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ﺗﺣﻘﯾق اوﻟﯾﮫ داﺧﻠﯽ ﻣوﺳﺳﮫ داﮐﺗران ﺑدون ﺳرﺣد
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اﯾن ﺳﻧد ﺗﺣﻘﯾق اوﻟﯾﮫ داﺧﻠﯽ ﻣوﺳﺳﮫ داﮐﺗران ﺑدون ﺳرﺣد از ﻣرﺣﻠﮫ ﻗﺑل ،درﺟرﯾﺎن و ﻋواﻗب ﺑﻌدی ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﺑﺎﻻی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ
داﮐﺗران ﺑدون ﺳرﺣد در ﮐﻧدز روز ﺷﻧﺑﮫ ﻣﺻﺎدف  ۳اﮐﺗﺑر  ۲۰۱۵ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ اﺳﺎس اطﻼﻋﺎت ﮐﺎرﻣﻧدان داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت از ﻣﻧﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﺻﺎوﯾر ﻗﺑل و ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ از ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻣول ﺗﺻﺎوﯾری ﮐﮫ از
ﺳﺗﻼﯾت ګرﻓﺗﮫ ﺷده ،اﯾﻣﯾل ھﺎ و ﺛﺑت ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ اﯾن ﺳﻧد آﺧرﯾن راﭘور داﺧﻠﯽ از واﻗﻌﮫ
ﻧﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﯾن ﺳﻧد واﻗﻌﮫ ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ را ﺑﮫ اﺳﺎس ﺗرﺗﯾب وﻗوع زﻣﺎﻧﯽ ﻣرور ﻧﻣوده و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻣوﺳﺳﮫ در ﮐﻧدز
آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧدارﻧد ،ﻣﻌﻠوﻣﺎت درﺑﺎره ﭘروژه داده ﺷده اﺳت.
ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن ﻣرﮐز در وﻻﯾت ﮐﻧدز )(۲۰۱۵ – ۲۰۱۱
ﻣوﺳﺳﮫ داﮐﺗران ﺑدون ﺳرﺣد در ﻣرﮐز ﺗروﻣﺎی وﻻﯾت ﮐﻧدز از ﻣﺎه آګﺳت ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾﮑرد  .ﺗروﻣﺎ ﺳﻧﺗر ﮐﻧدز ﺗﻧﮭﺎ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ازﯾن ﻧوع در زون ﺷﻣﺎل ﺷرق ﮐﺷور اﺳت .اﯾن ﺗروﻣﺎ ﺳﻧﺗر ﺧدﻣﺎت راﯾګﺎن و ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ در ﺣوادث
ﺗراﻓﯾﮑﯽ ،و ھم ﭼﻧﺎن زﺧﻣﯽ ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺛل ﺑﻣب ،ﻣﺎﯾن و ګﻠوﻟﮫ ﺑﺎری ﻣﺻدوم ﺷده اﻧد اراﯾﮫ ﻣﯾﻧﻣود .اﺻﻼ اﯾن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ  ۹۲ﺑﺳﺗر
داﺷت اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺑﯽ ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ ﻣرﯾض ھﺎ ﺗﻌداد ﺑﺳﺗر ھﺎ ﺑﮫ  ۱۴۰اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ﻣرﮐز ﺗروﻣﺎی ﮐﻧدز ﺑﮫ دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﻋﺎﺟل ،ﺳﮫ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ ،و ﯾﮏ واﺣد ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه ﯾﺎ ای ﺳﯽ ﯾو ،ﺑﺧش اﯾﮑس ری ،دواﺧﺎﻧﮫ ،ﻓزﯾوﺗراﭘﯽ و ﻻﺑراﺗوار ﻣﺟﮭز ﺑود .درﯾن
ﻣرﮐز  ۴۶۰ﮐﺎرﻣﻧد اﺳﺗﺧدام ﺷده ﺑود .ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۴ﺟون  ۲۰۱۵ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ در وﻟﺳواﻟﯽ ﭼﮭﺎردره در  ۱۵ﮐﯾﻠوﻣﺗری
ﺷﮭر ﮐﻧدز ﺑﺎز ﮐرد .درﯾن ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ زﺧﻣﯽ ھﺎ ﺧدﻣﺎت اوﻟﯾﮫ ﺻﺣﯽ را ﻗﺑل از ارﺳﺎل ﺷدن ﺑﮫ ﺷﮭر ﮐﻧدز درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑردﻧد.
1

از ﺷروع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣرﮐز ﺗروﻣﺎی ﮐﻧدز در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﯾﺗﺷر از  ۱۵۰۰۰ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ ﺻورت ګرﻓﺗﮫ و  ۶۸۰۰۰ﻣرﯾض ھﺎی
ﻋﺎﺟل ﺗداوی ګردﯾده اﻧد .طورﯾﮑﮫ در ګراف دﯾده ﻣﯾﺷود ،ﺗﻌداد ﻣرﯾض ھﺎی ﻣرﮐز ﺗروﻣﺎی ﮐﻧدز ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﻣﺎ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۵رﻗم ﺗﻌداد ﻣرﯾض ھﺎ ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد ﺷده اﺳت .2

1

ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ داﮐﺗران ﺑدون ﺳرﺣد در ﮐﻧدز ﮐﺎﻣﻼ راﯾګﺎن ﺑوده و ﺗﻣﺎم ﻣرﯾﺿﺎن را ﺑﮫ اﺳﺎس ﺿرورت طﺑﯽ ﺷﺎن ﺑدون درﻧظر داﺷت
ﻗوم ،ﻋﻘﯾده ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ واﺑﺳﺗګﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗداوی ﻣﯾﮑرد.
2

ﺗروﻣﺎی ﺷدﯾد ﺷﺎﻣل ﺑﻣب ھﺎی ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺷده در زﻣﯾن ،اﻧﻔﺟﺎر ﺑﻣب ھﺎ ،ﺗﯾراﻧدازی ،ﺑﺎ ﭼﺎﻗو زﺧﻣﯽ ﮐردن ﯾﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﺗروﻣﺎی ﻏﯾرﻋﻣدی
ﻋﺑﺎرت از ﺗﺻﺎدف ﻣوﺗر ،ﺳوﺧﺗګﯽ ھﺎی ﻏﯾر ﻋﻣدی ،ﯾﺎ ﺟراﺣﺎت دﯾګر ﻣﯾﺷود.

در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﯾﺷﺗر از  ۲۲۰۰۰ﻣرﯾض ﺗداوی ﺷده ﺑود ﮐﮫ از ھﻣﺎن ﺟﻣﻠﮫ ﺑﺎﻻی  ۴۲۴۱آن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺻورت ګرﻓﺗﮫ اﺳت .از ﻣﺎه
ﺟﻧوری ﺗﺎ ﻣﺎه آګﺳت  ۳۲۶۲ ۲۰۱۵ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده اﺳت.
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ام اﯾس اﯾف در وﻻﯾت ﮐﻧدز ﺑر اﺳﺎس ﯾﮏ ﭘروﺳﮫ ﺧﯾﻠﯽ دﻗﯾق ﺑﻌد از ﺗواﻓق ﺟﺎﻧﺑﯾن درګﯾر ﺟﻧګ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷد ﺗﺎ طرف
ھﺎی درګﯾر ﺑﯾطرﻓﯽ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را اﺣﺗرام ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر ام اﯾس اﯾف در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھم ﺑﺎ ﻣﺳوﻟﯾن ﺻﺣﯽ دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وھم ﺑﺎ
ﻣﺳوﻟﯾن ﺻﺣﯽ ګروپ ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﺑﮫ ﺗواﻓق رﺳﯾده ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣوارد ﻣﺷﺧص ﺣﻘوق ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣوراد ذﯾل
ﻣﯾﺷود ﻣراﻋﺎت ﻧﻣﺎﯾﻧد:
 ﺿﻣﺎﻧت اﯾن ﺣق ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﻣرﯾض ھﺎ و زﺧﻣﯽ ھﺎ را ﺑدون ﺗﺑﻌﯾض ﺗداوی ﻧﻣﺎﯾﯾم. ﺣﻔﺎظت از ﻣرﯾﺿﺎن و ﮐﺎرﻣﻧدان و ﺿﻣﺎﻧت از آزار ﻧرﺳﺎﻧدن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺗﺣت ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ اﻧد. ﻣﺻوﻧﯾت از ﺗﻌﻘﯾب ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯾﮑﮫ وظﺎﯾف ﺻﺣﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد. اﺣﺗرام ﺑﮫ ﻣﺣرﻣﯾت طﺑﯽ و ﻣرﯾض. اﺣﺗرام ﺑﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ " ﻣﻧﻊ دﺧول ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ " ﺑﮫ داﺧل ﻣﺣوطﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ.اﯾن ﺗﻌﮭدات ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧظﺎﻣﯽ ھﺎی درګﯾر اﯾن ﺟﻧګ ﺑﺣث ﺷده و ﺗﺻدﯾق ﺷده ﺑود .طرف ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﯾل ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺣث ﺷده ﺑود
ﻗوای ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﻣرﯾﮑﺎ )ﺑﺎ ﻗوای ﺧﺎص و ﻗوای ﻋﺎدی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ( ،ISAF ،و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﺣﻣﺎﯾﮫ ﻧﺎﺗو ،اردوی ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭘوﻟﯾس ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﻣﺎﯾﻧدګﯽ ھﺎی اﻣﻧﯾت ﻣﻠﯽ و ګروپ ھﺎی ﻣﺧﺎﻟف ﻣﺳﻠﺢ ﺑودﻧد .ﺗﻣﺎم طرﻓدار ھﺎی درګﯾر ﺑﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ
" ﻣﻧﻊ دﺧول ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ " در داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ام اﯾس اﯾف ﻣواﻓﻘت ﮐرده و از آن ﭘﯾروی ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد.

