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"يواځی مليشه مه وايی"  

"افغان ملي پوليس"د مجازاتو څخه معافيت، مليشه، او   
 لنډيز
  
  

مونږ بايد په داسې څه الس پورې نه کړو چې په ترڅ کې يې د قدرت پخوانيو واکمنو مليشې بيا 
پاره  ترسره شوي  ځکه چې ځينې داسې ښه کارونه ددوی تر يو چوکات راوستلو ل. ژوندی شي

  .  او مونږ بايد ھځه وکړو چی ھغه ځای ته بيرته په شا و نشو چی مخکی ھم ھلته وؤ
رال ډان مک نل، د آيساف قوماندان چې د بريتانيا د قومي مليشو د جوړولو د ــــامريکايي جن

  . کال د جنورۍ مياشت ٢٠٠٨پالن سره مخالف دی، د 
  
وايي چې ددې پرځاي چې د ھغه . د يو ماشوم په اړه چې تل به ناروغ ؤ، يو متل موجود دی 

پوليسو سره د ھمغه ماشوم کار مونږ د افغان ملي . کورنۍ د ھغه درملنه وکړي، نوم  يې بدل کړ
ھمدارنګه مونږ په ټولنه کې د ټوپک ساالرو او مافيا په شان ستونزو سره الس او ګريوان . کوؤ

  . يو مګر ددې پرځاي چې درملنه يې وکړو، نوم يې بدلوؤ او يو نوی نوم ورکوؤ
 ٢٠١٠، د ــــ تورن جنرال عصمت هللا دولت زئ، د کورنيو چارو د وزارت پخوانی چارواکی

  ٢۶کال د اکتوبر 
  

  . افغان ملي پوليس د بھرنيو ځواکونو د وتلو استراتيژي ده
   ٩کال د اکتوبر  ٢٠١٠ـــ نړيوال ملکي چارواکی، کابل، د 

    
کال د سپتامبر د حملو په تعقيب په افغانستان باندې د  ٢٠٠١د . په افغانستان کې وسلوالې ډلې مخ پرزياتيدو دي

طالبانو تر مشری الندی تاو تريخوالی د ھيواد  ياالتو د وسلوالی مداخلی څخه يوه لسيز وروسته، دامريکا د متحده آ
ددې په غبرګون کې افغان دولت او د ھغه نړيوالو مالتړو د . په مختلفو برخو کې ډير شوي او شدت يې موندلی دی

اردو او ملي پوليسو ته په چټکۍ سره نړيوالو ځواکونو د وتلو د استراتيژۍ د يوې برخې په توګه، افغان ملي 
. دولت ګڼ شمير ناقانونه وسلوالې ډلې په ځانګړي ډول د ھيواد په شمال کې بيافعالې کړي دي. پراختيا ورکوي

ددې لپاره چې د ھيواد په ډيری برخو کې د مخ په خرابې وضعې څخه مخنيوی وشي، په سلګونو وړې مليشې  
  .په خپله د خلکو د تولنو له لوري رامنځته شوي ديډلی د محلي زورواکو او ځيني ھم 

   
د څو لسيزو  راپدې خوا د افغانانو ګنی بشري حقونه د محلي مليشو له لوري نقض شوی دي چې ډول ډول 
وسلوالې ډلې ټپلې پکې شاملې دي چې ځينې يې د قومي مشرانو، ځينې د خصوصي کمپنيو، جنايتکارو ډلو او ھم 

پدې کلمه کې . په افغانستان کې مليشه ته ترټولو نژدې مترادفه کلمه اربکي ده.  اره کار کويځينې يې د اورپکو لپ
ھرډول مليشه . ھغه نامنظم ځواکونه ھم شامل دي چې د دولت د رسمي پروګرامونو لخوا رامنځته شوي وي

