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  لنډيز

ز واوريده. يو څو دقيقی وروسته زما ميرمنی زما موبايل دقيقی وی چی ما د چاودنی آوا ۴۵بجی او  ١١د سھار 
ته زنګ راوواھه. ھغه ډيره نا راحته وه او په خبره پوھيدل يی ستونزمن وو. ھغی راته وويل  ھغه مھال چی 

اخيستلو لپاره تللی و. ھغی وويل چی د ھغه وينه يی پر سړک وليده  يخکلن ځوی ھلته د  ١۴چاودنه وشوه زما 
 لږ وخت لټون د می يږی چی ھغه به چيرته وی. زه روغتون ته و>ړم. په زخميانو او مړو کیخو نه پوھ

وروسته  د ھغه مړی پيدا کړ. يوه پارچه يی سر کی لګيدلی وه. زه بی ھوښه شوم او بيا ملګرو کور ته وړی وم. 
  زما د ځوی مرګ ما او زما ميرمن وژنی. ما يواځی ھمدا يو ځوی درلود.

>يت د مزار شريف د دشت شور په سيمه کی د تعبيه شوو چاوديدونکو توکو په يوه چاودنه کی د يو د بلخ وــ 
  ٢٠.1کال د جو>ی  ٢٠١١وژل شوی ھلک د پJر وينا، د 

زيات ځانی تلفات  له ځان سره کال کی د افغانستان وسله والی جګړی يو ځل بيا ٢٠١١وروسته  په  له پيل کيدو يوه لسيزه
د ملکی وګړو  ٢٧٩٠کال په پرتله ( ٢٠١٠د ملکی وګړو مړينی ثبت کړی چی د  ٣٠٢١کال کی  ٢٠١١وناما په درلودلی. ي

  2 سلنه زياتوالی ښئی. ٢۵د ملکی وګړو وژنی)  ٢۴١٢په پرتله ( ٢٠٠٩سلنه او د  ٨وژنی) 

لت ضد عناصر او د دو –خواوی  ښکيلی کال کی يوناما يو ځل بيا پر دی ضرورت ټينګار کوی چی د جګړی ٢٠١٢په 
خپل تعھد او ھڅی د ملکی وګړو د ساتنی په موخه زياتی کړی، او د دی  –افغان ملی ځواکونه او نړيوال وسله وال ځواکونه 

  خپلو قانونی مکلفيتونو سره سم دی ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړول کم کړی.

 

چی د تير کال په  سبب ګرځيدلیمرګ  د وګړوپه وسله والی جګړه کی د  ٢٣٣٢د  کال کی د دولت ضد عناصر ٢٠١١په 
د دولت ضد عناصرو پوری منسوب سلنه  ٧٧کی د ټولو ملکی وګړو د مړينو  ٢٠١١. په څرګندویسلنه زياتوالی  ١۴پرتله 
  شوی.

سلنه کموالی  ۴کال په پرتله  ٢٠١٠د ملکی وګړی وژل شوی چی  ۴١٠د دولت پلوه ځواکونو د عملياتو په نتيجه کی 
نور سلنه دولت پلوه ځواکونو ته منسوب کړای شوی ده.  ١۴کال کی د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی  ٢٠١١په   3.څرګندوی

  نه دی منسوب شوی.  لوری ته سلنه جوړوی د جګړی د خواو ھيڅ يو ٩ملکی تلفات چی د ټولو  ٢٧٩

                                                 
  .کلن پJر سره مرکه ۵۵کلن وژل شوی ماشوم د  ١۴دشت شور سيمه کی يو انفجار کی د يو  د مه د مزار شريف ٢٠کال د جو>ی په  ٢٠١١د 1 
 ١١٨۶۴کال راھيسی په وسله واله جګړه کی  ٢٠٠٧د تلفاتو زياتيدل مستند کوی. د کال پنځم کال دی چی يوناما په کی د ملکی وګړو  ٢٠١١. 2

 ملکی وګړی وژل شوی دی.
  . دولت پلوه ځواکونو کی افغان ملی امنيتی ځواکونه او نړيوال نظامی ځواکونه چی افغانستان کی فعاليت کوی، شامليږی.3
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جګړی د وا د تکتيکونو د بدلون او د دغه د افغانو ماشومانو، ښځو او نارينه و بی ساری تلفات د دولت ضد عناصرو له خ
> تکتيکونو تأثيراتو کی د تغيير نتيجه ده. د دولت ضد عناصرو له تعبيه شوو چاوديدونکو توکو څخه زياته او په  خواو د
په ټول ھيواد کی استفاده کړی، او > زيات وژونکی او مھم ځان وژونکی بريدونه يی تر سره کړی چی په نتيجه  کچه پراخه 

 ٢٠١١دولت پلوه ځواکونو له خوا د ھوايی بريدونو له کبله ملکی مرګ ژوبله کی په  ی د > زياتو تلفاتو سبب ګرځيدلی.ک
کال کی زياتوالی راغلی، په داسی حال کی چی د ھوايی بريدونو شمير کم شوی دی او د ملکی وګړو مرګ ژوبلی کموالی 

  4دولت پلوه ځواکونو ته منسوبيږی.