اﯾن ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ درﻧظر ګرﻓﺗن ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ " ﻣﻧﻊ دﺧول ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ " ﺑﮫ داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺗروﻣﺎی ﮐﻧدز ،ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ګﺎرد ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺢ ﻣوﺳﺳﮫ و
ﺑﺣث ﺑﺎ طرف ھﺎی درګﯾر ﺟﻧګ و ﻣردم وﻻﯾت ،ﻋﻣﻠﯽ ﺷده ﺑود.

ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ) ۲۸ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر –  ۲اﮐﺗﺑر (۲۰۱۵
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 ۲۸ﺳﭘﺗﻣﺑر ۲۰۱۵
4

ﺻﺑﺢ زود  ۲۸ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺟﻧګ ﺷدﯾد ﺑﯾن ﻧﯾرو ھﺎی دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻧﯾرو ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن در ﺷﮭر ﮐﻧدز ﺷروع ﺷد .ﺑرای ﺗداوی زﺧﻣﯽ ھﺎی ﺟﻧګ
ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎﯾﻧد ،ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﭘﻼن ﺗداوی واﻗﻌﺎت ﮐﺗﻠوی را آﻣﺎده ﻧﻣودﻧد.
ام اﯾس اﯾف از ﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﯽ و ﻏﯾر ﺻﺣﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺿروری ﺑودﻧد ﺧواﺳﺗﻧد ﺗﺎ در داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد .ﺗﺎ از
رﻓت و آﻣد ﺑﮫ داﺧل ﺷﮭر ﮐﻧدز و ﻋدم رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻧګ ﺟﻠوګﯾری ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد .ﭼﺎﺷت ھﻣﺎن روز ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان داﺧﻠﯽ و
5
ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺿرورت ﻧﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎن ارﺳﺎل ﺷدﻧد.
ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ روال ﺳﺗﻧدرد ،از ارﺗﺑﺎط زﺧﻣﯽ و ﻣرﯾض ﺑﺎ ګروپ ﭘرﺳﯾده ﻧﻣﯾﺷد ھر ﭼﻧد اﯾن از ﯾوﻧﯾﻔورم و ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺷﺧﺻﺎت دﯾګر ﻣﻌﻠوم ﺑود ﮐﮫ
6
ﺑﻌﺿﯽ از زﺧﻣﯽ ھﺎ از ﻣﺣﺎرب ﺑودﻧد .
در اواﯾل ﺷروع ﮐﺎر اﯾن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﯾﺷﺗر زﺧﻣﯽ ھﺎ را ﻗوای دوﻟﺗﯽ و ﭘوﻟﯾس ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداﻧد اﻣﺎ در ﺷروع ھﻔﺗﮫ و ﺑﻌد از  ۲۸ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﯾﺷﺗر
زﺧﻣﯽ ھﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را ﺟﻧګﺟو ھﺎی طﺎﻟب ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾداد .ﺗﻧﺎﺳب در ﺗﻌداد زﺧﻣﯽ ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن و ﻗوای اﻣﻧﯾﺗﯽ اﻓﻐﺎن ﻧظر ﺑﮫ ﻣوﻗﯾﻌت ﺧط اول
ﺟﺑﮭﮫ ،ﺷدت ﺟﻧګ ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ام اﯾس اﯾف ﯾﺎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دﯾګر ﻣﺗﻔﺎوت ﺑود.
وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺟﻧګ ﺷدت ﯾﺎﻓت ﻣوﺳﺳﮫ از زﺧﻣﯽ ھﺎی دو طرف ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﯾوﻧﯾﻔورم ﺷﺎﻧرا از ﺑﯾن ﺑﺑرﻧد ﭼون زﺧﻣﯽ ھﺎی ھردو
طرف درګﯾر در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺗداوی ﻣﯾﺷدﻧد و اﺣﺗﻣﺎل زدوﺧورد در داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻻ ﺑود .اﯾن ﺧود روش اﺳﺗﻧدرد ﺑرای ﮐﺎھش ﺧطر زدوﺧورد
در داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ اﺳت .ﻧﻣﺎﯾﻧده ﯾﯽ از ﻗوای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ام اﯾس اﯾف آﻣده و ﺧواﺳﺗﺎر رﯾﻔر زﺧﻣﯽ ھﺎی ﮐﺎرﻣﻧدان ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺑﻌد
از آن ﺑﺟز زﺧﻣﯽ ھﺎی ﺷدﯾد ،ھﻣﮫ ﺷﺎن رﯾﻔر ﺷدﻧد .ﺑﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﺎ دارﻧد ،ﺑﻌد از واﻗﻌﮫ رﯾﻔر زﺧﻣﯽ ھﺎی دوﻟت ،ﮐدام زﺧﻣﯽ دﯾګر
ﺟﻧﺎح دوﻟت ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ آورده ﻧﺷد.
ﺳﺎﻋت  ۶ﺑﻌد از ظﮭر دو ﺟﻧګﺟوی طﺎﻟب ﺑﮫ دروازه ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ام اﯾس اﯾف آﻣده و اطﻼع دادﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﺣﮫ در ﮐﻧﺗرول آﻧﮭﺎ اﺳت.
ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ۱۰ﺷب ﺗﯾم طﺑﯽ ام اﯾس اﯾف ﺣدود  ۱۳۷ﻣرﯾض ﺑﮫ ﺷﻣول  ۲۶طﻔل را ﺗداوی ﮐرده ﺑودﻧد .ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﯾض ھﺎ از اﺛر ﺷﻠﯾﮏ زﺧﻣﯽ
ﺷده ﺑودﻧد و ﺟراح ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣﺻروف ﺗداوی ﺟراﺣﺎت ﺷدﯾد در ﻗﺳﻣت ﺑطن ،دﺳت وﭘﺎ و ﺳر ﻣﺻروف ﺑود.
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ﻣوﺳﺳﮫ ام اﯾس اﯾف ﺑﮫ ارﻗﺎم طﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ھﺎی  ۲۸ﺳﭘﺗﻣﺑراﻻ  ۲اﮐﺗﺑر ﺑﺧﺎطر ﺣرﯾق اﯾن ﻓﺎﯾل ھﺎ )ﻓﺎﯾل ﻣرﯾض ھﺎ ،آرﺷﯾف ھﺎی طﺑﯽ ،و اﺳﻧﺎد ﺑﺳﺗری ﺷدن
ﻣرﯾض ھﺎ( در داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ،از اﺛر ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ دﺳﺗرﺳﯽ ﻧدارد.
4

ام اﯾس اﯾف ﻣﻌﻣوﻻ واژه )ګروپ ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺧﺎﻟف( را ﺑرای طﺎﻟﺑﺎن و ګروپ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﺎل اﻧد ،ﺑﮑﺎر ﻣﯾﺑرد .درﯾن ﺳﻧد ﺑﮫ
اﯾن دﻟﯾل )ﻧﯾرو ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن( ګﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ،ﭼون ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷده اﻧد آﻧﮭﺎ را ﻧﯾرو ھﺎی طﺎﻟب ﻣﯽ ګﻔﺗﻧد.
5

وﻗﺗﯽ ﻧﺎاﻣﻧﯽ زﯾﺎد ﺷد ام اﯾس اﯾف ﻓﻘط ھﻣﺎن ﮐﺎرﻣﻧداﻧﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی طﺑﯽ و زﻧدګﯽ ﻣرﯾض ﺿروری اﻧد ،را ﻧګﮫ ﻣﯾدارد.

 6ﺑﺣﯾث ﻣوﺳﺳﮫ طﺑﯽ و ﺑﯾطرف ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﮫ از ﻣرﯾض و زﺧﻣﯽ درﺑﺎره واﺑﺳﺗګﯽ ﺑﮫ ګروپ ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ ﻧﻣﯽ ﭘرﺳد ﭼون
اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت طﺑﯽ ﻧﺑوده و ﻏﯾر ﻣﯾﺑﺎﺷد .در رﯾﮑﺎرد ھﺎی ﻣوﺳﺳﮫ ﺣرف ) C (Civilianﯾﺎ ﻣﻠﮑﯽ ﺑود ﺗﺎ ﻓﮭﻣﯾده ﺷود ﮐﮫ ﻣرﯾض ﻣﻠﮑﯽ
ﺑوده و ) M (Militaryﺑود ﺗﺎ در ﻗﺳﻣت ګرﻓﺗن ﺳﻼح او در دروازه ورودی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و درﻧظر داﺷت ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ ﻣﻧﻊ دﺧول ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ
ﮐﻣﮏ ﺷده ﺑﺎﺷد .ھﯾﭻ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﯾګر درﺑﺎره راﺑطﮫ ﻣرﯾض ﺑﺎ ګروپ ﻣﺳﻠﺢ ﺛﺑت ﻧﻣﯾﺷد .ﺑﻌد از زﺧﻣﯽ ﺷدن ﻗوای ﻧظﺎﻣﯽ ﻣﺣﺎرب
ﻣﺣﺳوب ﻧﺷده و در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﺗﺣت ﻗﺎﻧون ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯾﺷوﻧد.