جنسي تجاوز عام . يل ديځواکونه په خونړيو قومي دښمنيو، ھدفي وژنو، د مخدره توکو په قاچاق او اخاذيو کې ښک
نړيوال ځواکونه د مليشو سره نژدې ھمکاري لري پداسې حال . دی چې قربانيان يې ښځې، نجونې او ھلکان دي

  .  کې چې ډيری مليشه ځواکونه د بشر د حقونو څخه په سرغړونو باندې تورن دي
  

ځانګړي ډول پخواني جھادي په  –ډيری وخت مليشې د محلي زورواکو يا ټوپکساالرو له لوري کنتروليږي 
قوماندانان چې قدرت يې د پخواني شوروي په وړاندې د جھاد د وخت څخه سرچينه اخلي او  آن تر ملي او محلي 
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سرغړونی افغانان د ملي دولت څخه  دواتڼ المل شوی دی او په ځينو ځايونو  د مليشو. دولت پوري رسيدلي دي
  . کړي دي، دا موضوع يوه فاسده کړی رامنځته کړی ده کې د اورپکو په پراختيا کې يې ھم مرستې

  
د بيلګې په توګه، کندوز واليت چې د ھيواد په شمال ختيځ کې پروت دی او له ډيره وخته د ھيواد د ډيرو امن سيمو 

په نوموړي واليت کې د طالبانو او نورو اورپکو له . څخه ګڼل کيږي مګر اوس د مليشو له لوري احاطه شوی دی
مګر د . تازه ناامنۍ او د واليت ځينې سيمي د ھغوي په الس نيول د مليشو د رامنځته کيدو سبب وګرځيد لوري

مليشو په شمير کې زياتوالی ھم د ملي امنيت د رياست يوه داسي پاليسي وه چې د پخوانيو لسيزو د مليشو شبکې يې 
او د اسالمي جمعيت ګوند، په مټ بيا فعالې د شوراي نظار چې پخوا نې مشري د احمد شاه مسعود په الس کې وه 

دا چې نوموړې . د ملي امنيت رياست نوموړو ته د نظارت د شرط څخه پرته پيسې او وسلې ورکړې. کړې
وسلوالې مليشې د پخوا څخه د محلي او مرکزي حکومت سره اړيکي لري او ھغوي يې مالتړ کوي، نو ځکه ھم 

  . ت سره فعاليت کوينوموړې وسلوالې ډلې په يو ډول معافي
  

د بشر د حقوقو د څار ادارې . په کندوز کې د مليشه ځواکونو خپريدل او د ھغوي ځواک يو ګواښ ته بدل شوی دی
کندوز کې د مليشه ځواکونو له لوري د بشري حقوقو د تر پښو الندې کولو ګڼ شمير راپورونه ترالسه کړي چې  هپ

دا په داسې حال کې ده چې د نوموړو . ل، او اخاذي په بر نيسیډيرې پيښې يې وژنې، جنسي تيري، وھل ټکو
  . جناياتو د مرتکبينو په وړاندې ھيڅ ډول پلتنی صورت نه دی موندلی

  
کال د اګست په مياشت کې د خان آباد په ولسوالۍ کې اربکيو يو ځوان سړی پدې تور  ٢٠١٠د بيلګې په توګه، د 

په نوموړې پيښه کې محلي څارنوال د تورن قاتل د . څخه انکار کړی ؤوواژه چې د ھغوي په ډلې کې يې د ګډون 
نيولو څخه ددې لپاره انکار وکړ چې قوماندان يې د واليت د امنيه قوماندان او ھمدارنګه يې د يو محلي زورواکي 

  .ميرعلم سره نژدې اړيکې لرلې
  

چه نوي ځواک ته چې زرګونو کسانو ته پدې وخت کې بيا، د امريکا متحده اياالت او افغان دولت د کلي په ک
نوموړی ځواک د . رسيږي وسلې، روزنې، او تنخواوې ورکوي چې د افغانستان محلي وسلوال ځواک يې بولي