، په ځانګړی توګه د کال په دوھم کال کی د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی جغرافيايی ويش کی ٢٠١١ی، په په عين حال ک
لکه څنګه چی د ھيواد په جنوب کی د وسله واله جګړی شدت کم شوی، او په جنوب ختيزو،  .ھم بدلون راغلی ،نيمايی کی

لوړ شوی چی په نتيجه کی يی په دی سيمو کی  لفاتملکی وګړو تافغان  دختيزو او شمالی و>ياتو کی يی شدت زيات شوی، 
کال په دوھمه نيمايی کی د  ٢٠١١د د مثال په ډول،  5 په ملی کچه د ملکی وګړو مرګ ژوبله کی لوړوالی ليدل کيږی.

کال د  ٢٠١٠تنه ملکی وکړی وژل شوی چی د  ٢٨٩کبله  له ومنځ مخامخ نښتحکومت پلوه او حکومت ضد عناصرو تر 
ملکی وګړی وژل شوی او  ٧٢په استثنا د ختيزی سيمی چی د د جګړو له کبله سلنه کموالی ښئی.  ٣٣په پرتله  ھمدی مودی

  ينو کچه په ټولو سيمو کی کمه شوی.د مړ کبلهد دی تاکتيک له سلنه زياتوالی څرګندوی،  ٢٩کال په پرتله  ٢٠١٠د 

  

                                                 
حملی په کی شامليږی چی د  ۴٨٩۶ته رسيږی چی  ١۶٧۵مأموريت په افغانستان کی  کال کی د وسلی سره له نژدی څخه ھوايی مرستی ٢٠١١په  4

بريدونه په کی شامل و، راټيټ شوی. د متحده ايا>تو ھوايی ځواکونو د عامه  ۵١٠١مأموريتونه اجرا شوی چی  ١٨١۶کال په پرتله چی  ٢٠١٠
  ."مه ٢کال د جنوری  ٢٠١٢کال احصائيه، د  ٢٠١١د  – ٢٠٠٨، د مشترکو ځواکونو د ھوايی څانګی قوماندان"چارو خبر پاڼه وګورئ، 

سلنه زياتی پيښی ثبت کړی دی  ١٨په پرتله  ٢٠١٠کال په جريان کی د  ٢٠١١د ملګرو ملتونو د امنيت او مصؤنيت څانګی په افغانستان کی د   5
پيښی وی. جنوبی او جنوب ختيزی سيمی د دی  ١١۵٢۴کی  ٢٠٠٩پيښی وی او په  ١٩۴٠٣کی  ٢٠١٠پيښو رپورټ ورکوی چی په  ٢٢٩٠٣چی د 
سلنه  ٣٨په پرتله  ٢٠١٠سلنه کيږی). د پيښو د زياتيدلو مياشتينئ کچه په دی سيمو کی لوړه وه چی د  ٣٢سلنه تشکيلوی (ھر يو يی  ۶۴پيښو 

مو کی متمرکز کړای شوی دی، جنوبی سيمه کال د سپتمبر راھيسی چی نظامی عمليات په جنوب ختيز او ختيزو سي ٢٠١١زياتوالی څرګندوی. خو د 
چی د دولت پلوه ځواکونو د عملياتونو سره مطابقت کوی چی د  کی د نظر وړ کموالی څرګنديږی چی د پيښو کچه بيا په ډسمبر کی ھم ټيټه پاتی شوی

 .سپټمبر راھيسی يی په ختيزو او جنوب ختيزو سيمو تمرکز کړی دی
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  د دولت ضد عناصر او د ملکی وګړو ساتنه

 ٢٠١١چی په  ړیسره مخ کمرګ ژوبلی ی د زياتی افغان ملکی وګړ ونهتکتيکله خوا استعمال شوی د دولت ضد عناصرو 
کی د افغان ماشومانو، ښځو  ٢٠١١په زياتيدونکی توګه وژونکی تأثيرات درلودل. تعبيه شوی چاوديدونکی توکی په  يی کی

ملکی وګړو ژوند يی اخيستی چی په روانه جګړه  ٩۶٧او نارينه و د وژل کيدلو يواځينۍ او تر ټولو لويه طريقه وه چی د 
 منسوب ته سلنه) جوړوی. تعبيه شوی چاوديدونکی توکی د دولت ضد عناصرو ٣٢کی د ملکی وګړو تقريبأ دريمه برخه (

  6سلنه تشکيلوی. ۴١ی ملکی وګړو مړين یوش

ی تعبيه شوو بمونو استعمال زيات کال په جريان کی د دولت ضد عناصرو د انسان په واسطه منفجريدونکی فشار ٢٠١١د 
انسان پری پښه د ماشومانو په شمول، کوم  ،کله چی او ھغه وخت چوی ماين په څير کار کوی ضد کړی و چی د پرسونل

کيږدی او يا کومه واسطه پری وروخيژی . دا ډول تعبيه شوی چاوديدونکی توکی د نظامی او ملکی اھدافو تر منځ توپير نه 
ماينونو استعمال  ضد ه دی توګه غير قانونی او منع شوی وسله حسابيږی. سره له دی چی طالبانو د پرسونلکو>ی نو پ ی ش