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ  ۲۹ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
ﻣوﺳﺳﮫ اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ را ﺑﮫ ﻧﺷر رﺳﺎﻧﯾد ﮐﮫ در آن از اﻓزاﯾش ھوﻟﻧﺎک ﻣرﯾض ھﺎ و اﻓزاﯾش ﺑﺳﺗر ھﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ از  ۹۲ﺑﮫ
 ۱۱۰ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ګﻔﺗن ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ زﺧﻣﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺎﻣدﻧد ﺧﺑر داد .ﻋﻼوه ﺑرآن در اﻋﻼﻣﯾﮫ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ از  ۱۳۰ﻣرﯾض
ﮐﮫ در وارد ھﺎ ،دھﻠﯾز ھﺎ و ﺣﺗﺎ در دﻓﺗر ﺑﺳﺗر ﺷده ﺑودﻧد و ﭘرﺷدن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و اداﻣﮫ ﺟﻧګ اﺷﺎره ﺷده ﺑود .درﯾن اﻋﻼﻣﯾﮫ از ﻧګراﻧﯽ
ﻣوﺳﺳﮫ درﺑﺎره ھﺟوم زﺧﻣﯽ ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ﺻﺣﺑت ﺷده اﺳت .7
ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدګﺎن طﺎﻟب ﻣﻼﻗﺎت ﮐرده و از ﺿرورت ﺑﮫ ازدﯾﺎد ﺑﺳﺗر ﺑرای زﺧﻣﯽ ھﺎی ﺷدﯾد و اداﻣﮫ ﺟﻧګ ﺻﺣﺑت
ﻧﻣودﻧد .ﯾﮑﯽ از راه ھﺎی ﺣل ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده رﺧﺻت ﻧﻣودن ﺑﻌﺿﯽ زﺧﻣﯽ ھﺎ و رﯾﻔر آﻧﻌده زﺧﻣﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﺻﺣﯽ
ﺿرورت دارﻧد ﺑﮫ ﮐﻠﯾﻧﮏ وﻟﺳواﻟﯽ ﭼﮭﺎردره را ﻧﻣودﻧد.
ﯾﮑﯽ از وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﮐﮫ ﻋﺎزم ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﺑود ﺗﺎ ﺗﺟﮭﯾزات ﻋﺎﺟل طﺑﯽ را ﺗﺳﻠﯾم ﺷود ﺣﯾن ﻋﺑور از ﺧط اول ﺟﻧګ ﻣورد
اﺻﺎﺑت ګﻠوﻟﮫ ﻗرار ګرﻓت .ﮐﺎرﻣﻧد ﻣوﺳﺳﮫ ﺑرای ﻣﺻوﻧﯾت اش از ﻣوﺗر ﻓرار ﻧﻣوده ﺑود .روز ﺑﻌد ﻣوﺗر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﺟﮭﯾزات ﻋﺎﺟل
طﺑﯽ ﺑﺻورت ﺳﺎﻟم ﺑدﺳت آﻣد.
ﺑﺧﺎطر اﻓزاﯾش روز اﻓزون ﺟﻧګ و ﺑﺧﺎطر ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن ،ﻣوﺳﺳﮫ ام اﯾس اﯾف ﯾﮑﺑﺎر دﯾګر ﮐوردﯾﻧﺎت ﺟﯽ ﭘﯽ اﯾس ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را
ﺑﮫ وزارت دﻓﺎع آﻣرﯾﮑﺎ ،وزارت دﻓﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وزارت داﺧﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اردوی آﻣرﯾﮑﺎ در ﮐﺎﺑل اﯾﻣﯾل ﻧﻣود .ﮐوردﯾﻧﺎت ﺟﯽ ﭘﯽ
اﯾس ﮐﮫ ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود ﻗرار ذﯾل ﺑود 36°43'4.91"N 68°51'43.96"E :از ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و 36°43'4.29"N
 68°51'42.62"Eﺑﺮای ﺑﺨﺶ اداری.
ھم وزارت دﻓﺎع آﻣرﯾﮑﺎ و ھم ﻧﻣﺎﯾﻧده اردوی آﻣرﯾﮑﺎ از رﺳﯾدن ﮐوردﯾﻧﺎت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗن اﯾن ﮐوردﯾﻧﺎت ﺑﺎ ﺑﺧش ھﺎی
دﯾګر ﻣﺳوﻟﯾن اطﻣﯾﻧﺎن دادﻧد .وزارت داﺧﻠﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﻟﻔظﺎ از رﺳﯾدن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐوردﯾﻧﺎت ﺟواب ﻣﺛﺑت دادﻧد .ام اﯾس اﯾف
ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد اﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﮐوردﯾﻧﺎت را ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ او ھم از ارﺳﺎل ﻣﺳﺗﻘﯾم آن ﺑﮫ
ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎطﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ اطﻣﯾﻧﺎن داد.
ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ۳۰ﺳﭘﺗﻣﺑر
از  ۱۳۰ﻣرﯾض ﮐﮫ در روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﺗداوی ﺷده ﺑودﻧد ۶۵ ،ﺗن آﻧﺎن زﺧﻣﯽ ھﺎی طﺎﻟب ﺑودﻧد .در ھﻣﺎن روزﺧﯾﻠﯽ از ﻣرﯾض ھﺎ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را ﺗرک ﮐردﻧد ھرﭼﻧد ﺑﮫ ﻣﻌﯾﺎرات ﺧﺎرج ﺷدن از ﺑﺳﺗر ﺑراﺑر ﻧﺑودﻧد .اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ ازﯾن دو دﻟﯾل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را ﺗرک ﮐرده
اﻧد .اول ،ﺑﻌد از ﺑﺣث ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده طﺎﻟﺑﺎن روی ﺧﺎرج ﮐردن ﺑﻌﺿﯽ ﻣرﯾض ھﺎ ﺑﺧﺎطر ﺧﺎﻟﯽ ﺷدن ﺑﺳﺗر و دوم ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ
دوﻟت آﻣﺎده ﺣﻣﻠﮫ ﺑرای ګرﻓﺗن دوﺑﺎره ﺷﮭر ﮐﻧدز اﺳت .درﻋﯾن زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﻣرﯾض ھﺎ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را ﺗرک ﻣﯾﮑردﻧد ،ﻣرﯾض ھﺎی
دﯾګر ﺑﺳﺗری ﻣﯾﺷدﻧد.

در روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ام اﯾس اﯾف ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﮐﮫ دو ﺗن از زﺧﻣﯽ ھﺎی ﺑﺳﺗری در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ظﺎھرا از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد رﺗﺑﮫ طﺎﻟب
ﺑودﻧد .ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾر ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﻣﺳﻠﮫ ﺷدﯾم :اول ،اﯾن زﺧﻣﯽ ھﺎ ﺗوﺳط ﭼﻧدﯾن ﺟﻧګﺟو ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ آورده ﺷدﻧد و دوم ﺑﺻورت ﻣﻧظم
از وﺿﻌﯾت ﺻﺣﯽ ﻣرﯾض ﻣﻌﻠوﻣﺎت ګرﻓﺗﮫ ﺷده و ﮐوﺷش ﻣﯾﺷد زودﺗر ﺗداوی ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ زودی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ رﺧﺻت ﺷوﻧد.
ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﮫ  ۱اﮐﺗﺑر
ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ در واﺷﺗﻧګﺗن از ﻣوﺳﺳﮫ ام اﯾس اﯾف درﺧواﺳت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐرد ﮐﮫ آﯾﺎ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و ﻣوﻗﯾﻌت ھﺎی دﯾګر اﯾن
ﻣوﺳﺳﮫ طﺎﻟﺑﺎن )ﺗﺟﻣﻊ( ﻧدارﻧد و آﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺻون ھﺳﺗﻧد؟ ﻣوﺳﺳﮫ در ﺟواب آﻧﮭﺎ ګﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎ آﺧرﯾن
ﺗﻼش ھﺎﯾﺷﺎن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﮐﻧدز ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻋﻼوه ﺑر دﯾګران درﯾن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ طﺎﻟﺑﺎن زﺧﻣﯽ ﻧﯾز ﺗداوی ﻣﯾﺷوﻧد و ﺑﻌﺿﯽ ﺑﮫ
ﮐﻠﯾﻧﮏ وﻟﺳواﻟﯽ ﭼﮭﺎردره ﮐﻧدز رﯾﻔر ﺷده اﻧد.
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http://www.msf.org/article/afghanistan-msf-hospital-overwhelmed-wounded-after-heavy-fighting-kunduz

