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 »جایی امن نیستھیچ«
 حمالت شورشیان بر غیرنظامیان در افغانستان

 
 

 گزارش  خالصھ
ً را در کابل و مناطق عمدشانحمالت  ھای شورشی در افغانستان، گروهسوبھ این 2016اوایل سال  از شھری  تا
انتحاری شامل شدن ھزاران فرد ملکی گردیده است. حمالت کھ منجر بھ کشتھ و مجروحشدت افزایش داده بھ
خاطر ھ. صدھا فرد ملکی کھ باسترا بھ بار آورده سوم این تلفات ـحداقل یک ،الری گذاری با موتر وببم

ند، غذا و معیشت کنھا کار میزنند، در دکانھا قدم میدر جادهـ  روندبھ بیرون میشان ھای روزمره فعالیت
را  یانگیزھای ناگھانی و وحشتخشونتـ  باشندنماز میادای  کنند، در مساجد مشغولخانواده خویش را تھیھ می

 اند. تجربھ کرده
 

آور نان شوند، و اکثراً می فراوانھای دھند متحمل درد و رنجرا از دست میشان ھایکھ جانییی آنھاھاخانواده
دوامدار  اجتماعیـفزیکی و روانی ھای آسیب متحمل غالبا اند نیزیافتھ کھ نجات یھایآندھند. را از دست میشان

و  اورهبت صحی، مشکھ نیازمند مراق گردندمیھا با مشکالت دوامدار مواجھ آن بسیاری. گردندمیکننده و ناتوان
 باشند. می ھاسایر کمک

 
ً  ،این گزارش در  2018و اوایل سال  2017ھای دیدبان حقوق بشر در اواخر سال بر مبنای مصاحبھ کھ عمدتا
ھای شورشی گروهدیگر ھ کننده تعداد از حمالت مرگبار طالبان و ئارا، تھیھ گردیده استآباد و ھرات کابل، جالل

ھا و جوامع باشد کھ اثرات دوامدار این حمالت بر خانوادهسو میینا ھب 2016در افغانستان از اواخر سال 
کھ مسئولیت ھای شورشی و مقامات دولتی بھ گروه یھایسازد. این گزارش با توصیھشده را برجستھ میثرأمت

 رسد.  پایان میبھ حمایت از قربانیان را دارند، 
 

*** 
 

ھا دولت اند کھ ظاھرا ھدف آنرا در مناطق بزرگ شھری تقویت بخشیدهشانحمالت  طالبان، در دو سال گذشتھ
گردد. می قاعدهیبسبب تلفات وسیع و کنند کھ میھای استفاده اما از شیوه ؛باشدافغانستان و نیروھای خارجی می

 یلیت دو حملھئومس ،2018. طالبان در ماه جنوری شده استشدن صدھا فرد ملکی این حمالت سبب کشتھ
  .گردید نفر 125شدن بیش از کھ سبب کشتھبر عھده گرفت بزرگ را در کابل 

 
ۀ شاخشود گفتھ می) کھ ISKPوالیت خراسان ( ھای وابستھ بھ دولت اسالمیتوسط گروه انجام شده حمالت

شمول تعدادی زیاد ھب اماکن غیرنظامیان، ،باشد) میشھرت دارندھم  ISISکھ بھ داعش (دولت اسالمی وابستھ بھ 
دھنده افزایش این حمالت نشانۀ ای و متعصباناند. ماھیت فرقھاز مساجد و مراکز فرھنگی شعیان را ھدف گرفتھ

 . استبار جنگ مسلحانھ در افغانستان و رشد نکبت
 

این در  ترین حملھ تکیکھ یکی بزرگ در کابل گذاری شدهببم الرییک موتر نوع انفجار ، 2017ماه می 31در 
اندازه دقیق بمب . کردزخمی را نفر صدھا  و را کشتیا بیشتر از آن  150 احتماال بود، یھردوره جنگدر شھر 

طرزی بھرا شانھا بھ امنیت اطمینان تعداد زیادی از افغانـ ل چھارراھی مزدحم در مرکز کابـ جارو موقعیت انف
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لیت این حملھ را ئو. ھیچ گروھی مسشدھمراه کھ با حمالت بعدی از بین برد و وحشتی ایجاد کرد چشمگیر 
 عھده نگرفت.  رب
 
، از آغاز سال (یونما) ملل متحد در افغانستانسازمان ھیئت معاونت دفتر از سوی آوری شده اساس آمار جمع رب

شاھد باالترین رقم تلفات افراد ملکی در  2017سال  ،است شروع شدهسو کھ ثبت این نوع حمالت نبھ ای 2009
 نتیجھ حمالت انتحاری و حمالت بھ اصطالح پیچیده بوده است. 