 د  پرسونل وکال کی منع کړی و، او دا ډول وسلی يی غير اسJمی او غير انسانی بللی وی، د دولت ضد عناصر ١٩٩٨په 
درلودلی.  اغيزی يستی چی پر ملکی وګړو يی ناوړهکال کی کار اخ ٢٠١١ماين په ډول چاوديدونکو توکو څخه په  ضد

يوناما يو ځل بيا طالبان او نور د دولت ضد عناصر دی ته رابولی چی خپل جنګيالی غړی د دی ډول فشاری چاوديدونکو 
  کال کی يی ګڼ شمير افغانان وژلی او يا ټپيان کړی دی. ٢٠١١توکو له استعمال څخه منع کړی چی په 

کچه په افغانستان کی په څرګنده توګه لوړه شوی ده.  ی ملکی وګړو د مړين ځان مرګی بريدونو له کبله د کال کی د ٢٠١١په 
سلنه زياتوالی  ٨٠کال په پرتله  ٢٠١٠د  چی تنه ملکی وګړی په ځان مرګو بريدونو کی وژل شوی ۴۵٠په مجموع کی، 

سلنه  ١٨ت ضد عناصرو ته منسوب ملکی تلفاتو سلنی او د دول ١۴ښئی. ځان مرګی بريدونه د ملکی وګړو د مرګونو 
شوی او >  هبدل بڼه د دی بريدونو خو په پرتله د ځان مرګو بريدونو شمير نه دی زيات شوی، ٢٠١٠جوړوی. که څه ھم د 

داسی طرح شوی چی د > زياتو ملکی بريد دخيل شوی او يوه بريد کی  په ھم  یځان وژونک زيات پيچلی شوی او کله  زيات
  ګړو د مرګ ژوبلی سبب شوی.و

کال په پرتله > زيات شوی دی.  ٢٠١٠کال کی د دولت ضد عناصرو له خوا ھدفمنو وژنو دوام موندلی چی د  ٢٠١١په 
د سلنه زياتوالی ښئی. واليان او ولسوا>ن،  ٣کال په پرتله  ٢٠١٠ھدفمنی وژنی ثبت کړی چی د  ۴٩۵يوناما د ھيواد په کچه 

د و>يتی شورا ګانو او سولی شوراګانو غړی او محلی او قومی مشران په دی او کارکوونکی او  نيمأمورمحلی حکومت 
  ډول وژنو کی په نښه کړای شوی دی.

يوناما د طالبانو په پاليسی کی د ھر ډول ښکاره  7 کی طالبانو د ملکی وګړو د ساتنی په اړه څو بيانونه خپاره کړی. ٢٠١١په 
لکی وګړو د تلفاتو د کموالی سبب شی، خو تأکيد کوی چی داسی قواعد ھغه وخت معنی ورکوی تغيير ھر کلی کوی چی د م

کی د طالبانو له خوا د ملکی وګړو د ساتنی په موخه د پيغامونو د ښه کيدلو  ٢٠١١په عملی کړای شی.  يه ريښتينی ډولچی 
بعت يا د ملکی وګړو تلفاتو کی کموالی نه دی مستند سره سره، يوناما د طالبانو له خوا د نړيوالو بشردوستانه قوانينو متا

کړی. طالبانو په مستقيمه توګه ملکی وګړی ھدف ګرځولی او د فشاری بمونو په ډول داسی وسلو څخه يی کار اخيستی چی 
  د بی تفکيکه وژنو سبب ګرځی.

چی د طالبانو په څو بيانونو کی  لکه څنګه –يوناما د طالبانو پر مشرتابه غږ کوی چی د ملکی وګړو د ساتنی په موخه 
مطابق د ملکی وګړو  ويند جګړی او نښتی قواعد په خپله >يحه کی ځای کړی، او د نړيوال بشردوستانه قوان –څرګند شوی 

د مرګ ژوبلی د کمولو په موخه دی احکام وضع کړی، او ډاډمنه دی کړی چی دا احکام او قواعد د ټولو طالبانو جنګياليو له 
  لی کيږی او د سرغړونی په صورت کی دی ورته جزا وټاکل شی. عم خوا

  

                                                 
تعبيه شوی چاوديدونکی توکی يا منفجر شوی او يا  ٢٣صؤنيت برخه رپورټ ورکوی چی په اوسط ډول ھره ورځ . د ملګرو ملتونو د امنيت او م6

  په پرتله دوه برابره کيږی. ٢٠١٠کشف شوی، چی د 
راف، د واړه اختر په مه، څلورم پاراګ ٣٠کال د اپريل  ٢٠١١د پسرلنيو عملياتونو د پيل په ھکله د افغانستان د اسJمی امارت د مشرتابه وينا، د . 7

مه، او د لوی اختر په مناسبت د ښاغلی امير المومنين د مبارکۍ پيغام، د  ٢٨کال د اګست  ٢٠١١مناسبت د ښاغلی اميرالمومنين د مبارکۍ پيغام، د 
 مه. ۵کال د نومبر  ٢٠١١

http://www.shahamatenglish.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6780:statement-of-the-
leadership-council-of-the-islamic-emirate-regarding-the-inception-of-the-spring-ope&catid=4:statements&Itemid=4. 
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 دولت پلوه ځواکونه او د ملکی وګړو ساتنه

کال کی د زيات شمير ملکی افغانانو د وژنی >مل  ٢٠١١د دولت پلوه ځواکونو په تکتيکونو کی ھوايی بريدونه په 
سلنه زياتوالی  ٩په پرتله  ٢٠١٠ه وژل شوی چی د ملکی وګړی د ھوايی بريدونو له کبل ١٨٧په مجموع کی،  8ګرځيدلی.