محلې "دغه محلي افغان پوليس رسماً ددې لپاره تشکيل شوی چې . امريکا په دستور او مالي مرسته جوړ شوی دی
په پام کې ده چې د خلکو څخه د دفاع . "مې د وسلوالو د نفوذ څخه وژغوريټولنې په امن کې کړي او کليوالې سي

دا کار د امريکا پوځ ته تر . لپاره ملي امنيتي ځواکونه د قانون د حاکميت د ځواک د لرلو څخه پرته زيات کړي
  . ز کال پورې افغان ځواکونو ته د واک سپارلو او امنيت راوستلو غوره الر ښکاري ٢٠١۴

  
ولت او د امريکا متحده اياالت غواړي چې افغان محلي پوليس ځواک په رامنځته کولو د پخوانيو ناخوالو افغان د

ددې ځواکونو د تشکيل مالتړي . تجربو څخه ډير څه زده کړي او وايي چې دا ځل به د پخوا څخه ډير توپير ولري
نډه ده يعنې دا چې د محلي افغان ځواکونو وايي چې په تشکيل کې يې ترټولو مھم او غوره اقدام د سيمې د خلکو و

او ھمدرانګه د امريکا متحده اياالتو د ځانګړو . جلب او جذب د سيمې د خلکو او ټولنې په مشوره ترسره شوي دي
پداسې حال کې چې . ځواکونو تر کلکې څارنې الندې ھم دي ترڅو د پخوانۍ مليشې د ځواکمن کيدلو څخه ډډه وشي

نې وړ دي، نو د نويو افغان محلي پوليسو په جوړولو کې کافي ھڅې نه ترسره کيږي ترڅو د دا ډول موخی د ستاي
په حقيقت . دولت پلوؤ پخوانيو مليشو لخوا د ترسره شويو بشري سرغړونو او معافيت د تکرار څخه مخنيوی وشي

ونو توپير د اربکيو څخه کې ډيرو افغانانو د بشر د حقوقو د څار سازمان ته ويلي چې د نوي افغان پوليس ځواک
  . آسان کار ندی

  
مليشه ځواکونو ته د يوې وروستۍ او ثابتې امنيتي مرجع په توګه داښيی چې د مليشو يوه کوچنۍ ډله به څومره 

کله چې . ځورونکې وي کله چې ھغوي د پوره څارنې پرته او په معافيت سره بشري سرغړونې ترسره کوي
ژنې، غال، او ګواښولو باندې اخته وي او قربانيان عدالت ته لږه او يا ھيڅ مراجعه اربکيان پخپله په جنسي تيري، و

  . نه کوي، نو پدې ډول حاالتو کې اربکيان نه يواځې دا چې ناامني نه کموي بلکه لمن ورته وھي
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وي چې دا راپور په تيره لسيزه کې د خلکو د دفاعي ځواکونو په جوړولو کې ددولت ھغو ھڅو ته عمومي کتنه ک
د طالبانو د راپرځيدو څخه راپدې خوا په دا ډول ځواکونو کې افغان کومکي ملي پوليس، د . منفي پايلې يې لرلې

د محلي دفاع د /افغان د ټولنيز خبراوي د پروګرام ځواکونه، د ټولنې څخه د دفاع ځواکونه، د ټولنې دفاعي نوښت
مونږ په ځيرسره د محلي اربکيانو . زو يونټونو لپاره، شامل دينوښت ځواکونه، لنډ مھاله امنيتي ځواک د مھم بنسټي

لخوا په کندوز کې د نويو بشري سرغړونو تشريحات څيړو او په اړه يې مدارک وړاندې کوؤ او ھمدارنګه د ھغو 
نورو سرغړونو په اړه چې په وردګ واليت کې د نوي جوړ شوي افغان محافظتي پروګرام لخوا ترسره شوي دي، 