 
 ھا و جوامع خانواده ایبردن آسیب دوامدار آوروارد

با  ییھادر مصاحبھ. افراد استشدن حمالت بر افراد ملکی بسیار بیشتر از ارقام کشتھ و مجروحھزینھ این 
اند کھ این حمالت پیامدھای مخرب بستگان افراد کشتھ شده در حمالت شورشیان اظھار داشتھ ،دیدبان حقوق بشر

کھ  یاقارب و وابستگان رایب اجتماعیـروانی آسیب: ستآورده ا بارھب ھاشدهکشتھھای و دوامدار برای خانواده
بدن بستگان  ھایوپارهبقایای تکھ وجویاند بھ دنبال جستشدهمجبور بعضی  طوریکھ ،اندهرا مشاھده کردخشونت 

را از دست شانآور ھای کھ نانبر خانوادهمخرب ثیرات مالی أت، مراجعھ کنندھا ھا و سردخانھخویش بھ شفاخانھ
سایر  و بھ دلیل حمایتی بھشوند، بارگی بیوه میھای کھ بھ یکخانم ویژه برای، بھپیامدھای اجتماعی ؛اندداده

 ؛شوندھا مواجھ میزندگی با محدودیتکار و در رابطھ بھ محل شوند و وابستھ میاعضای خانواده شوھر خویش 
ین قادر بھ ا ھای آنھا بیشتر ازکھ خانوادهخاطر اینھب ، یااندشده بھ ترک مکتب کھ مجبورکودکانی و اثرات بر 

شدن ھر شخص کشتھ خرج خانواده باشد، کار کند.کودک باید کمکدلیل کھ بھ این یا نبوده مین مصارف آنھا أت
بر تشکیالت خانواده از قبیل ھمسر، فرزندان، والدین و دیگر بستگان او دارد کھ از زیادی  ت مواجثیراأدارای ت

 برند.رنج میاجتماعی و عایداتی  و عاطفیت امنی، نبود حامی
 

طور ھھا بزیاد آنشماری . باشدنمیکھ اصال قابل سنجش گردند میھای دوامدار مجروحین نیز متحمل زیان
دیگر  ،ھای افغانستان میسر استشوند و فراتر از آنچھ کھ در اکثر شفاخانھفزیکی می نیازمند صحت دوامدار

قیمت بسیاری از داروھا باالست و اغلب را ندارند. شان درمانتوانایی پرداخت مصارف بیشتر برای عالج و 
ممکن  ،باشندت فزیکی شدید یا معلولیت میامجروحین کھ دارای جراح .را تھیھ کنندآنتوانند ھای فقیر نمیافغان

دھند. خدمات حمایوی برای برفتن بھ مکتب را از دست  خانواده یااقتصاد است تحرک و توانایی کار و کمک بھ 
 د. نگردباردوش سایر اعضای خانواده میاین افراد  این صورت،افراد معلول در افغانستان محدود است کھ در 

 
و زنده حمالت این  مشاھدهبھ دنبال اند کھ اظھار داشتھ کردهکھ مصاحبھ ییزیاد آنھابا شماری  دیدبان حقوق بشر

اند. چھل سال جنگ دوامدار، عدم آسایش گردیده عاطفی و روانیھای جدی دچار آسیبماندن پس از این حمالت، 
 گذاشتھاثرات مخرب ھا بر بھبود وضعیت روحی بسیاری از افغان، اجتماعی، و خدمات صحی روانی محدود

، خشونت و مشکالت اقتصادی ثباتیاست. شدت حمالت شورشیان در دو سال گذشتھ کھ سبب افزایش ناامنی، بی
 بار آورده است. ھب ی نیزروانی بیشتر فشارروحی و  اتضرب ه،گردید

 
شدگان و زیاد کشتھشماری دھد کھ تحقیقات دیدبان حقوق بشر نشان میاما موجود نیست، مشخصی آمار ھرچند 

 27گذاری شده در قربانیان انفجار امبوالنس بمب ،طور نمونھھب اند.شدت فقیر بودهبھاین حمالت  مجروحین
چندین . کسانی کھ در نددادتشکیل میداران فروشان و غرفھ، دستسرپرستکودکان بیرا در کابل  2018جنوری 

شامل دو نگھبان مسجد، یک  ،گرفتھ است ھا مصاحبھ صورتبا آننیز گزارش  در اینند و اهحمالت مجروح شد
ین ا از ند کھ بعداھھا اظھار داشت. تمام آنھستندکسی اتراننده سالن عروسی، یک خیاط، یک نانوا و یک محافظ 

 اند. دچار مشکالت مالی شدید شده ،تحمال
 

 حمایت دولت از قربانیان 
، کندمیھای مالی کمک انشده در حمالت شورشیکشتھھای افراد گرچند دولت افغانستان با مجروحین و خانواده

صورت  یکھ چنین کمکای هند کھ بجز وعداھداشت ابرازایم انجام دادهھا مصاحبھ آن ما باکھ ییآنھا اما تعدادی زیاد
 طورھند کھ روند دریافت کمک باھدیگر اظھار داشت ۀاند. عداز دولت دریافت نکرده یدیگر کدام کمک ؛گیردمی



 

3 

کنند و کھ بعضی کمک دریافت میطوری ؛باشدفساد مییا آلوده بھ  ،زیاد استدارای مشکالت  ایکنندهممانعت
 .  توانند کمک دریافت کنندنمیبعضی 