  ښئی.

ته راکوز شوی چی  ۶٣کی  ٢٠١١د شپی له خوا عملياتونو کی د دولت پلوه ځواکونو له خوا د ملکی وګړو د تلفاتو شمير په 
  9 سلنه کموالی ښئی. ٢٢په پرتله  ٢٠١٠د 

ملکی وګړو وژنی مستند  ۴١واکونو عملياتونو له کبله د د افغان امنيتی ځ جو>ی او ډسمبر تر منځ، يوناما کال د ٢٠١١د 
سلنه تشکيلوی.  ١٩٢ی وګړو د تلفاتو کپه پرتله د دی ځواکونو له خوا د مل وروستيو شپږو مياشتوکال د  ٢٠١٠کړی. دا د 

تلفاتو ھيڅ يا  يوناما په ھغه سيمو کی چی انتقال په کی عملی شوی دی، د افغان ملی امنيتی ځواکونو له خوا د ملکی وګړو
  ناڅيزه تغيير مستند کړی دی. 

يوناما پر ټولو ملی او نړيوال ځواکونو تأکيد کوی چی د خپلو نظامی عملياتونو پJن کولو او عملی کولو کی دی د ملکی 
  وګړو د تصادفی وژنی يا ټپی کيدلو د مخنيوی په موخه دی > زيات تدابير عملی کړی.

  ځو او ماشومانو د وسله والی جګړی اغيزی پر ښ

کی د تير کال په  ٢٠١١کی، بيا ھم ښځو او ماشومانو په زياتيدونکی توګه د وسله والی جګړی بار کښلی دی. په  ٢٠١١په 
 ٣٠۶ښځو او  ١۶۶زيات شوی دی. يوناما د  په ځانګړی توګه په دوھم نيمايی کی پرتله د وژل شوو ښځو او ماشومانو شمير

سلنه تشکيلوی. د  ٣٠ی د جو>ی او ډسمبر تر منځ مودی د ملکی وګړو د مرين ٢٠١١د  ماشومانو مړينی ثبت کړی چی
په  ٢٠١١سلنه د  ۵١سلنه او د وژلو شوو ماشومانو شمير  ٢٩کال د ھمدی مودی په پرتله، د وژل شوو ښځو شمير  ٢٠١٠

  دوھم نيمايی کی زياتوالی څرګندوی.

کال په  ٢٠١١عمده >مل و. د  ی سره تړلو د ښځو او ماشومانو د مړينتعبيه شوی چاوديدونکی توکی د وسله والی جګړی 
سلنه) د  ٣۶ ی د ماشومانو د ټولو مړين دوری ماشومانو (د ھمدی ١١٢چاوديدونکی توکی د  یدوھم نيمايی کی، تعبيه شو

تعبيه شوو چاوديدونکو ښځی د  ۶٩سلنه زياتوالی ښئی.  ۴۵په پرتله د وروستی نيمايی مړينی سبب ګرځيدلی چی د تير کال 
کال د وروستی  ٢٠١٠سلنه) چی د  ۴١کال د وروستی نيمايی د ښځو د ټولو مړينو  ٢٠١١توکو په نتيجه کی وژل شوی (د 

ښځی او  ۵ځان مرګو بريدونو د جو>ی او ډسمبر تر منځ موده کی  ٢٠١١د  سلنه زياتوالی څرګندوی. ٣٠نيمايی په پرتله 
  دوه برابره زياتوالی ښئی.  د تلفاتو کال د ھمدی دوری ٢٠١٠دتاکتيک له امله د دی وژلی چی ماشومان  ٣٠

کال په پرتله په ځانګړی ډول په دوھمه نيمايی کی د ښځو او ماشومانو  ٢٠١٠د دولت پلوه ځواکونو له خوا ھوايی بريدونو د 
ه ھوايی بريدونو کی د وژلو شوو ښځو او کال د جو>ی او ډسمبر مھال تر منځ، پ ٢٠١١د زياتی  مړينی  سبب ګرځيدلی . د 

ښځی  ٢١ماشومان او  ۴۵مړينی چی په کی  ۶۶ماشومانو شمير د تير کال د ھمدی مودی په پرتله دری برابره شوی (
سلنه  ١۴کال په وروستی نيمايی کی ھوايی بريدونو د ښځو او ماشومانو د مړينی  د مجموعی  ٢٠١١شامليږی). د 

  تشکيلوی.