  . و د دفاعي ځواک ترټولو وروستنۍ تجربه ھمدا د افغان محلي پوليسو د ځواک رامنځته کول ديد خلک
  

پداسې حال کې چې ځينې ټولنيز دفاعي پروګرامونه له ځينو نورو څخه بريالي دي مګر ټول يې د بررسی او 
د سرغړونو په جرايمو نظارت د نشتوالي سره مخ دي آن تردې چې ډيری وخت په معافيت او د بشري حقوقو څخه 

دا ټول پروګرامونه له مختلفو الرو او په مختلفو نومونو د زورواکو او محلي وسلوالو . باندې ھم مرتکب کيږي
. تراغيز الندې راغلي کوم چې ويره خپروي، محلي سياسي انديښنې زياتوي او قومي دښمنۍ او شخړو ته لمن وھي

چی دغه موضوع په آخره کی ھغه کوم موخی چی د . ه ګټه ختمه شويدهآن تردې چې په ځينو سيمو کې د طالبانو پ
  .اربکيو د جوړيدو اساسي ھدف وؤ دپوښتنی سره برابر کړی دی

  
د دی پيلی په نظر کی نيولو سره، اوسنی ځيړنی د افغان محلي پوليسو د ځواک د يو کال الس ته راوړنی په اړه 

څخه چې په کابل، وردګ، ھرات، او بغالن کې ترسره شوي او  له يو شمير مرکو. پوره معلومات وړاندې کوي
ھمدارنګه ځينې نورې مرکې چې په کندھار، کندوز او اروزګان کې ترسره شوي دا معلوميږي چې که چيرې د 
بشري حقوقو د سرغړونو څخه افغان محلي پوليس ځواک د مخنيوي په برخه کې الزم ګامونه پورته نشي نو له 

ه به داسې ناخوالې رامنځته شي چې د ملي دفاعي ځواک په برخه کې پخوانۍ ھڅې به له نوموړي ځواک څخ
افغان محلي پوليس ځواک رامنځته . خاورو سره خاورې کړي او عامه نظم او امنيت به ھم ورڅخه اغيزمن شي

د پوره نظارت او کول يوه خطرناکه استراتيژي ده چې لنډ مھالو موخو ته د رسيدو لپاره يوځل بيا کليوالې ډلې 
  .  مسؤليت منلو څخه پرته په وسلو سمباليږي

 
، په موجوده پروګرام کې 1لکه چې د بشر د حقوقو د څار د سازمان په تيرو راپورونو کې په مستند ډول ذکر شوي

د کمزورتياؤ په نښه کولو او افغان محلي پوليس ځواک له لوري بشري سرغړونې د بيلګو څخه زمونږ ھدف دا نه 
دی چې د وژنو لوړه کچه او د طالبانو په مټ تروريستي بريدونه، ھدفي وژنې، اعدامونه او انسان تښتونې کمې 

لکه چې په دغه راپور کې په څرګند . زمونږ يواځينۍ او ژوره انديښنه د بې وزلو افغانانو لپاره امنيت دی. کړو
کمزورې حکومتداري، اداري فساد، د . ندي "ردولت ضد عناص" ډول په ګوته شوې چې د ناامنۍ المل يواځې د 

که چيرې . بشري حقوقو څخه سرغړونې او د دولت سره د تړلو ځواکونو معافيت د ياغيتوب اساسي الملونه دي
  . افغانستان ته ريښتينی امن او ثبات راوستل وي نو بايد نوموړو ستونزو ته د پاي ټکی کيښودل شي

  

 د افغان محلي پوليسو ځواک
کال د جوالي په مياشت کې د افغان حکومت له لوري  ٢٠١٠ان محلي پوليسو ځواک د افغان دولت له لوري د د افغ