ام اﯾس اﯾف ھﻣﭼﻧﺎن اظﮭﺎر ﻧﻣود ﮐﮫ ﺑﺎ دو طرف ﺻﺣﺑت ﺷده ﮐﮫ ﺑرای اداﻣﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣوﺳﺳﮫ  ،ھردو ﺟﻧﺎح ﺟﻧګ ﺑﺎﯾد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ھﺎی طﺑﯽ را اﺣﺗرام ﻧﻣوده و از ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ آن ﺑﭘرھﯾزﻧد.
ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﻣﻠﮑﯽ راﺑط از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻧﯾز ﺑﮫ ام اﯾس اﯾف ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣوده ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎن ﮐﻧدز ﺑﺎﯾد ﻣوﻗﯾﻌت ﻣﺎ در ھﻣﺎن
ﻣﺷﺧﺻﮫ ﺟﯽ ﭘﯽ اس ﺣﻔظ ګردد.
ﺟﻣﻌﮫ  ۲اﮐﺗﺑر
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ﻋﻼوه ﺑر ﭘرﭼم ﻣوﺳﺳﮫ ﮐﮫ در دروازه ورودی آوﯾزان ﺑود ،دو ﭘرﭼم دﯾګر در ﺑﺎم ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز ھﻣوار ﺷده ﺑود  .ﻋﻼوه ﺑرآن
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺗروﻣﺎی ﮐﻧدز ﺗﻧﮭﺎ ﻣوﻗﯾﻌﺗﯽ در ﮐﻧدز ﺑود ﮐﮫ در ﺷب ﺑﻣﺑﺎرد ﺑرق داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﺑرق از ﺟﻧراﺗور ﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﺷد.
ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﭘﻠﻣﺎﺗﯾﮏ آﺳﺗراﻟﯾﺎﯾﯽ و ﻓراﻧﺳوی ﺑﺎ ﻣوﺳﺳﮫ ام اﯾس اﯾف ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷده و از ﻣوﺟودﯾت ﺧطر اﺧﺗطﺎف ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻣوﺳﺳﮫ اطﻼع دادﻧد .اﯾن ﻣﺗﻌﺎﻗب ﺑﮫ درﺧواﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺳﻔﺎرت ﻓراﻧﺳﮫ از ﻣوﺳﺳﮫ درﺑﺎره ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑودﻧد ﺗﺎ درﺻورت اﺧﺗطﺎف ﺷﺎن اﺳﺗﻔﺎده ګردد  .9در ﺗﯾم ﻣوﺳﺳﮫ ام اﯾس اﯾف دو ﻓراﻧﺳوی و ﯾﮏ اﺳﺗراﻟﯾﺎﯾﯽ
ﺷﺎﻣل ﺑود .ﻋﻼوه ﺑراﯾﻧﮭﺎ ﺷﮭروﻧدان ﮐﯾوﺑﺎ ،ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ،ھﻧګری ،آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ و ﻓﻠﯾﭘﯾﻧﯽ ھﺎ ﻧﯾز ﺷﺎﻣل ﺗﯾم ﺑودﻧد .ﺑﺧﺎطر ارزﯾﺎﺑﯽ
داﺧﻠﯽ ،ﻣوﺳﺳﮫ ﺧطر اﺣﺗﻣﺎل اﺧﺗطﺎف ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧﺎرﺟﯽ اش را در داﺧل ﺗﯾم در ﮐﻧدز ،ﮐﺎﺑل و دﻓﺗر ﻣرﮐزی اش ﺑﺣث ﻧﻣودﻧد .ﺑﻌد
ازﯾن ﺑﺣث ھﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺑرآن ﺷد ﺗﺎ آﻣﺎدګﯽ ھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑرای ﮐم ﮐردن ﺧطر اﺧﺗطﺎف ﺑﯾﺷﺗر ﺷود .ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﮐﮫ در وظﯾﻔﮫ ﻧﺑودﻧد ﺑﺎﯾد در اﺗﺎق ھﺎی ﻣﺻون در در ﺗﮭﮑوی و اﺗﺎق ھﺎی اداری ﺑﺎﯾد ﻣﯾﺧواﺑﯾدﻧد.
در ﺳﺎل  ۱۰ﺷب ﺑﯾﺷﺗر از  ۱۰۰ﮐﺎرﻣﻧد و ﭘﺎﯾواز  10در ﺗﮭﮑوی ﭘﺎﯾﯾن  ICUو اﺗﺎق ﻣرﯾﺿﺎن ﺑﺳﺗری ﺧواﺑﯾده ﺑودﻧد .ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺷدن
ﺟﻧګ ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ،ﺗﮭﮑوی ﯾﮏ ﺟﺎی ﻣﺻون ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑود .ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﻌد از  ۱۰ﺷب ﺑﯾدار ﺑودﻧد از آراﻣﯽ ﺟﻧګ ﻧظر ﺑﮫ روز
ﻗﺑل ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﻗﺑل از ﺷروع ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ در آن ﺷب ،ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﯾګوﯾﻧد ﮐﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و اطراف آن ﺧﯾﻠﯽ آرام ﺑود .ﻧﮫ ﺻدای ﺟﻧګ،
ﻓﯾر ،طﯾﺎره و ﻧﮫ ﺻدای اﻧﻔﺟﺎری در ﻧزدﯾګﯽ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺷﻧﯾده ﻣﯾﺷد .ﺣﺗﺎ ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺎرﻣﻧدان ګﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻣﯾﺷد در ﺻﺣن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ در
ھوای آزاد اﯾﺳﺗﺎده ﺷوﻧد ﮐﺎرﯾﮑﮫ روز ھﺎی ﻗﺑل ﺑﮫ دﻟﯾل آﻣدن ﻣرﻣﯽ از اطراف ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ در روز ھﺎی ﻗﺑل ﻧﻣﯾﺷد .ﮐﺎرﻣﻧدان ھﻣﭼﻧﺎن
ﺗﺻدﯾق ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ دروازه ھﺎی ورودی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑوده و ګﺎرد ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺢ دﻓﺗر در وظﯾﻔﮫ ﺑوده اﻧد.
ﺣدودا از  ۱۲:۲۰ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  ۱:۱۰ﺻﺑﺢ ﮐواردﯾﻧﺎﺗور ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺣوطﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را ﺑرای ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از اﻣﻧﯾت دور ﻣﯾزد.
ﮐوردﯾﻧﺎﺗور ﺗﺻدﯾق ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ آرام ﺑوده و ھﯾﭻ ﺟﻧګﺟوﯾﯽ داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑوده اﺳت .ﻋﻼوه ﺑرآن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و اطراف آن
ﺟﻧګ ﻧﺑوده و ﺻدای ﺟﻧګ از ﻧزدﯾﮑﯽ ھﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺷﻧﯾده ﻧﻣﯾﺷد .ﺗﻣﺎم ګﺎردھﺎی ام اﯾس اﯾف در وطﯾﻔﮫ ﺑوده و ﺗﻣﺎم ﻣﺣوطﮫ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ زﯾر ﮐﻧﺗرل ﺑوده اﺳت.
ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف راﭘور ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ " ﻣﻧﻊ دﺧول ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ " ﺟدا ﭘﯾروی ﻣﯾﺷد  .11در ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ
ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ " ﻣﻧﻊ دﺧول ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ " ﺟدا ﺗﻌﻘﯾب و ﻋﻣﻠﯽ ﺷده و ھﻣﯾﺷﮫ ﮐﻧﺗرل ﻣﯾﺷد .ﺗﻣﺎم ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﮫ از ھﻣﮑﺎری اردوی ﻣﻠﯽ
اﻓﻐﺎن و طﺎﻟﺑﺎن در زﻣﯾﻧﮫ ﻧﯾﺎوردن اﺳﻠﺣﮫ ﺑﮫ داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ راﭘور دادﻧد.
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روز ﺟﻣﻌﮫ ﺟﻧګ در ﺳﺎﺣﮫ اطراف ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ګوﻧﮫ ﭼﺷﻣګﯾری ﮐم ﺷده ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑدون ﺣراس از ﻣرﻣﯽ ﭘرﭼم دﻓﺗر را
ﺑﺎﻻی ﺑﺎم ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﻣوار ﻧﻣودﻧد.
9

ﻣوﺳﺳﮫ ام اﯾس اﯾف اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را روز ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ  ۳۰ﺳﭘﺗﻣﺑر داده ﺑود.
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ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ دﻓﺗر ﺑرای ھر ﻣرﯾض ﯾﮏ ﭘﺎﯾواز در داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ اﺟﺎزه ﺑود.

 11از ﺷروع ﻓﻌﺎﻟﯾت اﯾن ﻣرﮐز ﻓﻘط ﺑﻌﺿﯽ ﻣوارد اﺳﺗﺛﻧﺎﺗﯽ ﺑوده ﮐﮫ ﻣرﯾض وﺧﯾم ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ رﺳﯾده و ﺑﮫ دﻟﯾل وﺧﺎﻣت وﺿﻌﯾت
ﻣرﯾض و ﺗﻼﺷﯽ آﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣرﯾض را آورده ﺑودﻧد ﺑﮫ داﺧل وراد ﻋﺎﺟل روان ﻣﯾﺷد .ﻓﻘط درﯾن ﺣﺎﻟت ﭘﺎﻟﯾﺳﯽ " ﻣﻧﻊ دﺧول ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ "
ﻧﻘض ﺷده و ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﮫ زودی ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﺷد.