  فيايی بدلوند جګړی جغرا

د کال په جريان کی جګړه له ھغو سيمو څخه چی په تاريخی ډول جګړو په کی تمرکز درلود نسبتأ په نورو سيمو کی شديده 
کال په دوھم نيمايی کی، که څه ھم  ٢٠١١شوی او په جنوب ختيز، او ختيزو سيمو په زياتو و>ياتو کی يی شدت موندلی. د 

ملکی وګړی په کی وژل شوی  ٢٩٠وو چی د ملکی وګړو وژنو لوړ ارقام يی درلودل چی  کندھار او ھلمند ھغه و>يتونه
  سلنه کموالی ښکاره کوی. ٣٩کال د ھمدی مودی په پرتله  ٢٠١٠وو، دا ارقام د 

                                                 
 ږی.، ھيليکوپتر يا بی پيلوټه طيارو څخه په کی انداخت کيالوتکیھوايی بريدونه له نظامی الوتکو څخه ټول بريدونه په بر کی نيسی چی له   8
ا د شپی له خوا عمليات او بريدونو په ھکله د دقيقو ارقام >س ته راوړل ستونزمن کار دی ځکه چی دا معلومات اکثرأ محرم وی. د شپی له خو  9

ا شوی وی، او په له خوا اجر اداروپه ھکله ارقام که د افغان يا نړيوالو ځواکونو، ځانګړو ځواکونو، ځانګړو عملياتی ځواکونو، او نور دولتی  وعمليات
محدوديتونو  د لوماتو ته د >سرسۍاو ما په کاری ساحی کی کی د ملکی وګړو مرګ ژوبلی په ھکله ارقام معمو� د >سرسی وړ نه دی.  ودی عمليات

 .له کبله يوناما کيدای شی د شپی له خوا عملياتو کی د ملکی وګړو مرګ ژوبلی په ھکله ارقام ټيټ ښودلی وی
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مړينی  ۴۴۶په مقايسوی ډول جنوب ختيځ  و>يتونه، خوست، پکتيا او غزنی، او ختيځ  و>يات، کنړ او ننګرھار، مجموعأ 
کال د جو>ی او ډسمبر تر منځ موده  ٢٠١١سلنه زياتوالی څرګندوی. د  ٣۴کال د ھمدی دوری په پرتله  ٢٠١٠چی د  ښئی

سلنه زياتوالی  ٨٠ته ختلی او د تير کال په پرتله  ٢٣٠څخه  ١٢٨کی، په مرکزی سيمه کی د ملکی وګړو مرګ ژوبله له 
 ٢٣کال د وروستی نيمايی د  ٢٠١٠ت و چی د ملکی وګړو مړينه  د څرګندوی. دا زياتوالی په کابل و>يت کی تر ټولو زيا

ملکی  کسانو مړينه  په کابل کی د شپږو ځان وژونکی بريدونو  ۶٧څخه  ٧١ته رسيدلی. له دی  ٧١کی  ٢٠١١تنو څخه په 
  په پايله کی رامنځ ته شوی.

وبی، مرکزی او شمال ختيزو سيمو کی کمه کی د دولت ضد عناصرو له خوا د ھدفمنو وژنو کچه په جن ٢٠١١که څه ھم په 
سلنه)، جنوب ختيزو سيمو  ٢٢۵سلنه زيات شوی چی په لويديځو سيمو ( ۶شوی ده، د ھيواد په کچه د دی ډول وژنو شمير 

  سلنه)  ډير زياتوالی ښئی. ١٠٧سلنه) او ختيزو سيمو ( ١١۴(

د ياغيانو پر  مه قبايلی سيمو کی د پاکستانی پوځی ځواکونوکی، يوناما د کنړ، ننګرھار او نورستان و>ياتو ته څير ٢٠١١په 
دی  10ټپيان شوی). ٣۶وژل شوی او  ١٨ملکی افغانانو مرګ ژوبله ثبت کړی ( ۵۴د  له کبلهبمباريو ضد عملياتو کی 

ۍ په شمول بيځايه کړی او ګڼ شمير ملکی شتمنۍ يی د کورونو او مالدار په کونړ او ننګرھار کی بمباريو په سلګونه کورنۍ
  تخريب کړی.

  او د ملکی وګړو ساتنه افغان محلی پوليس

تکيه  ALP)کال کی د انتقال د پروسی د پيل سره سم، افغان او نړيوالی امنيتی ځواکونو پر افغان محلی پوليسو  ٢٠١١په 
حدونه په ځانګړو د محلی پوليسو وا11 وکړه، تر څو د ھيواد په محلی او ليری پرتو سيمو کی امنيتی  تشه  ډکه کړی.

ولسواليو کی جوړ شوی چی ھلته په کافی تعداد افغان ملی پوليس او افغان ملی اردو سرتيری حضور نه لری چی وکړای 
ھغه افراد په کی شامل کړای شوی دی چی له محل څخه استخدام شوی او په يوه ، او خلکو امنيت وساتیشی د سيمی د 

په داسی حال کی چی د ملی پوليسو او ملی اردو د تربيه کولو په پرتله يی  ګوی.محدوده جغرافيايی سيمه کی امنيت ټين
سيمو کی ګمارل شوی، او د داخله وزارت ته  ۵٧په  ته رسيږی چی ١١٠۶۶و شمير محلی پوليسد لګښت ډير کم دی، 

ان کی د نړيوال په افغانست12 ولسواليو کی توظيف کړی. ٩٩پوری محلی پوليس په  ٣٠٠٠٠صJحيت ورکړل شوی چی تر 
توګه د امنيتی ځواک حضور تآمينوی  ثابتهپه "محلی پوليس د توضيحاتو له مخی، افغان  )آيسافمرستندويه امنيتی ځواکونو (