د امريکا دمتحده اياالتو د . د ولسمشر د فرمان پراساس رامنځته شو ١۶کال د اګست په  ٢٠١٠تصويب شو او د 
ورکول کيږي چې په ھغو سيمو کې د محلي پوځ او د افغانستان د حکومت په وينا نوموړي ځواک ته ددې لپاره وده 

په . ټولنو څخه دفاع وکړي چيرې چې افغان ملي پوځ لږ شتون لري او يا يې شتون د پراختيا په حال کې کوي
تنه وي مګر د امريکا د  ١٠٠٠٠رسمي ډول افغان دولت په پام کې لري چې د افغان محلي پوليسو ځواک شمير 

د اګست ترمياشتې پورې د   ٢٠١١د . کسانو لپاره بوديجه منظور کړې ده ٣٠٠٠٠متحده اياالتو کانګرس د 
  .تنه ګمارل شوي دي ٧٠٠٠نوموړي ځواک لپاره 

                                                           
د افغان ميرمنو لپاره د سولې او ملي پخالينې : او د ميرمنو حقوق "لس ډالري طالب": يې وګورئد بشر د حقوق د څار په سازمان کې   1

په افغانستان کې : سبقونه د ترور په لمن کې ;)٢٠١٠اپريل (په افغانستان کې د اورپکو د بريدونو پايلې : د بشر بيه ;)٢٠١٠جوالی (پايلې 
  )٢٠٠۶جوالي (په معارف باندې بريد 
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کلمه سمه نده ځکه چې دلته افغان محلي پوليس ځواک په حقيقت  "پوليس"د افغان محلي پوليسو په ځواک کې د  
دی کوم چې د قانون د  "دفاعی ځواک"يږي چې دا يو د نوموړي ځواک د ډندو اليحه په دې پيل. کې پوليس نه دي
ددې پروګرام مالتړي وايي چې دا ځواک ترډيره يو لنډ مھالی ځواک دی چې د افغان ملي . تنفيذ واکونه نلري

پوليسو سره د مرستې په توګه رامنځته شوی دی ترڅو افغان امنيتي ځواکونه د دا ډول ته وخت ورکړي چې د 
د نړيوالو ځواکونو د وتلو سره سم به افغان . ي په جګړييزو عملياتو باندې تمرکز وکړيدفاعي استقرار پرځا

لکه چې يو نړيوال چارواکي د بشر د حقوقو د څار . امنيتي ځواکونو دا ډول عملياتو بشپړ مسؤليت په غاړه واخلي
  . "ديد افغان محلي پوليسو ځواک د نړيوالو د وتلو استراتيژي ": سازمان ته داسې وويل

  
د افغان محلي پوليسو د ځواک مالتړي ددې ځوا ک خونديتوب ته اشاره کوي، مثاْل د افغان محلي پوليسو په ځواک 
باندې د کورنيو چارو د وزارت کنترول، د کلي د شورا ټاکل او د ھغوي روزنه او د غړو نظارت يې دامريکا د 

پام کې ده چې د افغان محلي پوليسو ځواک به ولسوال ته د په . متحده اياالتو د ځانګړو عملياتي ځواکونو په الس
مګر د کورنيو چارو د وزارت چارواکو د بشر د حقوقو د څار سازمان ته ويلي چې . خپلو کړنو راپور ورکوي

  . ددې ډول خونديتوبونو ژمنې د تيرو نوښتونو سره ھم شوې وې مګر په ناکامۍ سره پاي ته ورسيدې
  

حلي پوليسو ځواک تقويه کوي کيداي شي دا وي چې ملي پوليس به ددې وړ وي چې د افغان يو نظر چې د افغان م
محلي پوليسو ځواک کنترول کړي سره لدې چې د کمزورې قوماندې او جوړښت لرونکي دي او د عملياتو په سيمه 

اک ډيری وخت د ددې سره سره د افغان محلي پوليسو ځو. کې د ھغوي شمير ھم د ملي پوليسو په تناسب ډير دی
دولتي چارواکو او محلي زورواکو سره بيل غير رسمي چينلونه لري چې کوالي شي په مټ يې د رسمي مسؤليت 

