮫ ﭘول ھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ ﻣﺻرف ﻣﯾﺷود.
ﺧﺳﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و ﺟراﺣﺎت ﺟزءﯾﯽ
اﮐﺛر ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ اﻓﻐﺎن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ,وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﺧود را از دﺳت دادﻧد و ﯾﺎزﺧﻣﯽ ﺷدﻧد ﻧﮫ ﺑﺷﮑل ظﺎھری ,ﻣﺎﻧﻧد آﺳﯾب ﺷﻧواﯾﯽ ,ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ وﯾﺎ
روﺣﯽ دﯾدﻧد .ﻧظر ﺑﮫ ﻣﺳوﻟﯾن دوﻟﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ واﺟد ﺷراﯾط ﭘرداﺧت ﭘوﻟﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ازﺑﯾن ﻓﺗن ﻣﺎل ﯾﮏ ﺻدﻣﮫ ﺷدﯾد
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای اﮐﺛر اﻓﻐﺎﻧﮭﺎ اﺳت ,واﮐﺛر اوﻗﺎت ﺗوام ﺑﺎ ﻣرگ وﯾﺎزﺧﻣﯽ ﺷدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .طورﻣﺛﺎل درﺳﺎل 2012ھﻠﯾﮑﭘﺗر آﯾﺳﺎف ﺧﺎﻧﮫ
ﺧﺎن را وﯾران ﮐرد .وی ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯾل اش ﺑﯾرون ازﻣرﮐز وﻻﯾت درﻣﯾدان وردک ﺑودﻧد ,ﺧﺎن ﻣﯾﮕوﯾد ",ﻣﺎدر ﺧﺎﻧﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺧود زﻧﮕﯽ
ﻣﯾﮑﻧﯾم.ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را از دﺳت دادﯾم,ﮐﺎ ﻣﻶ از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .درﻋﯾن ﺣﺎل ﭼﻧدﯾن ﺗن از اﻓراد ﻓﺎﻣﯾﻠم ﺗﺎﻓﻌﻶ زﺧﻣﯽ ھﺳﺗﻧد ﺑﻧﺂ ﺗداوی آﻧﮭﺎ
ھم ﻣﺻﺎرف زﯾﺎدی ﻣﯾﺧواھد ".اﮔر ﯾﮏ ھﻣﺳﺎﯾﮫ وﯾﺎ اﻗﺎرب ﻣردﻣﯽ را ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺧود را از دﺳت داده اﻧد ﺟﺎی ﻧﻣﯽ دھد .آﻧﮭﺎ ﺑزور
ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﮐﻣپ ھﺎی ﺑﯽ ﺟﺎ ﺷده ﮔﺎن ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻣرﮐز ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗن از درﯾوران ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﻧﻣود ه ﮐﮫ ﻣﻧﺣﯾث درﯾوران ﺷﺧﺻﯽ اﻣرار ﺣﯾﺎت ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ﺗﺎوﻗﺗﯾﮑﮫ ﻣوﺗر ﺷﺎن در
ﺟﻧﮓ از ﺑﯾن رﻓت .ﻋﻼوه ﺑر از دﺳت دادن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻣﮭم ,اﯾن اﻓراد ﺑﺎﯾد اﻏﻠﺑﺂ وظﺎﯾف ﺑﺎ ﭘول ﮐم را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﺗﺣﻣل ﺷدن
آﺳﯾب ﺑﯾﻧﺎﯾﯽ ,ﺷﻧواﯾﯽ ودﯾﮕر آﺳﯾب ھﺎی رواﻧﯽ ﺑرای ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﮭم ﻧﯾﺳت و آﻧﮭﺎ را واﺟد ﺷراﯾط ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣﯽ داﻧد ﭼون
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
ﻧﯾﺳت ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺷﺧﯾص وﮐﻣﮏ ﺷوﻧد .رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ﭘوﻟﯽ ﺑﺎﯾد اﺻﻼح ﮔردد ﺗﺎﮐﮫ ﻣﻘﺎدﯾر ﮐوﭼﮏ اﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎ
ﺗﮭﯾﮫ ﮔردد.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات:


ﺗﻧش ﮐﮫ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟرﯾﺎن دارد ،درﮐل ﺑﮫ ﻧﻘص وﺧﺻﺎرات ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻣﺎم ﺷده ودرﻋﯾن زﻣﺎن ﺣﺎﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗرازﭘﯾش ﺑﮫ
وﺧﺎﻣت ﻣﯽ ﮔراﯾد .ھﻣﮑﺎر ھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ وﭘﻼن ھﺎی اﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﺗواﻧﺗﺳﮫ ﮐﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راازﯾن ﻧﺎھﻧﺟﺎری
ھﺎﺑﯾرون ﮐﻧد .ھرﺳﺎل ﺗﻌدادزﯾﺎدی اﻓﻐﺎﻧﮭﺎازوﺟودزﻧﮓ ﭘﯽ ھم وﺧﺎﻧﻣﺎن ﺳوزدراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑرﻧد ،وھﻧوزھم ﺑﺎﻣﺷﮑﻼت دﺳت
وﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،درآﻣدﺷﺎن ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﯾده ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺻﺣت وﺟودﻧدارد ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ ھﺎوﺧﺳﺎرات ھﻧﮕﻔت راﻣﺗﻘﺑل ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻧﺎﺗواﻧﺎﯾﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روزﺑﮫ روزاﻓزاﯾش ﭘﯾداﻣﯽ ﮐﻧدوﺧﺷم ﻣردم ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻧدﺳرﺣدﮐﮫ ﻣﺷروﻋﯾت ﺣﮑوﻣت رازﯾرﺳوال
ﻣﯽ ﺑرد ،ازﯾن واﻗﻌﮫ ﺑﮫ وﺿوح ﻣﻌﻠوم ﻣﯽ ﺷودﮐﮫ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻏم ﻧﻔوس ﺧودﻧﯾﺳت.



ازدﯾدﺗﺷوﯾق دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای ﮐﺎھش وﮐﻣﮏ ﺑرای آﺳﯾب دﯾده ﮔﺎن ﺑﻌﺿﯽ ازاﻗداﻣﺎت ﻣﺛﺑت رااﻧﺟﺎم داده اﺳت .اﻗدام ﮐﮫ دوﻟت
اﻓﻐﺎن آﻧرااﻧﺟﺎم ﻣﯾدھدﮐﻣﮏ ﺑرای اﻓرادﻣﻠﮑﯽ ﻣﺻﯾﺑت زده اﺳت .ﺑﺎوﺟوداﯾن اﺳﻧﺎدﮐﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑﺎﮐﻣﯽ وﮐﺎﺳﺗﯽ ھﻣراه اﺳت ودرﯾن
ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻣﮑن ﺑﺳﯾﺎری راھﯾﭻ درﻧظرﻧﮕﯾرﻧدوﮐﻣﮏ ﺷﺎن ﻧﮑﻧﻧد .ﻗﺳﻣﯾﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﺑرای آوردن ﺛﺑﺎت ورھﺑری ﺟﻧﮓ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻗدام ﻧﻣوده اﺳت .دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾداﯾن ﻣوﺿوع راﺟدی ﺑﮕﯾردوﻣراﻗﺑت ﮐﻧدﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد،
ﺧﺻوﺻﺎﺗوﺳط ﻧﯾروی ھﺎی اﻓﻐﺎن ،ﺑرای ھدف اﯾﻧﮑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯾق داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷدوﭘﺎﺳﺦ ﻗﻧﺎﻋت ﺑﺧش داده ﺑﺗواﻧد.



ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻣرﯾﮑﺎوﻧﯾروھﺎی ﮐﻣﮏ وھﻣﮑﺎری ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺎﻣﮭﺎی ﻣوﺛردرراﺳﺗﺎی ﺟﻠوﮔﯾری وﻣﺣﺎﻓظت ازﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ
ﻧﻣﺎﯾﻧدوواﮐﻧش ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ازﺧودﻧﺷﺎن دھﻧد .ﻣرﮐزﺑرای اﻓرادﻣﻠﮑﯽ درﺟﻧﮓ ﺑرای ﺑدﺳت آوردن اھداف ﻓوق ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ذﯾل رااراﯾﮫ
ﻣﯽ ﮐﻧد:
ﺑرای دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن:



ﺑﮫ وﺟود آوردن ﭘروﺳﯾﺟر ھﺎﯾﯽ ﮔزارش دھﯽ وﺟواﺑدھﯽ در ﻣورد آﺳﯾب رﺳﺎﻧﯽ )ﺗﻠﻔﺎت( ﻣﻠﮑﯽ ﺑرای .ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن
رھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻋﻣﻠﯽ ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم و آﻣوزاﻧدن ﻗواه اﻓﻐﺎن ﺑﮫ ھدف ﮔزارش دھﯽ و ﺟواﺑدھﯽ در ﻣورد آﺳﯾب رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﯽ از اھﻣﯾت
ﺑﺳزای ﺑرﺧوردار اﺳت ﺑﮫ ﺟﮭت ﺗظﻣﯾن و ﺗدارک ﺟﺑران ﺧﺳﺎرت اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ

آﺳﯾب دﯾده اﻧد .ﺑﮫ وﺟود آوردن ﭼﻧﯾن ﭘروﺳﮫ

ھﺎﯾﯽ و اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗن از اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم ﻗوت ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﯾﮑﮫ ﺗوﺳط ھﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎن آﻣوزش ﻻزم در ﻣورد اﯾن ﭘروﺳﮫ ھﺎ را
دﯾده اﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮫ اھﻣﯾت ﺗﺻدﯾق ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ،ظرﻓﯾت ﮔزارش دھﯽ ﺣوادث را ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺑرد و ﺑﮫ راه اﻧدازی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت دﻗﯾق
ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد .ﮔزارش دھﯽ ﺑﻣوﻗﻊ ،ﺳﺎزﮔﺎر و دﻗﯾق ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد ﺗﺎ ﻗواه اﻓﻐﺎن راه ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از
ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ را در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧود ﺑﮫ ﭘﯾش ﮔﯾرﻧد.ﺑﺎ در ﻧظر داﺷت ﮐم ﺗوﺟﮫ ﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﮔزارش دھﯽ ﻣوﺟوده ﻧزد ﻗوای
اﻓﻐﺎن ،ﻣﺳوﻟﯾن ارﺷد اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﺎﯾد طرح را ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎوﻧد ﺗﺎ از ﺗطﺑﯾق ھداﯾﺎت ﺟدﯾد ﻣطﻣﯾن ﺷوﻧد.
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ﭘروﺳﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت آﺳﯾب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ را ﻗوت ﺑﺑﺧﺷﯾد.



ﺟﮭت ﺗظﻣﯾن ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻌﺎل و ﺣرﻓﮫ اﯾﯽ ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﯾم ھﺎﯾﯽ ﺣرﻓﮫ اﯾﯽ را ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎورد ﮐﮫ ﻓﻘط
ﺑﺎﻻی ﺗﺣﻘﯾق ﺣوادث ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ ﺗﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﺗﯾم ھﺎ ﺑﺎﯾد ادﻋﺎ ھﺎﯾﯽ ﻣﻌﺗﺑر در ﻣورد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ را وارﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﮐﻣﮏ
ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷده و ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻزم را ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎ
ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺗﯾم ھﺎﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﭘروﺳﮫ درﺧواﺳت ﺑرای ﭘرداﺧت ﭘول را آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﮐﻣﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﺣﺎت
ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ آﺳﯾب ﭘزﯾری از ﺟﻧﮓ را ھﻣﺂھﻧﮓ ﻧﻣﺎﯾﻧد.




ﯾﮏ ﺗﯾم ﺑﺎ اﻋﺿﺎءاﻓﻐﺎن ،ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ را ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎورد.ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﯾﮏ ﺗﯾم ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ در ﺣدود آﯾﺳﺎف
ﺑرای ﮐﺎھش ﺗﻌداد آﺳﯾب دﯾده ﮔﺎن ﻣﻠﮑﯽ از طرف ﻗوای ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﮫ آﯾﺳﺎف ﺗواﻧﺎﯾﯽ آﻧرا ﻣﯾدھد ﺗﺎ ﺑﮭﺗر
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
ﻧﺷود.ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﯾم ھﻣﺎﻧﻧد اﯾن ﺑﺳﺎزد ﺗﺎ از ﺗﻠﻔﺎت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻗوای اﻓﻐﺎن ﺑرای ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽ آﯾد ﻣراﻗﺑت
ﻧﻣﺎﯾد و واﮐﻧش درﻣﻘﺎﺑل آﻧرا ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾد.اﯾن ﺗﯾم ﻣﻧﺣﯾث ﻧﻘطﮫ ﻣرﮐزی در در ﻣورد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ و در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣدﻧﯽ از
طرﯾق اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ھﻣﺎﻧﻧد ﮔروپ ھﺎﯾﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ آﯾﺳﺎف .اﯾن ﺗﯾم ھﺎ ﺑﺎﯾد در ﯾﮏ دﻓﺗر و ﯾﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ھﺎ ﻣوﻗﻌﯾت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺗﺣت ﯾﮏ ﺣﮑم ﻣﻌﯾن و در ﺳراﺗﺎﺳر ﻣراﮐز ﻗوای اﻓﻐﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از
ﻋﻧﺎﺻر ﻗوای اﻓﻐﺎن ﭘدﯾد آﻣده اﺳت ﺑﮫ ﺷﮑل درﺳت و ﻣﻧﺎﺳب اداره ﺷده اﺳت.


اﺻﻼح ﭘروﺳﮫ درﺧواﺳت ﺑرای ﭘرداﺧت ﭘول .ﭘروﺳﮫ ﮔﯾﺞ ﮐﻧﻧده و زﻣﺎن ﮔﯾری درﺧواﺳت ﺑرای ﭘرداﺧت ﭘول ھر دو ﻧظﺎم ﻧﺎﻣﮫ
 99وﺟﮭﯽ و وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻣﯾﺎن درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺧﺷم و ﻧﺎ اﻣﯾدی را ﺑﮫ وﺟود آورده اﺳت و دﯾﮕران
را از درﺧواﺳت ﺑرای ﮐﻣﮏ و ھﻣﮑﺎری دﻟﺳرد ﻧﻣوده اﺳت .ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎ در ﻣورد ﺑرداﺷت ھﺎﯾﯽ ﺑﯾﺟﺎ ﻗﯾﻣت ﻧﺑود ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ ﻗﺎﺑل
دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻧﺑود ھﻣﺂھﻧﮕﯽ در ﭘروﺳﮫ ﻧﯾز ﺑرای آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ﺟوﯾﺎی ﻣﻔﺎد از ھر دو ﭘروﺳﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .روﺳﺎی
 OAAو وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ ای درﺧواﺳت واﺣد ﺑﺳﺎزﻧد ﺗﺎ ازاﻧﺗﺧﺎب ﺛﺑت ﻧﺎم درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﮫ
ﺷﮑل ھﻣزﻣﺎن در ھردو ﭘروﮔرام ﺗﺿﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد.ﭘروﺳﮫ ﺗﺟدﯾد ﻧظر در ﻣورد درﺧواﺳت ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﺎده ،ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس و از
دﯾد ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ ﺣﺳﺎس ﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺳﺎوﯾﺎﻧﮫ ﺑرای درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن زن ﺗﺿﻣﯾن ﺷود .ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس درﺧواﺳت
ﮐﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺛﺑت ﺑﺎﺷد و ﻣﺳوﻟﯾن وﻻﯾﺗﯽء اداره ﮐﻧﻧده ﭘرداﺧت ھﺎ از ﮐود  99ﻓرﻣﺎن رﯾﯾس ﺟﻣﮭور و وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺑﺎﯾد در ﺻورت ﭘزﯾرﻓﺗﮫ ﺷدن و رد ﺷدن درﺧواﺳت ،درﺧواﺳت ﮐﻧﻧده ﮔﺎن ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود.ھداﯾت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ اﺻﻼح ﺷده ﺑﮫ
ھﻣﮫ ادارات وﻻﯾﺗﯽ ﺗوزﯾﻊ ﺷود ،و ﺗﻣﺎﻣﯽ ادارات وﻻﯾﺗﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﯾد در ﻣورد ﭘروﺳﮫ ﺟدﯾد آﻣوزش ﻻزم و ﮐﺎﻓﯽ را دﯾده ﺑﺎﺷﻧد
ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن ﺳﺎزﮔﺎری و رﻋﺎﯾت ﻣﺳﺎوات.



ﺗﻔوﯾض ﻣﺳوﻟﯾت ﭘزﯾرﻓﺗن ﭘرداﺧت ھﺎﯾﯽ ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ ﺣﮑوﻣت وﻻﯾﺗﯽ  .ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ دوﻟت اﻓﻐﺎن ﺑﺎﯾد ﻣﺳوﻟﯾت
ﺗﺻوﯾب ﭘرداﺧت ھﺎ از ﭘروﮔرام ھﺎﯾﯽ ﻓرﻣﺎن  99و وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑرای ﻣﺳوﻟﯾن ﺣﮑوﻣت وﻻﯾﺗﯽ ﺗﻔوﯾض
ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﯾﮏ ﮐﻣﯾﺗﮫء وﻻﯾﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎﯾﯽ از دﻓﺗر واﻟﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧده از وزارت ﮐﺎر و اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻧﻣﺎﯾﻧدهء ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
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اﻓﻐﺎن،از اداره ﺻﺣﯽ وﻻﯾﺗﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧده از دﻓﺗر اداره ﻣﺎﻟﯽ وﻻﯾﺗﯽ در ھﻧﮕﺎم ﺿرورت ﺑﺎھم ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد ﺑرای ﺑﺣث در ﻣورد
ﻣطﺎﻟﺑﮫ و ﭘزﯾرش ﭘرداﺧت.ﺷﺎﯾد ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺑودﺟﮫ را ﺗﺻوﯾب ﻧﻣﺎﯾد و ﻣﺳوﻟﯾن را ﻗﺎدر ﻣﯾﺳﺎزد ﺗﺎ در زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣطﺎﻟﺑﮫ در ﺧواﺳت
ﺷود در ﮐﻣﺗرﯾن زﻣﺎن ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﯾﺗوان وﺟوه را ﺑﮫ ﺑﺎﻧﮑﮭﺎ در ﻣرﮐز وﻻﯾﺎت اﻧﺗﻘﺎل داد و ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ
اﻣﺿﺎء ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺗﺷﮑل از ادارات ﻣﺧﺗﻠف ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد .ﺗﻣﺎم درﺧواﺳﺗﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ارﺳﺎل ﺷود ﺗﺎ ﻣﺳوﻟﯾن در
ﻣرﮐز از آن ﺳرﭘرﺳﺗﯽ و ﺑﮫ آن رﺳﯾده ﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .و اﯾن ﺗﻔوﯾض ﻣﺳوﻟﯾت ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺻورت ﺑﮕﯾرد ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫ ھﺎﯾﯽ اﺻﻼح
ﺷده درﺧواﺳت و ﭘروﺳﮫ ﭘرداﺧت ﭘوﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ادارات وﻻﯾﺎت و دﯾﮕر دﻓﺎﺗر و ﻣﺳوﻟﯾن ﻣرﺑوطﮫ ﺗوزﯾﻊ ﺷود و آﻣوزش ﻻزم را
طﺑق ھداﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺑﯾﻧﻧد.