ﯾﺎﻓﺗﮫ ھﺎ از ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺎﺑﻊ ام اﯾس اﯾف ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﺣوطﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼ در ﮐﻧﺗرل ام اﯾس ﺑوده و ھﯾﭻ ﻓﯾری از ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ در
ﭼﮭﺎر اطراف ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷده اﺳت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻣﻌﻠوﻣﺎت طﺑﯽ از  ۲۸ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺗﺎ  ۲اﮐﺗﺑر
از  ۲۸ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺗﺎ  ۲اﮐﺗﺑر ام اﯾس اﯾف روزاﻧﮫ  ۱۱۷ﻣرﯾض را ﺑﺳﺗر ﻣﯾﮑرد .اﯾن ﻣرﯾﺿﺎن ﻣﻌﻣوﻻ ھﻣﺎن ﻣرﯾﺿﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ از اﺛر
ﺧﺷوﻧت زﺧﻣﯽ ﺷده ﺑودﻧد.
ﺗﻧﮭﺎ در  ۶روز ) ۲۸ﺳﭘﺗﻣﺑر اﻻ  ۲اﮐﺗﺑر  ۳۷۶ (۲۰۱۵ﻣرﯾض ﺗﻧﮭﺎ در وارد اﺗﺎق ﻋﺎﺟل ﺗداوی ﺷده ﺑود .ھﻣﺎن ﻧﻣﺑرﯾﮑﮫ ﺑﮫ
ﮐﺗګوری “ﺳرخ” و “ﺳﯾﺎه“ ﺷدت ﮐﯾس ھﺎی ګرﻓﺗﮫ ﺷده را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد  .12در  ۲۸ﺳﭘﺗﻣﺑر  ۳۲٪ﻣرﯾض ھﺎ ﮐﺗګوری ﺳرخ و ﺳﯾﺎه
ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾن رﻗم ﺑﮫ  ۵۳٪در  ۲۹ﺳﭘﺗﻣﺑر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .ﺑﺎز ھم در ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۰ﺳﭘﺗﻣﺑر ﺑﮫ  ۳۵٪ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .در اول اﮐﺗﺑر اﯾن
رﻗم ﺑﮫ  ۵۰٪اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت .در دوم اﮐﺗﺑر اﯾن رﻗم ﺑﮫ  ۲۶٪ﮐﺎھش ﯾﺎﻓت.
در ﻣﺎه ھﺎی ﻗﺑل از اﯾن دوره ﻣرﯾﺿﺎن ﮐﺗګوری ﺳرخ و ﺳﯾﺎه ﻓﻘط  ۵٪ﻣرﯾﺿﺎن را در اﺗﺎق ﻋﺎﺟل ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯾدادﻧد .ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از
ﺣﺎدﺛﮫ ،ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف دﻟﯾل ﻣرﯾﺿﺎن وﺧﯾم را زﺧﻣﯽ ھﺎی ﺷدﯾد ﺟﻧګ داﻧﺳﺗﮫ اﻧد و ګﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﻓﻘط ھﻣﺎن زﺧﻣﯽ ھﺎی
ﺷدﯾد ﺑﺎ ﺧطر ګرﻓﺗن ﺧط ﻣﻘدم ﺟﺑﮭﮫ ﺑﮫ داﺧل ﺷﮭر ﺑرای ﺗداوی آورده ﻣﯾﺷدﻧد.
از ﻣﺟﻣوع  ۳۷۶ﻣرﯾﺿﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن ﺷش روز در اﺗﺎق ﻋﺎﺟل ﺗداوی ﺷدﻧد ۱۱٪ ،آن ﺧﺎﻧﻣﮭﺎ و  ۱۶٪اطﻔﺎل زﯾر  ۱۵ﺳﺎل ﺑودﻧد.
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ام اﯾس اﯾف ﻣﺟﻣوﻋﺎ  ۱۳۸ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ را اﻧﺟﺎم داده اﺳت ﮐﮫ  ۲۹٪اﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی ﺟراﺣﯽ ھﻔﺗﮫ ﻗﺑل از ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ
در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑرای ﻻﭘراﺗوﻣﯽ ﺑوده اﺳت .13
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ آﻣرﯾﮑﺎ )ﺻﺑﺢ وﻗت روز  ۳اﮐﺗﺑر (۲۰۱۵
ﺑﮫ ګﻔﺗﮫ ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﭘرﺳﯾده ﺷده اﻧد ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﻧﯾرو ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﯾن  ۲:۰۰ﺗﺎ  ۲:۰۸دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺑﺢ روز ﺳوم اﮐﺗﺑر ﺷروع ﺷد.
ھرﭼﻧد ﺣﻣﻠﮫ در ﻧﺻﻔﮫ ھﺎی ﺷب ﺑود ،ﺑﺎ آﻧﮭم ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣﻣﻠو از ﻣرﯾض ﺑوده و ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎل ﺑود .ﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﯽ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھﻣﺎن
ﺷب آرام ﻣﺻروف ﺗداوی زﺧﻣﯽ ھﺎﯾﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧده ﺑودﻧد اﻣﺎ ﻧوﺑت ﺷﺎن ﻧرﺳﯾده ﺑود .وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﺷروع ﺷد ۱۰۵
ﻣرﯾض در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﺳﺗری ﺑود .ام اﯾس اﯾف ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳﮫ و ﭼﮭﺎر ﻣرﯾض از ﻗوای دوﻟﺗﯽ و ﺣدود  ۲۰ﻣرﯾض از
زﺧﻣﯽ ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﺑودﻧد ۱۴۰ .ﮐﺎرﻣﻧد داﺧﻠﯽ و  ۹ﮐﺎرﻣﻧد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾﻧده  14ﺻﻠﯾب ﺳرخ ﯾﺎ  ICRCدر
وﻗت ﺣﻣﻠﮫ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد.
ګﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﻣدت ﯾﮏ ﺳﺎﻋت اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ګﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت و ﭘﺎﻧزده دﻗﯾﻘﮫ دوام ﮐرده و
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯾن  ۳:۰۰ﺗﺎ  ۳:۱۵دﻗﯾﻘﮫ ﺻﺑﺢ ﺧﺗم ﺷده اﺳت.
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ﻣرﯾض ﺑﺎ ﮐﺗګوری ﺳرخ ھﻣﺎن ﻣرﯾض ھﺎﯾﯽ اﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣراﻗﺑت ﻋﺎﺟل ﺿرورت دارﻧد .ﻣرﯾض ﺑﺎ ﮐﺗګوری ﺳﯾﺎه ﺑﮫ ھﻣﺎن ﻣرﯾﺿﺎﻧﯽ ګﻔﺗﮫ
ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﻗﺑل از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ و ﯾﺎ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻓوت ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .ﺑرﻋﻼوه رﻧګ ھﺎی زرد و ﺳﺑز ﻧﯾز در ﺑﺧش ﻋﺎﺟل ﺑرای ﻣرﯾﺿﺎن
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﺳﺎس آن ﺳﯾﺳﺗم ﺗرﯾﺎژ آﻓرﯾﻘﺎی ﺟﻧوﺑﯽ اﺳت.
13
14

ﻻﭘراﺗوﻣﯽ ﻋﺑﺎرت از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟراﺣﯽ ﻋﺎﺟل در ﻗﺳﻣت ﺑطن ﻣرﯾض اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻧﺟﺎت زﻧدګﯽ او اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷود.