  . څخه خوندي پاتې شي
  

د . ھغه دستور چې د افغان محلي پوليسو ځواک رامنځته کوي، د نوموړي ځواک د واکونو په اړه   په ابھام کې دی
وقيف او تالشي کولو حق او دا چې ھغوي ترڅومره وخت پورې کوالي شي چې يو افغان محلي پوليسو ځواک د ت

د افغان محلي پوليسو ځواک په . توقيف شوی کس وساتي او بيا يې ملي پوليسو ته وسپاري، تر دې دمه روښانه ندی
ګزمې د ترسره کوي چې دا د ) اونيو ته وغځيږي ٨چې زرترزره به دا موده (اونيزه روزنه  ٣لومړي سر کې 

د افغان محلي پوليسو ځواک په پالن کې دا ھم روښانه نه ده چې د . اونيزې روزنې سره برابره ده ۶افسرانو د 
افغان محلي پوليسو ځواک په منحل کيدو سره به څرنګه او په کومو شرايطو سره نوموړی ځواک د ملي پوليسو په 

لن دی او ددې ځواک په پالن کې راغلي ؤ چې نوموړی د افغان محلي پوليسو ځواک اوس يو ک. ليکو کې شامليږي
  . کلونو پورې دوام وکړي ۵څخه تر  ٢ځواک به د 

  
د امريکا متحده آياالتو پوځ د افغان محلي پوليسو د ځواک اصلي تمويل کوونکی دي چې د ددې ځواک ترشا والړ 

ه مھمه برخه جوړوي په ځانګړي ډول يې او مالتړ يې کوي او وايي چې په افغانستان کې د ھغوي د استراتيژۍ ډير
دامريکا د . کال پورې د  نړيوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د واک په سپارلو کې يو مھم ګام بولي ٢٠١۴تر 

کال د مارچ په مياشت کې وه جنرال پترايس  ٢٠١١سنا د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کميټې ته په وينا کې چې د 
دا ځواک  په افغانستان کې د افغان ځواکونو لخوا د امنيت په الس کې "سو ځواک داسې وباله د افغان محلي پولي

  . "نيولو لپاره يو ترټولو مھم عنصر بلل کيږي
  

د امريکا د متحده . دا پروګرام د امريکا د تاو تريخوالی پر ضد د مبارزی ددکتورين په چوکات کی پرمخ ځي
کال کې خپور شوی، ھغه وخت د شبه نظامي ځواکونو د  ٢٠٠٩چې په  "يکونهد بلوا ضد تکت"اياالتو  الرښود  

جوړولو سپارښتنه کوي چې ملي ځواکونه د جوړيدو په حال کې وي، پداسې حال کې چې د نوموړو ځواکونو د 
  : پاي په اړه يې څه ندي ويلي

  
لي شبه نظامي ځواکونو ګمارل او کله چې د کوربه ھيواد پوره امنيتي ځواکونه په الس کی ونه لری، بايد د مح

دا کار يواځې ددې لپاره نه ده چې شبه نظامي . روزنه په پام کې ونيول شي ترڅو د کلي او سيمې امنيت تأمين شي
دلی به ددې لپاره کار کوي چې دا د ھغوي د سيمې سھم دی بلکه ھغوي ته به د خپل کار په بدل کې مزد ھم 
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ډنده لرل دخلکو روحيی ځواکمنوي او خلکو ته اجازه . ابرول اقتصاد ھڅويخلکو ته د دندو بر. ورکول کيږي
  . ورکوي ترڅو د محلي حکومت د بھير بالقوه غړي شي

  

: د افغان محلي پوليسو د ځواک لخوا بشري سرغړونې  
 د امريکا ځانګړي عملياتي ځواکونه چې د افغان محلي پوليسو د ځواک څخه نظارت او ھغوي ته روزنې ورکوي،