 
خدمات نیز شوندگان این حمالت ثرأھای روزافزون متحمالت افزایش یافتھ است، نیازمندی ھمانطوری کھ

داشتند کھ از این ھا صحبت کردیم شکایت ساختھ است. تقریبا ھر شخصی کھ ما با آنثر أنھادھای غیردولتی را مت
یا درباره نیازمندیھای عاجل آنھا و تداوی  ، واستآنھا نشده صحی ھیچ مقام رسمی جویای احوال و وضعیت 

را شانس نفرت بھ مرتکبین این حمالت احساآنھا نسبت طوریکھ کھ اند. نپرسیده یالؤدرازمدت صحی آنھا کدام س
اند. با ھر فردی کھ ما دولت و جامعھ ملل نیز نادیده گرفتھ شدهسوی اظھار داشتند کھ از اظھار نمودند، ھمچنان 

بار بعدی مصیبت تدر حمالخود را عزیزان دیگر ممکن است داشتند کھ  ینا از یوحشت و ترسمصاحبھ داشتیم 
صورت خواھد کجا  در کھ حملھ بعدی چھ زمان وایندر خصوص ادامھ وضعیت نامعلوم  .زخمی ببینندکشتھ یا 

 کند.روحی را بیشتر می ھایدھد و فشارھا را افزایش مینگرانی ،گرفت
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 ھا توصیھ
 

 بھ تمام نیروھای شورشی 
توانند ید. نیروھای مسلح تنھا میین جنگ، تمام حمالت عمدی بر افراد و اھداف ملکی را متوقف نمایانوق مطابق •

ھدف قرار دھند. را ھا اشتراک دارند ویان دشمن، یا افراد ملکی کھ مستقیما در جنگجاھداف نظامی، جنگ
باشند. اھداف ملکی از قبیل مکاتب، ن میئوکارکنان ملکی دولت مانند سایر افراد ملکی از حمالت مص

نباید مورد حملھ  ،ی استفاده شودکھ برای اھداف نظامجز مواردیھب ،ھا و منازل مسکونیھا، عبادتگاهشفاخانھ
 قرار گیرد. 

صورت نگیرد یا انتظار برود کھ آسیب  تشخیصحمالت کھ در آنھا میان افراد ملکی و نظامی  یمامت •
کننده باید تمام تدابیر ید. نیروھای حملھینامتناسب بھ افراد ملکی یا اھداف ملکی وارد گردد را متوقف نما

 ممکن را جھت کاھش ضرر بھ افراد ملکی اتخاذ نمایند. 
فرد غیرنظامی دارای کننده خود را در لباس در آن حملھ متوقف کنید کھ ای راکارانھحمالت فریب •

 ھا. از قبیل استفاده از امبوالنس برای مخفی نگھداشتن بمب ،زندمصئونیت جا می
طوریکھ الزم باشند می یجنگوانین ل نقض قئونحوی مسکنند یا بھدستور صادر میفرماندھانی را کھ  •

 . ییدمجازات نما است
 

 بھ دولت افغانستان 
از طریق تنظیم فعلی را  مربوطھسیستم  ،ھ کمک بھ قربانیان افراد ملکی حمالت شورشیانئبمنظور ارا •

نباید  را ھاد. کمکیایجاد نمایدر این خصوص د یا برنامھ جدیدی را یبخشبمقررات و قوانین رسمیت 
بھ قربانیان ھرنوع حملھ این کمک بلکھ  ؛کنیدھای آنھا محدود بھ قربانیان حمالت بزرگ یا خانواده

ھای مالی و سایر دست آوردن کمکھ بدر مورد روند ھ اطالعات عمومی ئمنظور اراھب. صورت گیرد
ید و درباره فساد و تبعیض در یھا اطمینان حاصل نمامنصفانھ کمک. از توزیع یدیکمپاین نما ،ھاکمک
 بالفاصلھ تحقیق کنید.  ،پروسھاین 

نیروھای یا چھ توسط شورشیان یا دولت و  ،ھای روانی بھ بازماندگان حمالتھ کمکئمنظور اراھب •
 ھاکمک دیگر دھی وید. این نوع خدمات باید شامل مشورهیا انکشاف داده و تطبیق نماتدابیری ر ،ائتالف

 ھای روحی گردد. بھ قربانیان ضربھ
 

 بھ سازمان ملل متحد 
در تسوید پالیسی جامع غرامت  (UN OCT)از طریق دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد  •

 ید. یھمکاری تخنیکی نمابا افغانستان قربانیان 
 

 المللی افغانستان کنندگان بینبھ تمویل
 دخیل در جنگھای مالی و غیرمالی بھ قربانیان ملکی حمالت تمام اطراف ھ کمکئاراھای از برنامھ •

ھای صحت کمک روانی منحیث بخشی از تالش جھت بھبود مراقبتھ ئاراید. بر خدمات یحمایت نما
 ید.  یروانی تمام اشخاص در افغانستان تمرکز نما
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