افغان د ياغيتوب ضد شريکو ھڅو -د آيساف"او  "چی د ځايی خلکو حمايت او په ملی کچه اعتبار لری او نظارت يی کيږی،
  13"په پراخه کچه د افغان امنيتی ځواکونو د شبکی يوه برخه جوړوی."او  "ای لریکی يو ھراړخيز او اساسی ځ

په ھکله مختلف  او د ملکی وګړو پر ساتلو د دوی مؤثريت کال په اوږدو کی، يوناما د محلی پوليسو د کړنو ٢٠١١د 
رپورټونه تر>سه کړی دی. د کال په پای کی، زياتو اړونده مراجعو ويلی چی ھغه ځايونو کی چی محلی پوليس ګمارل 

خو دا انديښنی > پر  ، په دی معنی چی محلی پوليسو سيمی ته د ياغيانو د ننوتلو مخه نيولی ده.شوی، امنيت ښه شوی دی

                                                 
ل لپاره د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی ارقامو کی يوناما د ھغه ملکی وګړو مړينه نه شاملوی چی د پاکستان له خوا راکټونو ويشتلو له کا ٢٠١١د   10

ما ھغوی "ښاغلی صادق، په افغانستان کی د پاکستان سفير رپورټ ورکوی چی د افغانستان خارجه وزير ته يی ويلی دی چی:  .شوی منځ تهراامله 
پاکستانی ځواکونو د پاکستان د طالبانو د تحريک جنګيالی په نښه کړی، نه افغان ملکی وګړی. خو د وګړو او شتمنيو د تاوان په ھکله  ته وويل چی

-http://tribune.com.pk/story/261277/cross-border-shelling-kabul-delivers-rebuke-toخواشينی يو. اکسپرس ټرايبيون وګورئ: 
pakistan-envoy/. 

افغان محلی پوليس د داخلی وزارت په چوکاټ کی منځ ته راوړل چی بی ثباته ولسواليو سره کال کی  ٢٠١١په او د کورنيو چارو وزارت آيساف  11
مرسته وکړی، ليری پرتی سيمی وساتی، د دولت ضد عناصر د نفوذ مخه ونيسی، او ښی حکومت دارئ او پرمختګ لپاره زمينه برابره کړی. د 

) >ندی کار VSOيا  Village Stability Operations Programmeڅرګندونو پر اساس، محلی پوليس چی د کليو د ثبات د پروګرام (آثساف د 
ندی کوی، (چی دا پروګرام په ځانګړو کلو کی د متحده ايا>تو ځانګړی عملياتی ځواکونو ته زمينه برابروی چی د خلک د دولت ضد عناصرو پر وړا

لری چی د متحده ايا>تو د ځانګړو عملياتی ځواکونو سره په عين وخت کی خلک دی ته تشويق کړی چی حکومت دارئ او  دا ھدفودروی) 
وق څخه د پرمختيايی کارونو د ښه کيدلو سره مرسته وکړی. د افغان محلی پوليس بودجه د متحده ايا>تو له خوا د افغان امنيتی ځواکونو د مالی صند

مليونو زيات خلک په ھغو سيمو کی ژوند کوی چی د متحده  ۴پوری تمويليږی. آيساف وايی چی تر دی دمه تر  ٢٠١۵ره تر تنو لپا ٣٠٠٠٠ټولو 
  ايا>تو د ځانګړو عملياتی ځواکونو د کليو د ثبات عملياتونو او افغان محلی پوليسو له خوا ساتل کيږی.

ماندی تر جوړښت !ندی فعاليت وکړی چی د ولسواليو په کچه بايد د ولسوالی د پوليسو . د محلی پوليسو واحدونه بايد د افغان ملی پوليسو د قو12
ورځی ټريننګ ورکول کی چی د متحده ايا!تو د  ٢١قوماندان ته رپورټ ورکړی چی د امنيه قوماندانی تر اثر !ندی دی. د محلی پوليسو وګړو ته 

چی بيا وروسته دا د !رښونو دنده افغان امنيتی ځواکونو ته سپارل کيږی. ھمدا شان د  ږیځانګړو عملياتی ځواکونو د !رښونو په مرسته عملی کي
  محلی پوليسو لوژستيکی مرستی د متحده ايا!تو د ځانګړو عملياتی ځواکونو له خوا تأمينيږی.

 ٢٠١٢کارکوونکو سره د يوناما کتنه، کابل، د د معاونيت د مرستيال او نورو . د آيساف د مرکزی قرارګاه د عملياتونو د برخی د دفتر د رئيس 13
  جنوری.



6 
 

تفکيک، او د دوی ، شوی شامل یسرغړونک یی پوليسو کی د بشری حقونو پيژندل شومحل په ځينو سيمو کی ځای دی چی
د محلی پوليسو پر جلب  په ځينو ځايونو کی يوناما 14ه > ھم ناکافی دی.او حساب ورکون ه، څارناو کنټرول هټريننګ، قوماند

اندانانو په پکتيکا او کندز و>ياتو کی پر چی د محلی پوليسو قوماو جذب او کړنو د سيمی د زورواکانو بی ځايه اثر، او دا 
ټولنه غير قانونی ماليی يا ټکسونه وضع کړی، په پکتيکا، فراه او ارزګان کی يی د ماشومانو په شمول خلک په زور په 