وايي چې ددغه نوي ځواک په رامنځته کيدو سره د يو شمير سيمو په امنيت کې بھبود راغلی چې په ځانګړي ډول 
د محلي دفاع د  "يې د ګيزآباد او ارغنداب سيمو نومونه واخيستل چې افغان محلي پوليس ځواک څخه مخکې ھلته 

ديښنې وړ موضوعات په ګوته کوي، نو ځيني پداسې حال کې چې دا راپور د ان. ځاي په ځاي ؤ " نوښت ځواکونه
ھغه کسان چې مرکې ورسره شوي د کليوال امنيت څخه مالتړ کوي، حتي پداسې سيمو کې ھم چيرې چې اشخاص 

د بلواګرو د موجوديت د کمښت په وړاندې به د افغان محلي پوليسو . د افغان محلي پوليسو ځواک لخوا تقويه کيږي
  . غه مھال څرګند شي چې د نړيوالو ځواکونو په شمير کې کمښت راشيد ځواک مثبت اغيز يواځې ھ

  
د مثال په توګه د ھرات . په ھغو والياتو کې چې مونږ پلټنې ترسره کړي د جدي انديښنو لپاره داليل موجود دي

ي، په واليت د شينډنډ ولسوالۍ چې د مليشو شريرې او پيچلې ځالې، د مجرمينو داړې،  او بلواګر پکښې موجود د
نوموړې ولسوالۍ کې د بشر د حقوقو د څار سازمان د بلواګرو او مجرمينو په اړه ګڼ شمير شکاياتونه ترالسه کړي 

د ځواک د پروګرام  په پيليدو سره افغان . چې ھغوي د نظارت پرته د افغان محلي  پوليسو په ځواک کې جذبيږي
کال د اکتوبر په مياشت کې  ٢٠١٠د . ه راڅرګند شومحلي پوليس ځواک د غړو په اړه د بشري سرغړونو تورون

افغان محلي پوليس ځواک يو غړی چې د طالبانو سره يې اړيکې لرلې د بخت آباد په کلي کې د دوؤ کسانو په وژلو 
د يو مقتول د کورنۍ غړي وويل چې پوليسو ورته ويلي چې د قاتالنو په وړاندې ھيڅ ګام نشي اخيستی . تورن ؤ

کله چې د مقتول د کورنۍ غړو امريکايي . وي مالتړ د امريکا د ځانګړو عملياتي ځواکونو لخوا کيږيځکه چې د ھغ
ځواکونو ته مراجعه وکړه ھغوي ورته وويل چې دا په افغان پوليسو پورې تړلې موضوع ده، چې پدې خبره به د 

يکي لري په معافيت سره عمل خلکو ترمنځ دا نظر چې افغان محلي پوليس ځواک غړي چې د امريکايانو سره اړ
کال د فبرورۍ په مياشت کې افغان محلي پوليس  ٢٠١١په يوه بله ورته پيښه کې چې د . کوي، نور ھم عام شي

ځواک يوې ډلې په شينډنډ ولسوالۍ کې په ګڼ شمير کورونو باندې يرغل وکړ او په ترڅ کې يې د ھغوي مالونه لوټ 
کال د جون په مياشت کې د شپې لخوا  ٢٠١١د . نارينه بنديان کړل ۶ه توګه يې کړل او خلک يې وډبول او په ناقانون

  . دوه ھلکان افغان محلي پوليس ځواک لخوا ونيول شول چې د يوه په پښو کې يې ميخونه ټک وھل شوي ؤ
  

کي مليشو پدې وروستيو کې د بغالن په واليت کې د بلواګرو د شتون، مجرمانه فعاليتونو او د حکومت پلوؤ سرغړون
د اسالمي حزب پخواني جنګيالي د يو محلي زورواکي نورالحق په ګډون . په دليل امنيتي وضعه خرابه شوې ده