از  ۲۸ﺳﭘﺗﻣﺑر دو ﮐﺎرﻣﻧد  ICRCﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﯽ را در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎری ﻣﯾرﺳﺎﻧدﻧد .در زﻣﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﯾﮑﯽ ازﯾن دو ﮐﺎرﻣﻧد در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺣﺎﺿر
ﺑود ۱۴۰ .ﮐﺎرﻣﻧد در داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ از اﯾن ﺟﻣﻠﮫ  ۸۰ﮐﺎرﻣﻧد در ﺷﯾﻔت ﻣﺻروف ﮐﺎر ﺑودﻧد.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺧﻼﺻﮫ از ﺗﻣﺎس ھﺎی ﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ ام اﯾس اﯾف در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﻧﯾروھﺎﯾﯽ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
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ﻣوﺳﺳﮫ ﺑرای ﺗوﻗف ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺗﯾﻠﻔون ﻧﻣوده و ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ ارﺳﺎل ﻧﻣوده اﺳت:
  ۲:۱۹ﺻﺑﺢ :ﻧﻣﺎﯾﻧده دﻓﺗر ﮐﺎﺑل ﻣوﺳﺳﮫ ام اﯾس اﯾف ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎطﻊ از ﻧﯾرو ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﮐﺎﺑل زﻧګزده ﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﻗرار ګرﻓﺗﮫ اﺳت.
  ۲:۲۰ﺻﺑﺢ :ﻧﻣﺎﯾﻧده دﻓﺗر ﮐﺎﺑل ﻣوﺳﺳﮫ ام اﯾس اﯾف ﺑﮫ  ICRCﺗﯾﻠﻔوﻧﯽ اطﻼع دادﻧد ﮐﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽﻗرار ګرﻓﺗﮫ اﺳت.
  ۲:۳۲ﺻﺑﺢ :ﻧﻣﺎﯾﻧده دﻓﺗر ﮐﺎﺑل ﻣوﺳﺳﮫ ام اﯾس اﯾف ﺑﮫ راﺑط ﺑﺧش ﻧظﺎﻣﯽ – ﻣﻠﮑﯽ ﻣوﺳﺳﮫ  OCHAﺗﻣﺎس ګرﻓﺗﮫﺷده و اطﻼع داده ﺷد ﮐﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﻗرار ګرﻓﺗﮫ اﺳت.
 ۳۲:۲ﺻﺑﺢ :ام اﯾس اﯾف ﻧﯾوﯾﺎرک ﺑﮫ وزارت دﻓﺎع اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻣﺎس ګرﻓﺗﮫ و از ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ اطﻼع
دادﻧد.
 ۴۵:۲ﺻﺑﺢ :ام اﯾس اﯾف ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ از ﺑﺧش ﻧظﺎﻣﯽ – ﻣﻠﮑﯽ ﻣوﺳﺳﮫ  OCHAدر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ﮐﮫ در
در آن از ﺷرﯾﮏ ﺷدن ﭘﯾﺎم از ﭼﻧدﯾن ﭼﯾﻧل ﺧﺑر ﻣﯾداد.
  ۴۷:۲ﺻﺑﺢ :ﺿﻣن ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎطﻊ از ﻧﯾرو ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد و ﻣﻔﻘودﺑودن ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد.
 ۲:۵۰ﺻﺑﺢ :ام اﯾس اﯾف وزارت داﺧﻠﮫ را ﺑﮫ ﺳطﺢ ﮐﺎﺑل از ﺣﻣﻠﮫ ﺧﺑر داده و آﻧﮭﺎ ګﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی
زﻣﯾﻧﯽ ﺷﺎن ﺗﻣﺎس ﻣﯾګﯾرﻧد.
  ۵۲:۲ﺻﺑﺢ :ام اﯾس اﯾف از ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎطﻊ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ اﯾن ﺟواب را درﯾﺎﻓت ﮐرد “ از ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑرﻣﺗﺎﺳﻔم اﻣﺎ ھﻧوز ﻧﻣﯾداﻧﯾم ﭼﮫ واﻗﻊ ﺷده اﺳت“
  ۵۶:۲ﺻﺑﺢ :ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ از دﻓﺗر ﮐﺎﺑل ام اﯾس اﯾف ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎطﻊ ﻧﯾروھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﺷده ﮐﮫ در آن ازﺗوﻗف ﺣﻣﻠﮫ و ګﻣﺎﻧﮫ زﻧﯽ از ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎد ﺻﺣﺑت ﺷده ﺑود.
  ۵۹:۲ﺻﺑﺢ :ﺟواب ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ از ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎطﻊ ﻧﯾرو ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود  :آﺧرﯾن ﺗﻼش ھﺎﯾم را ﮐرده وﺑرای ھﻣﮫ ﺗﺎن دﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧم.
  ۰۴:۳ﺻﺑﺢ :ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ دﯾګر از ام اﯾس اﯾف ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎطﻊ ﻧﯾرو ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﺷده ﺑود ﮐﮫ در آن ﻧوﺷﺗﮫﺷده ﺑود ﮐﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را آﺗش ګرﻓﺗﮫ اﺳت.
  ۳:۰۷ﺻﺑﺢ :ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ دﯾګر از ام اﯾس اﯾف ﺑﮫ ﺑﺧش ﻧظﺎﻣﯽ – ﻣﻠﮑﯽ ﻣوﺳﺳﮫ  OCHAارﺳﺎل ﺷده ﺑود ﮐﮫ در آناز آﺗش ګرﻓﺗن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت داده ﺷده اﺳت.
  ۳:۰۹ﺻﺑﺢ :ﯾﮏ ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ از ﺑﺧش ﻣﻠﮑﯽ – ﻧظﺎﻣﯽ OCHAﺑﮫ ام اﯾس اﯾف ارﺳﺎل ﺷد ﮐﮫ در آن از ﺗوﻗف ﺣﻣﻠﮫھواﯾﯽ ﭘرﺳﯾده ﺷده ﺑود.
  ۳:۱۰ﺻﺑﺢ :و  ۳:۱۴ﺻﺑﺢ ام اﯾس اﯾف ﻧﯾوﯾﺎرک ﺑﮫ وزارت دﻓﺎع اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﻣﺎس ګرﻓﺗﮫ و از اداﻣﮫﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﺧﺑر دادﻧد.
 ۳:۱۳ﺻﺑﺢ :ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ ﺑﮫ  OCHAارﺳﺎل ﺷد ﮐﮫ در آن از ﺗوﻗف ﺣﻣﻠﮫ ﺧﺑر ﻣﯾداد.
  ۱۵:۳ﺻﺑﺢ :از ﺑﺧش ﻧظﺎﻣﯽ – ﻣﻠﮑﯽ ﻣوﺳﺳﮫ  OCHAدر ﮐﺎﺑل ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ درﯾﺎﻓت ﺷد ﮐﮫ در آن از ﺷرﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗنﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎطﻊ ﻧﯾرو ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و  CJOCدر ﮐﺎﺑل ،و ھﻣﭼﻧﺎن اردوی ﻣﻠﯽ در ﮐﺎﺑل و ﺷﻣﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﺑر ﻣﯾداد.
  ۱۸:۳ﺻﺑﺢ :ﭘﯾﺎم ﮐﺗﺑﯽ ﺗوﺳط ام اﯾس اﯾف ﻧﯾوﯾﺎرک ﺑﮫ وزارت دﻓﺎع آﻣرﯾﮑﺎ ارﺳﺎل ﺷده ﺑود ﮐﮫ از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﯾﮏﮐﺎرﻣﻧد و ﻧﺎﭘدﯾد ﺑودن ﺧﯾﻠﯽ ھﺎ ﯾﺎد آوری ﺷده ﺑود.
ﭼﻧدﯾن ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ دﻗﯾق و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را ھدف ﻗرار داد اﻣﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی دﯾګر در ﻣﺣوطﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻧﺳﺑﺗﺎ دﺳت
ﻧﺎﺧورده ﻣﺎﻧدﻧد .اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣورد ھدف ﻗرار ګرﻓت درﺳت ھﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺟﯽ ﭘﯽ اس آن ﺑﺎ طرف
ھﺎی درګﯾر ﺷرﯾﮏ ﺷده ﺑود )ﮐوردﯾﻧﺎت ﺟﯽ ﭘﯽ اس دﻗﯾﻘﺎ از ﭘﯾش روی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ګرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود(.
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ﺗﻣﺎم وﻗت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درﯾن راﭘور آورده ﺷده وﻗت ﮐﺎﺑل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت(GMT+4:30) .

وﻗﺗﯾﮑﮫ اوﻟﯾن ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را ھدف ﻗرارداد ،از ﻣﺟﻣوع ﺳﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ دو ﻋدد آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷد .ﺳﮫ
ﮐﺎرﻣﻧد ﺧﺎرﺟﯽ و ﺑﯾﺳت و ﺳﮫ ﮐﺎرﻣﻧد داﺧﻠﯽ در ﺣﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺻروف ﺗداوی و ﻋﻣل ﺟراﺣﯽ درﻋﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑودﻧد .در ﻣﺟﻣوع ۸
ﻣرﯾض در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻋﺎﺟل ۶ ،ﻣرﯾض در ﺳﺎﺣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ ﺑودﻧد.
آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ازﯾن ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﻧﯾرو ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑردﻧد ،ﺷواھد ﻋﯾﻧﯽ ﺣﺎدﺛﮫ از ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣوطﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ام اﯾس اﯾف
ﺑودﻧد.
ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣﯾګوﯾﻧد اوﻟﯾن اﺗﺎﻗﯾﮑﮫ ﻣورد ھدف ﻗرار ګرﻓﺗﮫ ﺑود ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻋﺎﺟل ﺑود ﮐﮫ در آن ﺑﻌﺿﯽ ﻣرﯾض ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوان
ﺣرﮐت را ﻧداﺷﺗﻧد ﺗداوی ﻣﯾﺷدﻧد و ﺣﺗﺎ دﺳﺗګﺎه ﺗﻧﻔس ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ وﺻل ﺑود .از ﺟﻣﻠﮫ  ۲طﻔل در ھﻣﯾن ﺑﺧش ﺑﺳﺗری ﺑودﻧد.
ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف در وﻗت ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺻروف ﺗداوی ھﻣﯾن ﻣرﯾﺿﺎن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ازاﺛر ﺣﻣﻠﮫ و ﯾﺎ آﺗش ﺑﻌد از ﺣﻣﻠﮫ از ﺑﯾن
رﻓﺗﻧد .ﻣرﯾض ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯽ ﺣرﮐت ﺑودﻧد در ﺗﺧت ھﺎﯾﺷﺎن ﺳوﺧﺗﻧد.
ﺑﻌد از ھدف ﻗراردادن ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻋﺎﺟل ،ﺣﻣﻠﮫ از طرف ﺷرق ﺑطرف ﻏرب ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐرد .ﺑﺧش
ﻣراﻗﺑت ھﺎی ﻋﺎﺟل ،آرﺷﯾف ،ﻻﺑراﺗوار ،اﺗﺎق اﯾﻣرﺟﻧﺳﯽ ،اﯾﮑﺳری ،دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﻣراﻗﺑت ﺳراﭘﺎ ،ﺑﺧش ﺻﺣت رواﻧﯽ ،دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت
ﻓزﯾوﺗراﭘﯽ و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﻣوج از ﺣﻣﻼت ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺧرﯾب ﺷدﻧد.
ﺗﯾم طﺑﯽ ام اﯾس اﯾف در ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ،ﺑﻌد از اوﻟﯾن ﺣﻣﻠﮫ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ ﻓرار ﻧﻣوده ﺑﮫ اﺗﺎق ﺗﻌﻘﯾم ﺳﺎزی ﭘﻧﺎه ﺑردﻧد .دو
ﻣرﯾض ﺑﺎﻻی ﺗﺧت ھﺎی ﻋﻣﻠﯾﺎت در دو ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ از اﺛر ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷدﻧد.
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧﺎرﺟﯽ ﻣوﺳﺳﮫ ﮐﮫ در ﺑﺧش اداری ﺧواﺑﯾده ﺑودﻧد از اﺛر ﺻدای اﻧﻔﺟﺎر ﺣﻣﻠﮫ اول ﺑﯾدار ﺷدﻧد .ﯾﮏ ﻧرس ﺧود را در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﺧش اداری ﻣﯾرﺳﺎﻧد ﮐﮫ ﺳرﺗﺎ ﭘﺎﯾش ﻣﻣﻠو از ګرد و ﺧﺎک و ﺧون ﺑوده و ﺑﺎزوی ﭼپ او ﺑﺧﺎطر اﻧﻔﺟﺎر ﻗطﻊ ﺷده ﺑود اﻣﺎ
ﻓﻘط ﭘوﺳت دﺳت ،ﺑﺎزوﯾش را ﻧﺳﺑﯽ ﻧګﮫ داﺷﺗﮫ ﺑود .ھﻣﯾن ﻧرس از ﭼﺷم ﭼپ و ګردن ﺧوﻧرﯾزی داﺷت .ﺑرای ﺑﮭﺑود ﻧﺳﺑﯽ او ،ﺗﯾم
طﺑﯽ در داﺧل ﺑﺧش اداری درﺻدد ﺗداوی ﺿروری ﺷدﻧد.

ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ اداﻣﮫ داﺷت و ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﻣﻧدان ګﻔﺗﮫ ﺑودﻧد ﺣﻣﻠﮫ ﺗوﺳط طﯾﺎره  AC-130ﺻورت ﻣﯾګرﻓﺗﮫ ﮐﮫ در اطراف ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯾﭼرﺧﯾده اﺳت .ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﮫ در ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺷﺎن ګﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺻدای اﻧﻔﺟﺎر ھﺎﯾﯽ ﺑزرګﯽ را ﺷﻧﯾده اﻧد ﮐﮫ زﻣﯾن را
ﺗﮑﺎن ﻣﯾداد .ګﻔﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ اﻧﻔﺟﺎر ھﺎی ﻗوﯾﺗر از اﺛر ﺗﯾرﺑﺎران ﺷﻠﯾﮏ ﻣﺗﻣرﮐز ﺑوده اﺳت .ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﯾګﻔﺗﻧد ﮐﮫ
از طﯾﺎره ھم ﺑﺎﻻی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻓﯾر ﻣﯾﺷده اﺳت.
ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﺎھد ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑودﻧد ﮐﮫ در ﺻدد ﻓرار از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ در ﺣﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑودﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ اﺛر
ﺷﻠﯾﮏ از طﯾﺎره از ﺑﯾن رﻓﺗﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻣﺎ ګﻔﺗﮫ اﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻣردم ﺷروع ﺑﮫ ﻓرار ﻧﻣودﻧد ،از طﯾﺎره ﺑﺎﻻﯾﺷﺎن ﻓﯾر ﻣﯾﺷد.
داﮐﺗران و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﯽ ام اﯾس اﯾف ھم وﻗﺗﯾﮑﮫ در ﺣﺎل ﻓرار از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺣوطﮫ ﺑودﻧد
ﻧﯾز ﺑﺎﻻﯾﺷﺎن ﻓﯾر ﺷده اﺳت.
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف ﭼﺷم دﯾدش را از ﺣﺎﻟت اﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﻣرﯾض ﺑﺎﻻی وﯾل ﭼﯾر ﻗﺻد ﻓرار را داﺷت اﻣﺎ از ﭼره ﺣﻣﻠﮫ
ھواﯾﯽ ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .ﯾﮑﯽ از داﮐﺗران ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ در اﺛر ﺣﻣﻠﮫ ﭘﺎﯾش ﻗطﻊ ﺷده ﺑود .ﺑﻌدا او ﺑﺎﻻی ﻣﯾزدﻓﺗرﯾﮑﮫ ،ﻣﯾز ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد،
وﻓﺎت ﻧﻣود .ﯾﮑﯽ دﯾګر از ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف ﺷﺎھد ﺻﺣﻧﮫ ﯾﯽ ﺑوده ﮐﮫ در آن ﻣردم ﺑرای ﻧﺟﺎت ﮐوﺷش ﺑﮫ ﻓرار ﻣﯾﮑردﻧد اﻣﺎ
ﺑﯾﮭوش ﺷده و ﻣﯽ اﻓﺗﺎدﻧد .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف در اﺛر ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ و ﭼره ګردﻧش ﺟدا ﺷده اﺳت.
از ﭼﺷم دﯾد ﮐﺎرﻣﻧدان ﻣوﺳﺳﮫ و ﺗﺻﺎوﯾر ﭼﻧﺎن ﺑرﻣﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھدف اﺻﻠﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﺑوده اﺳت اﻣﺎ ﺟﺎھﺎی دﯾګر
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾز آﺳﯾب دﯾده اﺳت .ﻣﺛﻼ در ﺑﺧش ﺟﻧوﺑﯽ ﻣﺣوطﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ دو ګﺎرد ﻏﯾر ﻣﺳﻠﺢ ام اﯾس اﯾف ﺑﮫ دﻟﯾل ﭼره ﺧوردګﯽ ﺟﻧﺎزه
ھﺎی ﺷﺎن ﭘﯾدا ﺷد.

ھﻣﺎﻧطورﯾﮑﮫ در ﺗﺻﺎوﯾر ﺳﺗﻼﯾت دﯾده ﻣﯾﺷود و ھر ﭼﻧد ھدف اﺻﻠﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑوده اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭم ﺑﻌﺿﯽ اﺗﺎق ھﺎ
ﺗﺧرﯾب ﻧﺷده اﻧد .اﯾن ﺷﺎﻣل ﺑﺧش ﺷرﻗﯽ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺧش اﺳﺗرﯾﻼﯾزﯾﺷن ﮐﮫ در آن ﺑﻌد از اوﻟﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﮐﺎرﻣﻧدان ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺷده ﺑودﻧد.