و په کندز، بغJن، او سر پل و>ياتو کی د جنسی تيری، تاو تريخوالی ا ، مستند کړی دی. يونامامحلی پوليسو کی جذب کړی
  ھم تر >سه کړی دی.تھديدونو رپورټونه، او په ارزګان او سر پل و>ياتو کی د اجباری بی ځايه کيدلو رپورټونه 

دوی به د کورنيو چارو کال په ډسمبر کی وويل چی  ٢٠١١د ښه کيدلو په موخه، آيساف د  د محلی پوليسو د کړنو او څارنی
د بشری حقونو څخه د سرغړونی مخنيوی >رو په برخه کی روزنه وزارت سره کار وکړی چی  سيمه ييزو پوليسو ته 

ورکړی، او د ځواک کارونی صJحيتونه يی معلوم  کړی، آيساف سره يو لوړ پوړی ملی پوليسو چارواکی وګماری تر څو د 
د سرغړونو افغان چارواکو شموليت په نظارت او حساب ورکونه کی ډاډمن کړی او د محلی عکس العمل او د محلی پوليسو 

دی مخکی له دی چی د دی رپورټ موندنی  پر وړاندی د طرزالعمل پاليسی جوړه کړی. يوناما د دی اقداماتو ھرکلی کوی او
  15 .کولو حمايت کویعملی  ه توګهبشپړپه د بيړنی او طرزالعمل  دی ، دپروګرام ته وسعت ورکړل شی

 پر افغانانو د وسله والی جګړی اغيزی

څ کی عادی افغانانو په خپل ورځنی ژوند کی د وسله والی جګړی له کبله په زياتيدونکی توګه مزاحمتونه کال په تر ٢٠١١د 
سلنه  ۴۵په پرتله  ٢٠١٠تنه افغانان بی ځايه کړل چی د  ١٨۵۶٣٢کال کی  ٢٠١١. جګړی او نا امنۍ په یلوليد اغيزی  او 

   16 زياتوالی ښئی.

ل او شتمنۍ له >سه ورکړی، او آزادی يی يا محدوده شوه يا ورڅخه واخيستل زرګونه نورو افغانانو د خپل معيشت وساي
شوه، او غذا، روغتيايی پاملرنی او تعليم ته يی >سرسی متأثره شول. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی ثابتی کچی او پراخه 

رابرسيره کيدلو، ويری او  تھديدونو ګڼ شمير ملکی وګړی مستقيمأ، او ډيری نور يی په غير مستقيم ډول، د ستونزو د
  تشويشونو له >ری متأثره کړی دی.

شوو سيمو خلک د دولت پلوه يا  اغيزمن د جګړی د جغرافيايی لحاظه بدلون له نظارت څخه جوتيږی چی د جګړی له امله
 د پوستو دپه زياتيدونکی توګه  او >ری کونهړدولت ضد عناصرو او ډلو د نفوذ له کبله > زيات زيانمنونکی شوی، س

  بنديږی.او يا د تعبيه شوو چاوديدونکو توکو د کارولو، تھديد او د جګړی د خواو له خوا تھديد او تعقيب له کبله  ولوايجاد

د سولی د خبرو اترو سره کيدای شی مرسته وکړی. ړانديزونه او نظريی راپيدا شوی چی داسی وکال په پيل کی  ٢٠١٢د 
په روانه جګړه کی د ملکی وګړو  لومړی توب ه ھر راز خبرو اترو کی بايد تر ټولو لوړيوناما تأکيد کوی چی د سولی پ

ساتنه وی، او په ھره پايله کی چی د شخړی د حل سبب ګرځی، پر داسی جدی او مؤثرو اقداماتو کولو تأکيد کوی چی د 
  ملکی وګړو مرګ ژوبله ورسره کمه شی.

پرمختګ اعتبار او سولی پر وړاندی د افغانانو لپاره د خبرو اترو د پروسی او کی،  پړاو يوناما تأکيد کوی چی په دی حساس
  به د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی د کمولو او په جګړه ځپلو سيمو کی د امنيت د ښه کيدلو له مخی سنجول کيږی. ارزښت

  سپارښتنی

  وی.يوناما د ملکی وګړو د ساتلو د > ښه کيدلو په موخه >ندی سپارښتنی وړاندی ک
  د دولت ضد عناصرو ته

ړيوالو بشر دوستانه قوانينو متابعت دی وکړی، او د تفکيک، تناسب او احتياطی تدابيرو د نيولو اصول دی مراعات د ن •
 فرد تعريف مشخص کړی. "ملکی"کړی، او د نړيوالو بشر دوستانه قوانينو سره سم دی د 

                                                 
کال کلنی رپورټ کی د افغان محلی پوليسو په ھکله  ٢٠١٠کال د لومړنيو شپږو مياشتو او د  ٢٠١١د ملکی وګړو د ساتنی په ھکله د يوناما د 14

 فصل ته دی مراجعه وشی.
 AR 15-6-Credibility Assessment ofونی، موندنو او سپارښتنو بيان (يکايی ځواکونو مرکزی قرارګاه، د ثبت. په افغانستان کی د امر15

Allegations of Human Rights Violations in a Human Rights Watch Report مه. ۶کال د ډسمبر  ٢٠١١) د 
 و په ھکله احصائيه.کال لپاره د جګړی له امله داخلی بی ځايه شو ٢٠١١. د مھاجرينو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری، د 16
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ی، خپل غړی دی د داسی شيانو له استعمال څخه منع کړی او د فشاری تعبيه شوو چاوديدونکو توکو استعمال دی ودرو •
 د بی تفکيکه او غير مجاز وسلو د استعمال د منعی په برخه کی دی علنأ تعھد ښکاره کړی.