ﮐﻣﭘﺎﯾﻧﯽ را ﺟﮭت آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﺑرای ﻣردم ﻋﺎﻣﮫ ﺑرای ﺑﮫ اﻧدازﯾد.ﺣﮑوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ در
ﻣورد ﭘرداﺧت ھﺎﯾﯽ ﭘوﻟﯽ ﺷﺎن ﮐﻣﭘﺎﯾن آﮔﺎھﯽ دھﯽ ﺑراه اﻧدازد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﻌﯾﺎر ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ ،ﭘروﺳﮫ ھﺎﯾﯽ درﺧواﺳﺗﯽ و ﻓواﯾد ﺑﺎﺷد.
آﮔﺎھﯽ ﺧدﻣﺎت ﻋﺎﻣﮫ ﺑﺎﯾد از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﭘﯾﺎم ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ  ،آﮔﺎھﯽ رادﯾوﯾﯽ ،و اﻋﻼﻧﺎت ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺻورت
ﺑﮕﯾرد.و ﺗﻣرﮐز اﯾن ﮐﻣﭘﺎﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﻻی ﺑﺧش ھﺎﯾﯽ آﺳﯾب ﭘزﯾر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣردان و زﻧﺎن ﺑﯾﺟﺎ ﺷده ﻧﯾز ﻣﯾﺷود.ﺑﺎﯾد
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.



ﺑﻠﻧد ﺑردن ﺳطﺢ اﺷﺗﺑﺎه و ﺗﺿﻣﯾن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ و ﺟواﺑﮕوﯾﯽ اﺧﺎذی ھﺎ.ﺑر ﺣﺳب ﻟزوم ﺑﺎﯾد در ﻣورد ادﻋﺎ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﺳوﻟﯾن
ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺧﺎطر اﺧﺎذی و ﻓﺳﺎد ﻣوﺟود ھﺳت اﺟرآت ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑرای ﺑﻠﻧد ﺑردن ﻣﻌﯾﺎر ھﺎﯾﯽ اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﺑﺎﯾد ﮐﻣﺳﯾون ﺿد ﻓﺳﺎد ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮐﻣﯾﺗﮫ دﯾﮕر دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد از اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧظم وارﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﮐﮫ اذﯾت و ﻓﺳﺎد
اداری را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣرﮐز ﯾﺎ ﯾﮏ از دﻓﺎﺗر ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد اداری ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻣﺳوﻟﯾن وﻻﯾﺗﯽ ھر ﮔﺎه
ﭼﻧﯾن ﮔزارش ھﺎﯾﯽ را ﻣﯾﺷﻧوﻧد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ﻋﻣل ﻧﻣﺎﯾﻧد .و در اﯾﻧﺟﺎ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﺎری ﺗﯾم ھﺎﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﻧﯾز ﺑرای ﮐﺎھش ﻓﺳﺎد
ﻣﯾﺗواﻧد ﻣوﺛر ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷود.



ﺑرای ﭘرداﺧت ھﺎی وزارت ﮐﺎر،اﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﯾﮏ ﭼﮭﺎر ﭼوب ﻣدرج ﻣﺳﺎﻋدت را ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎورد .ﯾﮏ
ﭼﮭﺎرﺟوب ﻣدرج ﮐﻣﮏ ﮐﮫ ﺑﺎﻻی ﭘروﮔرام ھﺎﯾﯽ ﻓواﯾد ﺑرای ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﺳﺗوار ﺑﺎﺷد ﺑﮫ وﺟود آورده ﺷود ﺗﺎ ﮐﻣﮏ ھﺎﯾﯽ ﭘروﮔرام D
 MOLSMAﮐﮫ ﺑرای ﻓﺎﻣﯾل ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺿرورت دارﻧد ﭘرداﺧت ﻣﺎھوار ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﯾﮑﻧد.از اﯾن ﻣﻌﺑر ﻣﯾﺗوان ﺗﻌداد اﻋﺿﺎء ﻓﺎﻣﯾل و
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:

48

ﻣرﮐزﺑرای اﻓرادﻣﻠﮑﯽ آﺳﯾب دﯾده از »ﺑﻧﯾﺎدﺟﺎﻣﻌﮫء ﺑﺎز« ﺗﺷﮑروﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭼون ﻣﺎراﮐﻣﮏ وھﮑﺎری ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻣودﻧد
درراﺳﺗﺎی ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻠﮑﯽ وآﺳﯾب دﯾده ﮔﺎن ﺗﺣﻘﯾق ﮐﮫ داﺷﺗﯾم وﮔزارش ﺑﺎﮐﯾﻔﯾت ﮐﮫ ﺗرﺗﯾب ﻧﻣودﯾم.ﻣﺎھﻣﭼﻧﺎن ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم آن ﻋده
ﻣﺗرﺟﻣﯾن اﻓﻐﺎن ﮐﮫ ازھﯾﭻ ﻧوع ﺳﻌﯽ وﺗﻼش درﯾﻎ ﻧورزﯾدﻧد .وھﻣﭼﻧﺎن از آن ﻋده اﻓرادﯾﮑﮫ ﻣﺎرا درﻗﺳﻣت ﺳﻔرھﻣراھﯽ ﻧﻣوﻧد.
ﻣرﮐزﺑرای اﻓرادﻣﻠﮑﯽ ﻣﺻﯾﺑت زده ﻋﻣﯾﻘﺎ ً ﺗﺷﮑرﻣﯾﮑﻧد از آن ﻋده اﻓرادﯾﮑﮫ ﺑﺎﻣﺎﻣﺻﺎﺣﺑﮫ داﺷﺗﻧد ،وﺑﮫ ﺧﺻوص اﻓراد رﻧﺞ ﯾده وﻏم
ﮐﺷﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﻣﺎﺣﮑﺎﯾﺎت ،ﻗﺻﮫ ھﺎ ،ﺗﺟﺎرب وﻧظرﯾﺎت ﺷﺎن رادرﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗﻧد.

ﺿﻣﯾﻣﮥ :1
دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﻣردم ﻣﻠﮑﯽ

در ﺑﺎرۀ ﺣﺎدﺛﮫ و/ﯾﺎ طرﻓﯾن ﻣﺗﺧﺎﺻم

از ﭼﯽ ﻧوع

ﭼﯽ اﺣﺳﺎس دارﯾد؟

ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎ

ﺑرای ﺷﻣﺎ/ﻋزﯾزان ﺗﺎن ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد؟ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﺧﺗﺻر

ﻣﺳﺗﻘﯾد ﺷده اﯾد؟
“ ﺑﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﻧﯾروھﺎی

از ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﻏﯾر

ﯾﮏ ﻓرزﻧدش ﮐﮫ  14ﺳﺎﻟﮫ ﺑوده ﮐﺷﺗﮫ

ﯾﮏ ﻣردی از ﻗﺻﺑﺎت

ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﮭت آوردن ﺻﻠﺢ ﺑﮫ

دوﻟﺗﯽ ﻣﻘدار

ﺷده و ﻓرزﻧد دﯾﮕرش ﮐﮫ  8ﺳﺎل داﺷﺗﮫ

دور دﺳت ﻏرب

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣده اﻧد ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ در

ﻣﺳﺎﻋدت ﺑدﺳت

ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در 2011

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻻﯾت

ﻋوض آﻣده اﻧد ﺗﺎ در ﻗرﯾﮫ ھﺎی ﻣﺎ

آورده .ﻣﺳﺋوﻟﯾن

زﺧﻣﯽ ﺷده .ﻓرزﻧداﻧش در ﺟﻣﻠﮥ

ﻧﻧﮕرھﺎر .ﺑﺎ راﻧﻧدﮔﯽ

اطﻔﺎل ﻣﺎرا ﺑﮑﺷﻧد .ﻣﺎ ﻣﯾﺧواھﯾم ﺗﺎ

ﺑﻠﻧدﭘﺎﯾﮫ اﻓﻐﺎن ﻧﯾز

ﺷﺎﮐرداﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ در اﺛر زد و ﺧورد

اﻣرار ﻣﻌﺎش ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.