ھﯾﭻ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف ﻣوﺟودﯾت ﺟﻧګﺟوﯾﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﯾﺎ اﻓرادﯾﮑﮫ ﺟﻧګ ﻣﯾﮑردﻧد را در داﺧل ﻣﺣوطﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻗﺑل و در
ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﺗﺻدﯾق ﻧﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾرو ھﺎی ھواﯾﯽ آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت  ۳:۰۰اﻻ  ۳:۱۳ﺻﺑﺢ ﺗوﻗف ﻧﻣود.
درﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ  ۳۰ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ازﯾن ﺟﻣﻠﮫ  ۱۰ﻣرﯾض ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﺷدﻧد ۱۳ ،ﮐﺎرﻣﻧدﯾﮑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯾﺷدﻧد و ۷
ﺟﺳدﯾﮑﮫ ﺑﮫ ګوﻧﮫ ﯾﯽ ﺳوﺧﺗﮫ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺑودﻧد .روﻧد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾن اﺟﺳﺎد ﮐﮫ دﻓن ﺷده اﻧد ﺟرﯾﺎن دارد .ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻧد ام
اﯾس اﯾف و دو ﻣرﯾض ﻣﻔﻘود اﻧد .اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯾرود اﯾن ﮐﺎرﻣﻧد و دو ﻣرﯾض در ﺑﯾن اﺟﺳﺎدی ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﯾﺷوﻧد اﻣﺎ ګﻔﺗن اﯾن
ﻣﺷﮑل اﺳت ﭼون ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ درﯾن ﺑﺎره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .درﺑﯾن ھﻣﯾن اﺟﺳﺎدﯾﮑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻣﯾﺷود اﺣﺗﻣﺎل ﻣوﺟودﯾت ﭘﺎﯾواز
ھﺎی ﻣرﯾض ﻧﯾز ﺑﺎﻻ اﺳت .اﯾن آﺧرﯾن ارﻗﺎم از ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯾﺳت ﻣﻣﮑن ﺟﺳد ھﺎی دﯾګر ﻧﯾز از زﯾر ﺧراﺑﮫ ھﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑدﺳت ﺑﯾﺎﯾد.
ﺑﻌد از ﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾروھﺎی ھواﯾﯽ آﻣرﯾﮑﺎ ) ۳اﮐﺗﺑر (16
وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺗﻣﺎم ﺷد ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف از ﺻﺣﻧﮫ ﭘراز ھرج و ﻣرج ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﮐﮫ زﺧﻣﯽ ھﺎﯾﯽ زﯾﺎدی در ﺣﺎﻟت ﺷوک،
اﺳﺗﻔراغ و ﯾﺎ ﭼﯾﻎ زدن ﺑﮫ داﺧل ﺑﺧش اداری آورده ﻣﯾﺷد.
از  ۳ﺗﺎ  ۴ﺻﺑﺢ ﺧﯾﻠﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﻧﺎه ﺑرده ﺑودﻧد ،در ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان دﯾګر
ﻣﺣوطﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ را ګﺷت ﻣﯾزدﻧد ﺗﺎ از ھﻣﮑﺎران )ﻣﻌﻣوﻻ ﮐﺎرﻣﻧدان طﺑﯽ از ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﺧش ﻋﺎﺟل و ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت ھﺎی وﯾژه(
ګم ﺷده ﺷﺎن اطﻼﻋﯽ ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﻧد.
ﺑﻌد از ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺎرﻣﻧدان ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ،ﺑرای ﻧﺟﺎت زﺧﻣﯽ ھﺎ ﮐﺎر را ﺷروع ﮐردﻧد .ﮐﺎرﻣﻧدان ﺗﺟﮭﯾزات طﺑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده
را ﺳرﯾﻊ ﺟﻣﻊ ﻧﻣوده و ﯾﮑﯽ از اﺗﺎق ھﺎی اداری را ﺑﺎ ﻣﯾزدﻓﺗر و ﻣﯾز آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﺗﺎق ﻋﺎﺟل ﺗﺑدﯾل ﻧﻣوده و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟراﺣﯽ را
ﺷروع ﻧﻣودﻧد .ﺗﯾم طﺑﯽ ﺑﻌدا ﺷروع ﺑﮫ ﺗرﯾﺎژ ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﻣرﯾض ھﺎی ﻋﺎﺟل را از ﻣرﯾض ﻧﺎﻋﺎﺟل ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد .ﮐﺎرﻣﻧدان زﺧﻣﯽ
ﮐﮫ وﺿﻌﯾت ﺷﺎن ﺧراب ﺑود ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﭘﺎﯾش را از دﺳت داده ﺑود ،رګ ھﺎی ﺑطن او ﭘﺎره ﺷده ﺑود ،ﺟراﺣﺎت داﺧل ﺳﯾﻧﮫ
ﺑودﻧد .ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس ﺗﻼش ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ ﺧوﻧرﯾزی ھﺎی ﺷدﯾد را ﺟﻠوګﯾری ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐم ﺑود وﻟﯾوم ﺧون ﺷﺎک
داده ﺷد و ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺗداوی درد ﺷﺎن ﺷد .ﺣداﻗل دو ﺗن از ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎ در ﺑﺧش اداری وﻓﺎت
ﻧﻣودﻧد.
ﮐوردﯾﻧﺎﺗور ام اﯾس اﯾف ﺑﮫ اﻣﺑوﻻﻧس ھﺎی وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ در ﮐﻧدز ﺗﯾﻠﻔون ﮐرد ﺗﺎ ﻣﺟروﺣﯾن را اﻧﺗﻘﺎل دھد.
اﻣﺑوﻻﻧس ھﺎی وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ ﺣدود  ۵:۴۵ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ رﺳﯾد .ﭼﻧدﯾن ﺗن از ﮐﺎرﻣﻧدان ام اﯾس اﯾف ګﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ آﻣدن
اﻣﺑوﻻﻧس ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﺳﺎﮐر ﻗوای ﺧﺎص اﻓﻐﺎن داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺷده و ﺑﻌﺿﯽ ھم در دروازه ﻣﻧﺗظر ﻣﺎﻧدﻧد.
اﻣﺑوﻻﻧس ھﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ام اﯾس اﯾف و وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ دوﺑﺎر زﺧﻣﯽ ھﺎ را ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ دوﻟﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﺳﺎﺧﺗﻧد .در زﻣﺎن اﻧﺗﻘﺎل
ﻣرﯾض ھﺎ ﺗوﺳط اﻣﺑوﻻﻧس ﺧﯾﻠﯽ ﺑﯽ ﻧظﻣﯽ ﺷده ﺑود ﭼون ﺗﻌداد ﻣرﯾض ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد رﯾﻔر ﻣﯾﺷدﻧد زﯾﺎد ﺑود و در ﻋﯾن زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ
ﺟﻧګ ﻧﯾز در ﺑﯾرون ﻣﺣوطﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺟرﯾﺎن داﺷت ،ﻗوای ﺧﺎص اﻓﻐﺎن ﻧﯾز داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺷده ﺑودﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از اﻋﺿﺎی ﻗوای
ﺧﺎص اﻓﻐﺎن در ﺣﯾن اﻧﺗﻘﺎل زﺧﻣﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎی دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل زﺧﻣﯽ ھﺎی طﺎﻟﺑﺎن ﺑودﻧد .ﺳﺎﻋت  ۶:۰۰ﺻﺑﺢ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از
اﻣﺑوﻻﻧس ھﺎ ﮐﮫ از دروازه ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾرون ﻣﯾﺷد ﻣرﻣﯽ ﺧورده ﮐﮫ ھﻧوز آﺛﺎر آن ﻣوﺟود اﺳت.
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اﻣﮑﺎن ﺗﺷﺧﯾص اﯾﻧﮑﮫ ﺣﻣﻠﮫ را ﻧﯾرو ھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم داده از داﺧل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ دﻟﯾل اﻋﺗراﻓﺎت ﻣﮑرر دوﻟت
آﻣرﯾﮑﺎ و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻧظﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ در رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺳﺑت داده ﺷده اﺳت.

ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت  ۷:۳۰اﻟﯽ  ۸:۰۰ﺻﺑﺢ ھﻣﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧده  ICRCﺑﮫ ﺳوی ﻣﯾدان ھواﯾﯽ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺷدﻧد .اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐرد ﺗﺎ ﺗﯾم ام اﯾس اﯾف ﺑﺎ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ آن ھﺎ ﺳﻔر ﻧﻣﺎﯾﻧد اﻣﺎ ﺗﯾم ﺗرﺟﯾﺢ داد ﺑﺎ وﺳﺎﯾط ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣﺷﺧص اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﺳوی
ﻣﯾدان ھواﯾﯽ راه ﺑﯾﻔﺗﻧد .ﺗﺻﻣﯾم ﺑر آن ﺷد ﺗﺎ وﺳﺎﯾط اردوی ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن در ﺟﻠو و ﻋﻘب وﺳﺎﯾط ﻣرﺑوط ام اﯾس اﯾف ﺣرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﺣدود ﺳﺎﻋت  8:30ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده در ﻣرﮐز ﺗروﻣﺎ ﮔزارﺷﯽ را ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺷروع ﺟﻧﮓ در روﺑروی دروازه اﺻﻠﯽ
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺷرﯾﮏ ﮐردﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﺑودﻧد ﺑر اﺛر ﺷدت ﺟﻧﮓ ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت دﯾﮕر را ﻧﯾز در
زﯾر زﻣﯾﻧﯽ ﺳﭘری ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻧﺗﯾﺟﮫ اوﻟﯾﮫ
ام اﯾس اﯾف ﺑﺎ اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﺣﻘﺎﯾق ﻗﺑل ،در ﺟرﯾﺎن و ﺑﻌد از ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﻧﯾروھﺎی آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣورخ  ۳اﮐﺗﺑر  ۲۰۱۵ﻧﻘﺎط ﭘﺎﯾﯾن
را رھﻧﻣون ﻣﯾﺳﺎزد:
 ﺑرای اﺣﺗرام ﺑﮫ اﺻل ﺑﯽ طرﻓﯽ در اراﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯽ ﺑر اﺳﺎس ﻗواﻧﯾن ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑل اﺟرا ﭘﯾش از ﺣﻣﻠﮫ ،ﺗوﺳط ھﻣﮫطرف ھﺎی درﮔﯾر ﺗواﻓق ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ و ﻗﺑل از ﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾز ﭘﺎﺑرﺟﺎن ﺑود.
 ﺗروﻣﺎ ﺳﻧﺗر ﮐﻧدز در ﺣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐرد و ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﮔرﻓت ،ﮐﮫ  105ﻧﻔر ﻣرﯾض ﺑﺳﺗر ﺑوده و ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺟراﺣﯽ درﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت.
 ﻗواﻋد ام اس اف در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺟدا اﺣﺗرام و رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮔردﯾد از ﺟﻣﻠﮫ اﺻل " ﻣﻧﻊ دﺧول ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ " ﺷدﯾدا رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﺷد ودر ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در ﮐﻧﺗرل ام اس اف ﺑود.
 ﺑر ﻋﻼوه اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﺟﻧﮕﺟوی ﻣﺳﻠﺣﯽ در داﺧل ﻣﺣوطﮫ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت ،در ﺟرﯾﺎن ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﺟﻧﮓ در داﺧلﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ در ھﻣﺳﺎﯾﮕﯽ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻧﺑوده اﺳت.
 ﻣﺧﺗﺻﺎت ﭼﯽ ﭘﯽ اس ﮐﮫ ﺑرای ﮔروه ھﺎی ﻣﺳﻠﺢ داده ﺷده ﺑود ،دﻗﯾق ﺑوده و ﺗﯾم ھﺎی ام اس اف در ﮐﺎﺑل و ﻧﯾوﯾورک طرف ھﺎیﺟﻧﮓ را از ﻣﺧﺗﺻﺎت ﯾﺎد ﺷده ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺟﻠوﮔﯾری از ﺣﻣﻠﮫ ھواﯾﯽ ﺑﺎﺧﺑر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﺑراﺳﺎس ﻧﺗﺎﯾﺞ ﯾﺎد ﺷده  ،ﻧﯾﺎز ﻓوری ﺑﮫ ﺗواﻓق و ﺷﻧﺎﺧت روﺷن و دﻗﯾق از ﻗواﻋد ﻣﺷﺧص ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ در ﻣﻧﺎطق
ﺟﻧﮕﯽ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷود اﯾن ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ :
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﻓﻌﺎل ﺑرای ﺗداوی ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺛل ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﮐﻧدز ﺑﺎﯾد ﺣق ﻣﺣﻔوظ را از دﺳت ﻧداده و ﻧﺑﺎﯾد ﻣورد
ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯾګرﻓت.
زﺧﻣﯽ ھﺎی ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺑدون ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺑﻌﯾض ﻣداوا ﺷده و ﻧﺑﺎﯾد ﺑر آﻧﺎن ﺣﻣﻠﮫ ﺻورت ﮔﯾرﻧد.
ﮐﺎرﻣﻧدان ﺻﺣﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣداوای زﺧﻣﯽ ھﺎی ﺟﻧﮕﺟوﯾﺎن ﻣﺳﻠﺢ ﻣﺟﺎزات ﺷده ﯾﺎ ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار
ﺑﮕﯾرﻧد.