او بی تفکيکه توګه د ځان وژونکو بريدونو تر  د خپلو نړيوالو قانونی مکلفيتونو مطابق دی د ملکی وګړو په نښه کول •
او ھغه اوامر دی بيرته وګرځوی چی د ښځو او ماشومانو په شمول ملکی وګړو ته زيان رسوی،  چیودروی  سره کول

 پر ملکی وګړو بريدونو او د ھغوی د وژلو جواز ورکوی.

 د عبادت پر ځايونو، لکه جوماتونه، او د نړيوالو بشردوستانه قوانينو له مخی نورو مصؤونو ځايونو دی حملی ودروی. •

يات دی صادر کړی چی د دوی غړو ته د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی څخه د ساتنی >رښونه کوی او داسی >يحه او ھدا •
 حساب وغوښتل شی. یھغه غړی چی ملکی وګړی وژنی يا ټپی کوی، د ھغوی څخه د

  د افغانستان حکومت ته

شی، د  نه او تعقيبڅارپر وخت او دقيقه  پيښو د دی لپاره چی افغان امنيتی ځواکونو له خوا د ملکی مرګ ژوبلی  •
آيساف د ملکی وګړو د مرګ ژوبلی د له منځه وړلو د ټيم په څير دی په افغان ملی اردو کی د ملکی وګړو د مرګ 

 ژوبلی يو ټيم جوړ کړی، تر څو د ملکی وګړو ساتنه او حساب ورکونه بھتره شی.

او د وژونکی ځواک د استعمال بديل په برخه ډاډمنه دی کړی چی ټولو ځواکونو ته د قوی د تدريجی زياتولو، تاکتيکونو  •
کی ټريننګ وړکړی. د امنيتی پوستو او کاروانونو د سمو پروسيجرونو د تطبيق په موخه دی د عامه پوھاوی خدمات 

 وړاندی کړی. 

ټولو افغان ملی امنيتی ځواکونو (ملی اردو، ملی پوليس، سرحدی پوليس، محلی پوليس او نور) ته دی د نړيوالو  •
 روزنه ورکړی او ډاډمنه دی کړی چی دا ډول  روزنه ردوستانه قوانينو او بشری حقونو قوانينو په ټولو برخو کیبش

 برخه وګرځی. پروګرام ټريننګ د  >زمی وګڼل شی او د افغان ملی امنيتی ځواکونو د

او نورو محلی دفاعی  د افغان محلی پولسو د جلب او جذب، تزکيی، څارنی او حساب ورکونی ميکانيزمونه دی دوی •
 پيښيدو مخنيوی او د د بشری حقونو څخه سرغړونی او جرايمو ځواکونو له خوا چی د حکومت تر کنټرول >ندی دی، د 

 شی. په موخه > بھتر کړای په صورت کی مناسب چلند 

  نړيوالو امنيتی ځواکونو ته

ن جوړولو او عملی کولو په جريان کی دی د ملکی د پJ ، په ځانګړی توګه ھوايی بريدونو،د ټولو نظامی عملياتونو •
وګړو د مرګ او ټپی کيدلو او د ملکی شتمنيو د خساری د مخنيوی په موخه دی د ټولو طرزالعملونو او ھداياتو بيا کتنه 

 .وکړی

ساتلو  یخوند د دی لپاره چی د ملکی تلفاتو د مخنيوی، د ملکی وګړو د ژوند د اخJل د کمولو او د ھغوی د شتمنيو د •
کال د ډسمبر د لومړۍ نيټی د "شپی له خوا د عملياتو تکتيکی  ٢٠١١د لپاره د آيساف د قوماندان اراده عملی شی، 

پر مھال  ، د محلی مشرتابه سره دی تر ممکنه بريده تر عملياتو د مخه، د عملياتوھدايات" دی په بشپړه توګه عملی کړی
 امنيتی ځواکونه دی تشويق کړی چی د داسی عملياتو مشری وکړی. ، معلومات شريک کړی، او ملیوروسته ھماو

شوو ملکی وګړو  اغيزمن او د د جبران طرزالعملونه دی اصJح کړی،  ته دی وده ورکړی، شفافيت، حساب ورکونی •
شوی، د او ټولنو سره د > ښو اړيکو ټينګولو لپاره دی په بيړنۍ توګه د ھغو پيښو په اړه چی د ملکی مرګ ژوبلی سبب 

 موندنی په عامه سطحه خپری کړی.  (JIAT)ارزونی د ټيم 

داسی اقدامات عملی کړی چی د افغان محلی پوليسو کړنی او  د افغانستان حکومت سره دی څومره ژر چی کيدای شی، •
دی  ټولی ھغه ډلی کی ښه والی راشی، او او د ساحی په کچه مانيټورنګ او >رښونه د ھغوی نظارت او حساب ورکونه

 بھر فعاليت کوی. ولکی کړی چی د محلی دفاعی ځواک په توګه د حکومت ترمنحل بيرته 