ﻗﺻد آﻧﮭﺎ را ﺑداﻧﯾم .از طرف دﯾﮕر

ﺑﻣﻧظور اﺑراز

ﻣﯾﺎن ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻣﺳﻠﺢ و ﻧﯾروھﺎی ھﻣﮑﺎر

ﺷﻣﺎ ﻣﯾﮕوﺋﯾد ﮐﮫ ﺑرای آوردن ﺻﻠﺢ

ھﻣدردی از ﻗرﯾﮥ

ﺻﻠﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﯾﺎ آﯾﺳﺎف ﻣﺻدوم

آﻣده اﯾد و از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر اطﻔﺎل

ﺷﺎن ﺑﺎزدﯾد ﺑﻌﻣل

ﮔردﯾدﻧد.

ﻣﺎرا ﻣﯾﮑﺷﯾد ...ﻣﺎ ﻧﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ دﺷﻣن

آوردﻧد .اﻣﺎ وی از

ﻣﺎ ﮐﯽ اﺳت“.

ﻧزد اﯾن ھﯾﺄت
ﮐﻣﮑﯽ ﺑدﺳت
ﻧﯾﺎورد.
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“ ﺷوھر و ﭘﺳرم را در ﯾﮑﯽ از ﺣﻣﻼت

ﺧﺎﻧم ﻣﺳﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل

“ ﻣﺎ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را در اﯾﻧﺟﺎ

ﻧﮫ از دوﻟت

ﺷﺑﺎﻧﮫ از دﺳت دادم .ﻣﺎ اﺳﺗراﺣت ﺑودﯾم

ﻗﺑل از وﻻﯾت ھﻠﻣﻧد

را ﺗرک ﺑﮕوﯾﻧد ...آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﻣردم ﺑﯽ

از ﻧﯾروھﺎی

ﮐﮫ ﻋﺳﺎﮐر وارد ﺷده و ﺷوھر و ﻓرزﻧدم

ﻣﮭﺎﺟر ﺷده اﺳت.

ﮔﻧﺎه را ﻧﮑﺷﻧد...ﻣﺎ ﻗﺑﻼً ﻓﺎﻣﯾل

ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻣﮑﯽ

را ﺑﮫ ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﺳﺗﻧد .ﻣن ھﻣراه ﺑﺎ ھﻣﺳﺎﯾﮥ

ﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ ﺑودﯾم....ﻣن از اﻧدوه

ﺑدﺳت آورده

ﻣﺎ ﻓرار ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣدم .ﻧواﺳﮫ

ﻓرزﻧدم ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ آﻣده ام .وﻗﺗﯽ

اﺳت .وی ﺑﺎ

ھﺎﯾم ﮔرﯾﮫ ﻣﯾﮑردﻧد .ﻣن در اول ﺑﮫ

ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻣﺟﺑور

ﻣﺳﺎﻋدﺗﮭﺎی

ﻗﻧدھﺎر رﻓﺗﮫ و ﺑﻌداً ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ )در ﯾﮏ

ﻣﯾﺷوﯾد ﮔداﺋﯽ ﮐﻧﯾد“.

ﻣﺎھوار ﺳﺎزﻣﺎن

ﮐﻣپ ﻣﮭﺎﺟرﯾن در ﮐﺎﺑل ( آﻣدم“.

ﻧﻣﯾﺧواھﯾم .ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﺑﺎﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﮫ ھم

ﻏذاﺋﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ
اﻣرار ﺣﯾﺎت
ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.
“ ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﻣﺎ ﺑدﺳت آوردﯾم زﯾﺎد

ﺑﻌد از ھﺷت ﻣﺎه

ﯾﮏ ﮔروھﯽ از ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻣﺻﻠﺢ ﺷوھر

ﺧﺎﻧم ﺑﯾوۀ ھﻣراه ﺑﺎ دو

ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت .ﻓﻌﻼً

از طرﯾق ﺣﺳﺎب

اﯾن ﺧﺎﻧم را در ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮫ ای ﮐﮫ ھدف

طﻔﻠش در ﮐﺎﺑل.

اطﻔﺎل ﻣن ﮐﺳﯽ را ﻧدارﻧد ﮐﮫ ﺣﻣﺎﯾت

ﻓرﻣﺎن 99؛ ﻣﻘدار

آن ﯾﮏ دﻓﺗر ﻣﺎﻟﯽ در ﮐﺎﺑل ﺑود؛ در ﺳﺎل

ﺷﺎن ﻧﻣﺎﯾد...اطﻔﺎﻟم ھﻣﯾﺷﮫ از ﻣن

ﺻدھزار اﻓﻐﺎﻧﯽ

 2011از ﺑﯾن ﺑرد .اﯾن ﮔروه در اﺑﺗداء

ﻣﯾﭘرﺳﻧد ﮐﮫ ﭘدر ﮐﺟﺎﺳت ،ﭘدر ﻣﺎ

ﺑدﺳت آورده.

ﺑﻣﯽ را ﻣﻧﻔﺟر ﺳﺎﺧﺗﮫ و ﺑﻌداً داﺧل دﻓﺗر

ﮐﺟﺎﺳت؟...دوﻟت ﻣﮑﻠف اﺳت ﺗﺎ

دوﺳﺗﺎن او ﮐﮫ در

ﺷده و ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﻣﺎﻟﯽ دﻓﺗر را ﺑﮫ ﺷﻣول

ﻣﺎرا ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد .ﭘﺳرم ﺑﮫ ﮐﻣﮏ

دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﺷوھر اﯾن ﺧﺎﻧم ﮐﺷﺗﻧد.

ﻧﯾﺎز دارد...ﻣﺎھﯾﭻ ﭼﯾز ﺧوب را از

ﮐﺎر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد؛ ﮐﺎر

ﮐرزی و ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﻧﻣﯾﺑﯾﻧﯾم“.

درﺧواﺳﺗﯽ وی را
ﭘﯾش ﺑرده اﻧد.
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وی از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎراﺣت
اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺧﺳﺎراﺗﯽ ﮐﮫ

ھﯾﭻ ﻧوع ﮐﻣﮑﯽ ﮐﺎﮐﺎی وی ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﺑود ،در اﺛر زد
را ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورده و ﺧوردی ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن و

وارد ﻧﻣوده اﻧد اﻋﺗراف ﻧﻣﺎﯾد و در

طﺎﻟﺑﺎن ﺻورت ﮔرﻓت ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .اﯾن

ﮐوﺷش ﺗﻼﻓﯽ آن ﺑرآﯾد“ .ھرﮐس

ﻣرد ﻣظﻧون اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﮐﺎﯾش ﺑواﺳطﮥ

ﻣﯾﺧواھد اردوی ﻣﻠﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،

اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ وی را ﺑﺎ

اﻣﺎ اردوی ﻣﻠﯽ ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣﺷﮑﻼت

طﺎﻟﺑﺎن اﺷﺗﺑﺎه ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد؛ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده

ﺧﻠق ﻣﯾﮑﻧد“.

ﺑﺎﺷد.

ﻣردی از وﻟﺳواﻟﯽ
ﺗﮕﺎب وﻻﯾت ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ.

“ ﻣن درﯾن ﻣدت ﯾﮑﻣﺎه ھﯾﭻ ﮐﺎر

ﺗﺎ ﺣﺎل ھﯾﭻ ﻧوع

اﯾن ﻣرد ﺟﮭت اﺧذ ﺗذﮐره ھﻣراه ﺑﺎ

ﻣردی از وﻟﺳواﻟﯽ

دﯾﮕری ﻧﮑرده ام...ﮔرﻓﺗن اﻣﺿﺎء

ﮐﻣﮑﯽ را ﺑدﺳت

ﻓﺎﻣﯾﻠش در ﻣرﮐز وﻟﺳواﻟﯽ رﻓﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ

ﮔذرۀ وﻻﯾت ھرات

ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣرﺑوطﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل اﺳت.

ﻧﯾﺎورده .اﯾن ﻣرد

ﯾﮏ ﺑم ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده در داﺧل ﯾﮏ

آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ ﻧﺧواھﻧد ﻧﻣود.

ﻣدت ﯾﮏ ﻣﺎه

ﻣوﺗر در ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌﻣﯾر دوﻟﺗﯽ ﻣﻧﻔﺟر

ھﯾﭼﮑس درﺑﺎرۀ ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎ از ﻣﺎ

ﻣﯾﺷود ﮐﮫ در

ﮔردﯾد .ھﻣﮫ اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل وی در اﺛر

ﻧﻣﯾﭘرﺳد...ﻣﺎ ﻣردم ﻓﻘﯾری اﺳﺗﯾم.

ﺗﻼش اﺳت ﺗﺎ

اﻧﻔﺟﺎر ﻣﺟروح ﮔردﯾدﻧد.

ھﯾﭻ ﮐس ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺎ ﮔوش

اﻣﺿﺎء ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﻧﻣﯾدھد...طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ زﯾﺎن ﻣﯾرﺳﺎﻧﻧد ﻣرﺑوطﮫ را ﺟﮭت
اﻣﺎ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ

ﮔرﻓﺗن ﻣﺳﺎﻋدت

ﻧﻣﯾﮑﻧد“.

ﻧﻘدی ﺑدﺳت آورد.

“ﻣﺎ دوﻟت ﻧدارﯾم .ﻣﺎ دوﻟت ﺿﻌﯾﻔﯽ

ﯾﮏ ﺳﺎل ﻗﺑل

در اﺛر اﻧﻔﺟﺎری ﮐﮫ ھدف آن ﺗﯾم

دارﯾم .ﺑرای ﻣﺎ ھﯾﭻ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم

درﺧواﺳت ﻧﻣوده

ﺑﺎزﺳﺎزی وﻻﯾﺗﯽ اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑود؛

ﻧﻣﯾدھد...طﺎﻟﺑﺎن در ﻣورد اﻧﺳﺎن ھﺎ

ﺗﺎ از ﮐﻣﮏ ھﺎی

ﻣﺟروح ﮔردﯾده .ﺑطﻧش ﺗوﺳط ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎ

ھﯾﭻ ﺗوﺟﮫ ای ﻧدارﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺑﺎرۀ

ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن 99

ﺑم ﻣﺟروح ﺷده ﻧﺎﺣﯾﮥ ﭘﺷﺗش ﺳوﺧﺗﮫ

اﺳﻼم ﺑﯽ ﺗوﺟﮫ اﻧد .آﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﺎ

ﻣﺳﺗﻔﯾد ﮔردد .اﻣﺎ

ﺑود .وی ﺑﮫ اﯾران ﺟﮭت ﺗداوی ﻓرﺳﺗﺎده

ﺻدﻣﮫ ﻣﯾزﻧﻧد“.

ﺗﺎ اﻟﺣﺎل ﻧﮫ ﮐﻣﮑﯽ

ﺷد.

را ﺑدﺳت آورده و
ﻧﮫ ھم ﺟواﺑﯽ را
در زﻣﯾﻧﮫ از دوﻟت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑدﺳت
آورده اﺳت.
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ﻣردی از ﺷﮭر ھرات

“ ﻣن ﯾﮏ راﻧﻧده اﺳﺗم .ﻓﻌﻼً ﻣن ھﯾﭻ

ﺑﻌد از ﯾﮏ ﺳﺎل

“ ﺳﺎل  2007ﺑود .ﺳﺎﻋت  8ﺑﻌد از

ﭼﯾزی ﻧدارم ﺗﺎ ﻓﺎﻣﯾﻠم را ﺣﻣﺎﯾﮫ

از ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن

ظﮭر ﺑود ﮐﮫ ھﻠﯾﮑوﭘﺗر ھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ

ﮐﻧم.ﻣﺎ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧود را درﯾن ﺣﺎدﺛﮫ

 99ﻣﺑﻠﻎ 1.1

ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺎرا ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار دادﻧد ،ﮐﮫ

از دﺳت دادﯾم .ﻣﺎ در ﻣﺟﺎورت ﺧﺎﻧﮥ

ﻣﻠﯾون اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﺳﺑب ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ھﺷت ﻧﻔر و ﻣﺟروح

ﺧود ﯾﮏ دوﮐﺎن داﺷﺗﯾم .آن ﻧﯾز

)ﻣﻌﺎدل 21300

ﺷدن ﺷش ﺗن دﯾﮕر ﮔردﯾد...ﻣﺎ ﺑﮫ دﻓﺗر

ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺧرﯾب ﺷد .ﻣوﺗر ﻣﺎ200 ،

داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ(

واﻟﯽ رﻓﺗﯾم و ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺳﮫ ﺑﺎر در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ

ﮐﺎرﺗن ﺳﯾب 230000 ،اﻓﻐﺎﻧﯽ

ﺑدﺳت آوردﻧد.

ﻧﯾروھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺗﯾم .آﻧﮭﺎ

)ﻣﻌﺎدل  4400داﻟر اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( ﭘول

اظﮭﺎر داﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺎن ﮔزارش

ﻧﻘد ،ﻗﺎﻟﯾن ھﺎ ،و ﺗﻌﻣﯾر دو ﻣﻧزﻟﮥ ﻣﺎ؛

ﻏﻠط داده ﺷده ﺑود ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ طﺎﻟﺑﺎن

ھﻣﮫ از ﺑﯾن رﻓﺗﻧد“.

ﻣوﺟود ﺑوده“.

ﻣﺑﻠﻎ 800000

در ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮥ ھواﺋﯽ ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی

اﺳت .ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت آﯾﺳﺎف ﮔﻔت اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎدل

ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧﺎﻧﮥ ﺑرادرش ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ

از ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻗﮭر
“ﻣن ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭘول زﯾﺎد ﻣﯾدھم و

 15300داﻟر

ﻗرار ﮔرﻓت .ھﻔت ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷﺗﮫ

ﺑﻌداً ھﻔت اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ را

اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( از

ﺷدﻧد .ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ زﻧده ﻣﺎﻧدﻧد؛ دﺧﺗر و

ﻣﯾﮑﺷم...ﺣﯾﺎت اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﺗﺄ ﻓروﺷﯽ

طرف دوﻟت

ﭘﺳر ﺑرادرش ﺑودﻧد.

ﻧﯾﺳت...ھﯾﭻ ﭼﯾزی ﻧﻣﺗواﻧد ﻓﺎﻣﯾﻠم را

ﺑدﺳت آورده

دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣن ﺑﺎز ﮔرداﻧد“.

ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﻧﻣره
زﻣﯾن در ﮔردﯾز؛
ﻣرﮐز وﻻﯾت؛
ﺑراﯾش داده ﺷده
ﺗﺎ در آن ﺧﺎﻧﮫ
اﻋﻣﺎر ﻧﻣﺎﯾد.
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ﻣردی از وﻻﯾت وردک

ﻣردی از وﻻﯾت ﭘﮑﺗﯾﺎ

ﻣﺑﻠﻎ 13500

“ ﻣن ﯾﮏ ﺧﯾﺎط ﺑودم...ﯾﮏ روز ﺑﻌد از

اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن ﺑردم اﻓﻐﺎﻧﯽ )ﻣﻌﺎدل

ظﮭر دروازۀ دوﮐﺎﻧم را ﺑﺳﺗم و ﺑﮫ ﺟﺎﻧب

”ﻣﻦ درﺧﻮاﺳﺘﻢ را ﺑﮫ وزارت ﮐﺎر،
و ﻧﺎﻣم را ﺛﺑت ﻧﻣودم .آﻧﮭﺎ )وزارت

 260داﻟر

ﺧﺎﻧﮫ رواﻧﮫ ﺷدم ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن

ﮐﺎر ،اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﺷﮭدا و

اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ( ﺳﺎﻻﻧﮫ

ھﻠﯾﮑوﭘﺗرھﺎی اﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ آﻣدﻧد و ﺑﮫ

ﻣﻌﻠوﻟﯾن( ﻓﻌﻼً ﺑﮫ ﻣن ﺳﺎﻻﻧﮫ  13500از وزارت ﮐﺎر،

ﻣردی از وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر

ﺟﺎﻧب ﺧﺎﻧﮥ ﻣن آﺗش ﮔﺷودﻧد .ﻣن ﺷدﯾداً

اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورم و آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣن

اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﯽ،

زﺧﻣﯽ ﺷده و از ﺣﺎل رﻓﺗم .ﻣردم ﻣﺣﻠﯽ

اﺑراز ھﻣدردی ﻧﻣودﻧد .در آن زﻣﺎن

ﺷﮭدا و ﻣﻌﻠوﻟﯾن

ﻣرا ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮥ ﮐﻧدھﺎر

ﻣن در ﻣورد دوﻟت اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ

ﺑدﺳت ﻣﯾﺂورد

ﺑردﻧد...ﺑﻌداً ﺑﮫ ﮐوﯾﺗﮫ رﻓﺗﯾم و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑر

داﺷﺗم .اﻣﺎ اﯾن ﻣﻘدار ﭘول ﺑراﯾم ﮐﺎﻓﯽ

ان ﺷد ﮐﮫ ﻣن ﭘﺎی راﺳﺗم را از دﺳت

ﻧﯾﺳت .اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل ﻣن  12ﻧﻔر

دادم“.

اﺳت و ﺗﻣﺎم ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭﺎی ﻓﺎﻣﯾﻠم ﺑﺎ ﻣن
ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻣن ﻓﺎﻣﯾل دوازده ﻧﻔری را ﺑﺎ
درآﻣد ﺳﺎﻻﻧﮥ  13500اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﮫ
ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﻣﯾﮑﻧم...ﭼﯾطور ﻣﯾﺗواﻧد
ﺗﻣﺎم ﻣﺻﺎرﻓم را ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷد؟ ﻣن از
دوﻟت ﻣﯾﺧواھم ﺗﺎ ﺑرای ﻣﺎ زﻣﯾﻧﮥ
ﺗﺟﺎرت ھﺎی ﮐوﭼﮏ را ﻣﺳﺎﻋد
ﺳﺎزد”.
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”ﻣﺎ ﻧﺰد ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ

ﺟﮭت درﯾﺎﻓت

”ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻮﻟﯿﺲ اﻓﻐﺎن دو ﺑﺮادرم را

ﻧﻤﻮدﯾﻢ و واﻗﻌﮫ را ﮔﺰارش ﮐﺮدﯾﻢ،

ﻧﻣودن ﻣﺳﺎﻋدت

ﮐﺸﺘﮫ و ﺑﻌﺪاً ﻓﺮار ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﮐﺸﺘﮫ

اﻣﺎ ﺗﺎ ﻓﻌﻼً ﮐﺪام ﺟﻮاﺑﯽ را در زﻣﯿﻨﮫ

از ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن

ﺷﺪن آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﻓﻌﻼً ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ”.

ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ ...ﻣﺎ در ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ

 99درﺧواﺳﺗﯽ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻨﻤﺎﺋﯿﻢ ﮐﮫ در آن ﭘﻮﻟﺪارھﺎ

داده ،وﻟﯽ ﺗﺎ اﻟﺣﺎل

ﭘﻮﻟﺪارﺗﺮ و ﻏﺮﯾﺐ ھﺎ ﻏﺮﯾﺒﺘﺮ

ﮐدام ﮐﻣﮑﯽ را

ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺻﺪای ﻣﺎ

ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورده

ﮔﻮش ﻧﺪاد”.

اﺳت.

ﻣردی از وﻻﯾت ﮐﻧدز

”ﻣن ﻧزد ﻣﻘﺎﻣﺎت رﻓﺗم و از آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ

ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ

”ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻧﮓ در ﺑﯾن طﺎﻟﺑﺎن و

ﻣردی از وﻻﯾت ﮐﻧدز.

ﺧواﺳﺗم ﺗﺎ ﻣﺟرﻣﯾن را دﺳﺗﮕﯾر ﻧﻣﺎﯾﻧد.

درﺧواﺳﺗﯽ داده،

ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ،ﻧﯾروھﺎی ﭘوﻟﯾس

ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎن دو

آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺄﻣورﯾﻧﯽ را از

اﻣﺎ ﺗﺎ اﻟﺣﺎل ﮐدام

ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺧﺷم ﺑﮫ ﻗرﯾﮥ ﻣﺎ آﻣده و اﻧﺗﻘﺎم طﺎﻟﺑﺎن

ﻓرزﻧد وی را در ﺳﺎل

وﻻﯾت ﺟﮭت ﺗﺣﻘﯾق ﺧواھﻧد ﻓرﺳﺗﺎد ،اﻣﺎ

ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ را

را از ﻣﺎ ﮔرﻓﺗﻧد ...ﻋﺳﺎﮐر آﻣدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ

 2011ﻣﺗﺿرر

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺧﺎطر ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣد
و ﻧﮫ ھم ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﺣﻘﯾق درﺑﺎرۀ

ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورده.

واﻗﻌﮥ ﻣذﮐور آﻣده اﺳت”.

اﯾن ﻗﻧدھﺎری ھﺎ را ﺑﮑﺷﯾد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ ﻓرزﻧدم
ﮐﮫ ﻣﺣﻣد ﻧﺎم داﺷت ﮐﺷﺗﻧد و ﻓرزﻧد دﯾﮕرم

ﺳﺎﺧﺗﻧد.

را ﮐﮫ ﺑﻼل ﻧﺎم داﺷت ﻣﺟروح ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﻣﺎ
درﯾن ﻣﻧطﻘﮫ از ﺷر ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ در اﻣﺎن
ﻧﯾﺳﺗﯾم”.

”ﺑﻌد از واﻗﻌﮫ ،ﯾﮏ اﻓﺳر ﺟرﻣﻧﯽ از

ھﯾﭻ ﮐﻣﮑﯽ ﺑدﺳت

ﻣﺎ در ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﮔﯽ ﻗرﯾﮥ ﻣﺎ در ﯾﮏ ﻣﺣﻔل

ﺧﺎﻧﮥ ﻣن ﺑﺎزدﯾد ﻧﻣود...ﻣن ﺑﮫ دﻓﺗر ﺷﺎن

ﻧﯾﺎورده.

ﻋروﺳﯽ ﺑودﯾم .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻗرﯾﮫ ﺧود ﺑرﮔﺷﺗﯾم

رﻓﺗم ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل ﮐدام ﮐﻣﮑﯽ را ﺑدﺳت

طﺎﻟﺑﺎن را در آﻧﺟﺎ دﯾدﯾم .ﻣﺎ از آﻧﮭﺎ ﺧواﺳﺗﯾم

ﻧﯾﺎورده ام .ﻣن ﺣﺗﯽ ﻧزد ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻻﯾت

ﺗﺎ ﻗرﯾﮥ ﻣﺎ را ﺗرک ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﻧﭘذﯾرﻓﺗﻧد و

ﻧﯾز رﻓﺗﮫ ام ،ﻟﯾﮑن آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﮐﻣﮑﯽ

از ﻗرﯾﮥ ﻣﺎ ﻣﻧﺣﯾث ﭘﻧﺎھﮕﺎه ﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده

ﻧﮑردﻧد .ﻣن ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎ اﻣﯾد ﺷده ام...ھﯾﭻ

ﻧﻣودﻧد .وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻧﯾروھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ

ﮐﺳﯽ ﺗﺎ اﻟﺣﺎل ﺑﮫ درﺧواﺳﺗم ﺟواب

ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن آﻏﺎز ﻧﻣودﻧد ،ﺧﺎﻧﮥ ﻣن ﮐﺎﻣﻼً

ﻧداده .ﺷﻣﺎ ﺷﺎﯾد ورق درﺧواﺳﺗﯽ ام را

ﺗﺧرﯾب ﺷد و ﻣن ﺑﮫ زﯾﺎن زﯾﺎدی ﻣواﺟﮫ

در دﻓﺗر وﻻﯾت ﭘﯾدا ﮐرده ﺑﺗواﻧﯾد .اﯾن

ﺷدم”.

ﻣردی از وﻻﯾت ﮐﻧدز

ﺑراﯾم ﺣﺎﻻ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣزاح ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود
ﮐﮫ ﺑﺗواﻧم ﭘول ﺟﺑران ﺧﺳﺎرات وارده را
ﺑدﺳت آورم”.
”ﺑﮫ اﺳﺎس ﻓرﻣﺎن  ،99ﻣﺑﻠﻎ ﯾﮑﺻدھزار

از ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن

”ﭘﺳرم ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﺣﻣﯾد ﺑود ھﻣراه ﻣن در

ﻣردی از وﻻﯾت ﮐﻧدز.

اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑراﯾم داده ﺷد و ﺑﮫ ﺣﺞ ﻧﯾز

 99ﭘول درﯾﺎﻓت

ﻣﻧزل ﻣﺎ ﺑودﯾم .درﯾن زﻣﺎن ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮥ

ﻓرزﻧدش در ﯾﮏ ﺣﻣﻠﮥ

ﻓرﺳﺗﺎده ﺷدم...ﻣن از دوﻟت ﺧوش

ﻧﻣوده.

اﻧﺗﺣﺎری ﮐﮫ ھدف آن ﻗوﻣﺎﻧدان اﻣﻧﯾﮫ ﺑود؛

اﻧﺗﺣﺎری در ﺳﺎل

ھﺳﺗم ،اﻣﺎ اﯾن ﭘول ﺑراﯾم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت.

اﻧﺟﺎم ﺷد .ﭘﺳرم ﺷدﯾداً زﺧﻣﯽ ﺷد و ﺑﻌداً در

 2010ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﮫ.

اﮔر دوﻟت اﯾن ﭘول را دوﭼﻧد ﻣﯾداد ﺑﮭﺗر

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺟﺎن ﺑﺎﺧت”.

ﻣﯾﺷد ﺑﺎ آن ﻣراﺳم ﺗدﻓﯾن و دﯾﮕر ﻣراﺳم
ﻋﻧﻌﻧوی را اﻧﺟﺎم داد...ﻣن از دوﻟت
ﻣﯾﺧواھم ﺑﮫ ﻣﺎ ﭘول ﺑدھد ﺑدون آﻧﮑﮫ ﻣﺎ
از آﻧﮭﺎ ﺑرای اﺑراز ھﻣدردی ﭘول
ﺑﺧواھﯾم”.
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”آﻧﮭﺎ )اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن( ﻗﺑول

درﺧواﺳت داده

”ﯾﮏ ﺻﺑﺢ در ﺑﯾن ﻧﯾروھﺎی اردوی

ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺋول اﯾن واﻗﻌﮫ اﺳﺗﻧد.

وﻟﯽ ﺗﺎ اﻟﺣﺎل ﮐدام

ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻣﺳﻠﺢ آﻧﮭﺎ ﺟﻧﮓ

ﯾﮏ ﻣﺎ ﻗﺑل ﻣن ﺑﮫ ﻣرﮐز وﻟﺳواﻟﯽ

ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ را از

آﻏﺎز ﺷد .ﻣﺎ از ﺗرس ﺟﻧﮓ در ﻣﻧزل ﻣﺎ

ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣودم و در ﺷﮑﺎﯾﺗﻧﺎﻣﮫ ام

ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن 99

ﭘﻧﮭﺎن ﺷدﯾم .ﺟﻧﮓ دوام ﻧﻣود و

ﻧوﺷﺗم ﮐﮫ ﺑرادرم ﺑﮫ اﺛر ﻓﯾرھﺎی

ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورده.

ھﻠﯾﮑوﭘﺗر ھﺎی ﻧﯾروھﺎی اﺋﺗﻼف آﻣده و

اردوی ﻣﻠﯽ ﺷﮭﯾد ﺷده .آﻧﮭﺎ )ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﺑﮫ ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن آﻏﺎز ﻧﻣودﻧد .در ﺣواﻟﯽ

ﻣﺣﻠﯽ اﻓﻐﺎن( ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﺑﺎﯾد اﯾﻧﭼﻧﯾن

ﺷﺎم ،ﭼﻧدﯾن ﻓﯾر ﻣﯾزاﺋﯾل از ﺳﻣت

ﺑﻧوﯾﺳﯽ .ﺻرف ﺑﻧوﯾس ﮐﮫ ﺑرادرم

ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﺷﻠﯾﮏ ﺷده و ﺑﮫ ﻣﻘر ﻧﯾروھﺎی

در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﺑﯾن اردوی ﻣﻠﯽ و

اردوی ﻣﻠﯽ اﺻﺎﺑت ﻧﻣود .در ﻣﻘﺎﺑل

ﻣﺧﻠﻔﯾن ﺷﺎن ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ،وﯾﺎ ﺑﻧوﯾس

اردوی ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻓﯾر آﻏﺎز ﻧﻣوده؛ و درﯾن

ﮐﮫ ﺑرادرم در اﺛر ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن

ﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺧﺎﻧﮥ ﺑرادرم ﺷﻠﯾﮏ

ﻧﯾروھﺎی اﺋﺗﻼف ﺷﮭﯾد ﺷده اﺳت”.

ﻧﻣودﻧد .اوﻟﯾن رﮔﺑﺎر ﺑﮫ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ
اﺻﺎﺑت ﻧﻣودﻧد...وﻗﺗﯽ ﺑرادرم
ﺑرﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﮫ ﻧﯾروھﺎی اردوی ﻣﻠﯽ
ﺑﻔﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﺧﺎﻧﮥ وی ﻓﯾر ﻧﮑﻧﻧد،
ﯾﮏ ﻣرﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾش اﺻﺎﺑت ﻧﻣوده او را
ﻓرش زﻣﯾن ﻧﻣود...وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻣوﺗر ﺣﺎﻣل
ﺑرادر زﺧﻣﯽ ام از ﺟوار ﻣﻘر اردوی
ﻣﻠﯽ ﻣﯾﮕذﺷت ،ﺗوﺳط آن ﻧﯾروھﺎ ﺗوﻗف
داده ﺷده و آﻧﮭﺎ را ﻧﮕذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑروﻧد .ﺑرادرزاده ام ﮔرﯾﮫ ﮐﻧﺎن
ﺧواﺳت ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮕذارﻧد ﮐﮫ ﺑروﻧد ،اﻣﺎ
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ﻣردی از وﻻﯾت ﮐﻧدز

در ﻋوض ﻋﺳﺎﮐر ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻟت و ﮐوب
آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﻧد”.

”ﻣﺎ دوﻟت را ﻣﻘﺻر ﻣﯾداﻧﯾم .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ

از ﺧدﻣﺎت طﺑﯽ

” وﻗﺗﯾﮑﮫ در ﺧﺎﻧﮫ رﺳﯾدم دﯾدم ﮐﮫ ﺧﺎﻧم

ﻣرد ﺟواﻧﯽ از ﯾﮏ

ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐرده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد...در

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ ﻣﺣﻠﯽ

ﺑرادرم ،ﭘﺳر و دﺧﺗر ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮥ ﺑرادرم

ﻗرﯾﮥ دور اﻓﺗﺎدۀ وﻻﯾت

ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﮐدام ﭘوﺳﺗﮥ اردوی ﻣﻠﯽ

ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷدﻧد.

ﺷﮭﯾد ﺷده ﺑودﻧد...دﺧﺗر ھﻔت ﺳﺎﻟﮫ ام از

ﮐﻧر .ﻓﺎﻣﯾﻠش در اﺛر

ﯾﺎ ﻣﻘر اﺋﺗﻼف ﻣﻠﯽ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت.

ﺑرای ﻣﺳﺎﻋدت

ﻧﺎﺣﯾﮥ ﭘﺎھﺎ و دﺳت ھﺎ زﺧم ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑود.

راﮐﺗﯽ ﮐﮫ از طرف

در ﻣرﮐز وﻟﺳواﻟﯽ ،ﭼﮭل ﺗن از

درﺧواﺳت ﻧﻣوده

ﭘﺳر ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ام در ﻧﺎﺣﯾﮥ ﺻدرش

ﮔروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺧﺎﻟف

ﻋﺳﺎﮐر ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ وﺟود دارد ،اﻣﺎ

اﻣﺎ از ﺣﺳﺎب

اﺻﺎﺑت ﻧﻣوده ﺑود و ﺧﺎﻧم ﺑرادرم ھﻣراه

ﯾﺎ اردوی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن

در آن روز ھﯾﭻ ﮐدام ﺷﺎن در ﻣﻘﺎﺑل

ﻓرﻣﺎن  99ﺗﺎ ﺣﺎل

ﺑﺎ دﺧﺗرش در ﺑﺎﻻی ﺑﺳﺗر دراز ﮐﺷﯾده

ﭘرﺗﺎب ﺷده ﺑود؛ آﺳﯾب

اﯾن ﺣﻣﻼت ﺟواب ﻧدادﻧد...ﺗﻌداد

ﮐدام ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ

ﺑودﻧد...ﺑﺳﺗر ﺧون آﻟود ﺑود و دﺧﺗر

ﻣﯾﺑﯾﻧد.

زﯾﺎد ﻏﯾر ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺗوﺳط ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن

ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورده

ﺑرادرم ﮐﮫ ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻟﮥ ﺧﺎﻟﯽ ﭼﺎی ھﻧوز

ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد زﯾرا آﻧﮭﺎ اھداف ﺷﺎﻧرا

اﺳت.

در دﺳﺗش ﺑود در ﭘﮭﻠوﯾش دراز ﮐﺷﯾده

ﺑﮫ درﺳﺗﯽ زده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد و اﮐﺛر

ﺑود .ﻣردم آﻣدﻧد و آﻧﮭﺎ را از اطﺎق

ﻣﯾزاﺋﯾل ھﺎی ﺷﺎن ﺑﮫ اﻣﺎﮐن ﻣﻠﮑﯽ

ﺑﯾرون ﮐﺷﯾدﻧد ،ھﻣﮕﯽ ﻣﯾﮕرﯾﺳﺗﻧد”.

اﺻﺎﺑت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد”.
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”ﺟﻧﮓ ﺑﮫ ﻣدت  30دﻗﯾﻘﮫ دوام

ﮐﻣﮏ ھﺎﯾﯽ را از

”ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻓﯾر از ﻗﻠﮥ ﮐوھﯽ ﮐﮫ در

ﻣرد ﺟواﻧﯽ از ﯾﮏ

ﻧﻣود...ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ،ﯾﮑﻌده از اھﺎﻟﯽ

ﻣوﺳﺳ ٔﮫ ﺑﯾن
طرف ٔ

ﻣﺟﺎورت ﻣﺎ ﻗرار داﺷت؛ آﻏﺎز ﮔردﯾد.

ﻗرﯾﮥ دور اﻓﺗﺎدۀ وﻻﯾت

ﻗرﯾﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ اﺳدآﺑﺎد

اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮭﺎﺟرت از وﺳﺎﯾط ﻧﯾروھﺎی اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن در

ﮐﻧر .وی ﻣﺳﺎﻓرﯾن را

ﺑردﻧد ...آﻧﮭﺎ )اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن(

طرﯾق ﻓرﻣﺎن ٩٩

ﭘﯾﺷرو و ﻋﻘب ﻣﺎ ﻗرار داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ

اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯾداده ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن

ازﻣﺎ ﻣواظﺑت ﻧﮑردﻧد؛ ﺣﺗﯽ ﻧدﯾدﻧد

درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده

)اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن( ﻧﯾز درﻣﻘﺎﺑل ﺑﮫ ﻓﯾر

در ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن

ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ ﮐﯽ ﻣﺟروح

اﺳت.

آﻏﺎز ﻧﻣودﻧد .آﺗش از ھر دو ﺟﺎﻧب

اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن و

ﺷده و ﮐﺷﺗﮫ ﺷده ،ﺑﻌد از ﺧﺗم ﺟﻧﮓ

ﺷﻠﯾﮏ ﻣﯾﺷد .ﻣن از ﻣﺳﺎﻓرﯾن ﺧواﺳﺗم

ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺳﻠﺢ

ﻣﺣل را ﺗرک ﮔﻔﺗﻧد...ﻣن ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ

ﺗﺎ ﻣوﺗر را ﺗرک ﮔوﯾﻧد زﯾرا وﺿﻌﯾت

ﺑﮫ راه اﻓﺗﺎده ﺑود؛

ﺗوﺳط ﻧﯾروھﺎی ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن زﺧﻣﯽ

ﺧراب ﺑود...در ﻧﮭﺎﯾت آﻧﮭﺎ ﻣوﺗر را

ﮔرﻓﺗﺎر ﻣﯾﺷود.

ﺷدم .ﻣن زﺧﻣﯽ ﺷدم و ﻣوﺗرم

ﺗرک ﮔﻔﺗﻧد .ﻣن آﺧرﯾن ﺷﺧﺻﯽ ﺑودم ﮐﮫ

ﺗﺧرﯾب ﺷد .اﻣﺎ ﻣن اردوی ﻣﻠﯽ

ﺧواﺳﺗم ﻣوﺗر را ﺗرک ﺑﮕوﯾم .ھﻧﮕﺎﻣﯽ

اﻓﻐﺎن را ﻣﻘﺻر ﻣﯾداﻧم ،زﯾرا آﻧﮭﺎ

ﮐﮫ ﻣوﺗر را ﺗرک ﻣﯾﮕﻔﺗم ،ﭼﻧدﯾن ﻣرﻣﯽ

ﺟﻠو ﻣﺎ ﻣﺳدود ﻧﻣوده ﺑودﻧد”.

ﺑﮫ ﻣوﺗرم اﺻﺎﺑت ﻧﻣود .ﻣن و دو ﻣﺳﺎﻓر

دﯾﮕر ﻣﺟروح ﺷدﯾم و ﻣوﺗرم ﺗﺧرﯾب
ﺷد”.

”ﻣن از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾﺧواھم ﮐﮫ

از ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎی طﺑﯽ ”ﯾﮏ ﺷب ﺗﻌدادی از طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮫ ﻣﻧزل ﻣﺎ ﻣرد ﺟواﻧﯽ از وﻻﯾت

ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻓﺎﻣﯾﻠﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋزﯾزان ﺷﺎﻧرا

ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ ﻣﺣﻠﯽ

آﻣدﻧد .آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ اطﻼع رﺳﯾده ﮐﮫ

از دﺳت داده اﻧد ﻣﺳﺎﻋدت ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷده وﻟﯽ

ﺷﻣﺎ ﺑﺎ دوﻟت ﮐﺎر ﻣﯾﮑﻧﯾد .ﻣن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ

ﻧﻣﺎﯾد...اﯾن ﻣﺟروﺣﯾت ﺑﺎﻻی زﻧده

ﮐدام ﻣﺳﺎﻋدﺗﯽ

ﮔﻔﺗم ﮐﮫ ﻣن ﯾﮏ ﺷﺧص ﻏرﯾب اﺳﺗم،

ﮔﯽ ام اﺛر ﺑﺳﯾﺎر ﺑدی ﮔذاﺷﺗﮫ .ﻣن

ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورده

اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎﻧم ﮔوش ﻧﮑردﻧد و ﻣرا

ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎدی دارم .ﻣن ﮐﺎر

اﺳت.

ﺑﺎ ﻣرﻣﯽ زدﻧد”.

ﻟﻐﻣﺎن

ﮐرده ﻧﻣﯾﺗواﻧم”.

”دوﻟت ﻣﺎ را از ﻟﺣﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻣﮏ

از ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن

”ﯾﮏ روز در ﻗرﯾﮥ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت

ﻣردی از وﻻﯾت ﻟﻐﻣﺎن.

ﻧﻣوده اﺳت .ﻣﺎ از آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش

 99ﻣﺳﺎﻋدت

دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﻣوﺗر آﻣده ﺑود .وﻗﺗﯾﮑﮫ از

دو ﭘﺳرش در اﺛر

اﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﺎ را در ﺷراﯾط ﺑﺳﯾﺎر

ﺑدﺳت آورده

ﺳرک ﻣﯾﮕذﺷت ﯾﮏ اﻧﻔﺟﺎر ﺻورت

اﻧﻔﺟﺎر ﮐﻧﺎر ﺟﺎره ای

ﻧﺎﮔوار ﮐﻣﮏ ﻧﻣودﻧد”.

اﺳت.

ﮔرﻓت .در ﻋﻘب اﯾن ﻣوﺗر؛ ﻣوﺗر ﭘﺳرم

ﮐﮫ ھدف آن ﻣﻘﺎﻣﺎت

روان ﺑود .در اﺛر اﯾن اﻧﻔﺟﺎر ﻣﻘﺎم

ﻣﺣﻠﯽ ﺑود؛ ﻣﺟروح

دوﻟﺗﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد و دو ﭘﺳر ﻣن و

ﺷدﻧد.

ﺑرادرزاده ام ﻧﯾز زﺧم ﺷدﻧد ...ﭘﺳر
ﺑزرﮔم ﯾﮏ ﮐﻠﯾﮫ اش را از دﺳت داد و
در ﻣﻌده اش ﻧﯾز ﺻدﻣﺎت اﯾﺟﺎد ﮔردﯾد.
ﭘﺳر ﺟواﻧﺗرم ﭘﺎﯾش را از دﺳت داد”.
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”ﻣﺎ ﺻرف از دوﻟت ﻣﯾﺧواھﯾم ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ را )ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾن اﯾن واﻗﻌﮫ

ﮐدام ﮐﻣﮑﯽ را ”ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻼع رﺳﯾد ﮐﮫ ﭘدر و ﮐﺎﮐﺎﯾم
ﺑدﺳت ﻧﯾﺎورده اﻧد .ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﻧد...آﻧﮭﺎ اﯾﺷﺎﻧرا اﺧﺗطﺎف

ﻣردی از وﻻﯾت ﻓراه.
ﭘدر و ﮐﺎﮐﺎﯾش ﺗوﺳط

اﻧد( دﺳﺗﮕﯾر ﻧﻣﺎﯾد...ﭘدرم ﻣﯾﺧواﺳت

ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﺑﺳﯾﺎر اﺻﻔﻧﺎک

طﺎﻟﺑﺎن اﺧﺗطﺎف ﺷده و

در ﺳﺎﺣﮫ ﺻﻠﺢ ﺑﯾﺎورد .وی ﯾﮏ

ﮐﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﺳرھﺎی ﺷﺎﻧرا ﺑرﯾده ﺑودﻧد”.

ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﯾدﻧد.

ﺷﺧص ﻣﺳن و ﺑﯽ ﮔﻧﺎه ﺑود”.

”ﭼﻧدﯾن ﻣرﺗﺑﮫ درﺧواﺳﺗﯽ ﺧوﯾش را

ﺟﮭت درﯾﺎف

”در ﺑﯾن طﺎﻟﺑﺎن ،دوﻟت و ﻧﯾروھﺎی ﺑﯾن

ﻣردی از وﻻﯾت ﻓراه.

ﺷورای وﻻﯾﺗﯽ ﺑردﯾم ،وﻟﯽ ھﯾﭻ ﯾﮏ

ﻣﺳﺎﻋدت از

اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﻧﮓ ﺟرﯾﺎن داﺷت .وی )ﭘﺳر

ﭘﺳر ﮐﺎﮐﺎﯾش در ﺟرﯾﺎن

از آﻧﮭﺎ ﺻدای ﻣﺎ را ﻧﺷﻧﯾدﻧد .آﺧرﯾن

ﺣﺳﺎب ﻓرﻣﺎن 99

ﮐﺎﮐﺎی ای ﻣرد( ﺑﺎ ﻣوﺗرش از ﺟﺎده

ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎن

درﺧواﺳﺗﯽ ام را ﺑﮫ ﺗﯾم ﺑﺎزﺳﺎزی

درﺧواﺳت داده اﻣﺎ ﻣﯾﮕذﺷت ﮐﮫ وی را ﮐﺷﺗﻧد .ﻣﺎ از دوﻟت

وﻻﯾﺗﯽ ﺑردم...ﻣن ھرﭼﯽ ﺗواﻧﺳﺗم

ﮐدام ﮐﻣﮑﯽ

ﮐدام ﮐﻣﮏ ﯾﺎ ھﻣدردی ﺑدﺳت ﻧﯾﺎرودﯾم.

ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ

اﻧﺟﺎم دادم اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﮐﮫ

درﯾﺎﻓت ﻧﻧﻣوده

ﺑﻌد از  24ﺳﺎﻋت ﻣﺎ ﻣردۀ وی را از

اﻓﻐﺎن و طﺎﻟﺑﺎن رخ

ﺟواب ﻣﺛﺑت ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورم ...ﻓﺎﻣﯾل

اﺳت.

وی ﺑﺳﯾﺎر ﻣظطرب اﺳت .ﺻرف ﻣﺎ
از دوﻟت ﻣﯾﺧواھﯾم ﮐﮫ ﻓﺎﻣﯾﻠش در
زودﺗرﯾن ﻓرﺻت ﻣﻣﮑن ﮐﻣﮏ
ﻧﻣﺎﯾد”.
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ﻣﺣل

ﺑرداﺷﺗﯾم”.

ﻧﯾروھﺎی آﯾﺳﺎف،

داد؛ ﮐﺷﺗﮫ ﺷده.