نورالحق او د ھغه ځواکونو په ډيرو سرغړونکو اعمالو . افغان محلي پوليس ځواک د غړي په توګه ګمارل شوی دی
و د ھغه پلويانو د امريکايي ځواکونو سره په يو ګډ کال د اګست په مياشت کې نورالحق ا ٢٠١٠د . کې الس لرلو

ھمدارنګه . کلن ځوي په ناحقه وواژه ٩عمليات کې په يو کور باندې يرغل وکړ او په پايله کې يې د کور د خاوند يو 
کلن ھلک  ١٣کال د اپريل په مياشت کې د بغالن په واليت کې افغان محلي پوليس ځواک څلورو غړو يو  ٢٠١١د 

ازار څخه د کور په لور روان ؤ وتښتاوه او افغان محلي پوليس ځواک د يو فرعي قوماندان په کور کې يې چې د ب
اګر چې ددې پيښې . ډلييز جنسي تيری ورباندې وکړ چې په بله ورځ يې تښتول شوی ھلک په تيښته بريالی شو

افغان محلي  پوليسو ځواک، د قتل په  په بغالن واليت کې د. عاملين پيژندل شوي ؤمګر بياھم ھيڅوک ونه نيول شو
يوه بله پيښه کې ھم الس درلود، پوليسو د بشرد حقوقو د څار سازمان ته ويلي دا چې وژونکي د امريکا د ځانګړو 

  . عملياتي ځواکونو سره اړيکې لري نو ځکه ھيڅوک نشي کوالي چې ھغوي ترپوښتنو الندې راولي
  
قومي مشران پدې تور ونيول چې ھغوي نه  ۶فغان محلي پوليسو ځواک کال د ډسمبر په مياشت کې د ا ٢٠١٠د 

محلي چارواکو اود سيمې اوسيدونکو  افغان محلي . غوښتل په افغان محلي پوليس ځواک کې خپل کسان شامل کړي
  . پوليس ځواک ځيني غړي غيرقانوني حملو، وھلو ټکولو او جبري ماليې راټولو تورن کړي دي
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. ځواک  په اړه دا ډول جدي قضيې د ھغوي د جلب او جذب په اړه سختې انديښنې راپاروي افغان محلي پوليس
ھمدرانګه د دې ځواک سره د امريکا د متحده اياالتو اړيکې او د محلي ولسوال نارضايتی ډيرې پوښتنې راوالړې 

د افغان محلي پوليسو  ډيری افغانانو د بشر د حقوقو د څار سازمان سره د مرکو په ترڅ کې ويلي چې. کړي دي
کله چې دا انديښنې د امريکايي او نورو نړيوالو ځواکونو سره مطرح شوې . ځواک ته اورپکې او مجرمين جذبيږي

په عملياتي او . نو ھغوي ژمنه وکړه چې د چارو د سمون لپاره به محليې شوراګانې ددې ډول کړنو مخه ونيسي
خپله د شورا جوړښت څرنګه دی او شورا دا وړتيا لري چې د پاليسي کچو کې، دا پوښتنه راوالړيږي چې پ

  . ځواکمنو محلي ځواکونو په وړاندې اغيزمن رول ولوبوي
  

په ځينو ټولنو کې چارواکو او قومي مشرانو د بشر د حقوقو د څارسازمان ته ويلي چې ھغوي په خپلو سيمو کې د 
په شينډنډ او بغالن کې محلي چارواکو د افغان محلي . افغان محلي پوليسو ځواک په منلو باندې مجبور شوي دي

پوليسو ځواک په ځاي په ځاي کولو باندې نيوکه وکړه او ھمدارنګه د ولسوالي شورا ھم د کورنيو چارو وزارت ته 
محلي وکيالنو د بشر د حقوق د څار سازمان ته . وويل چې د افغان محلي پوليسو ځواک به بې ثباتي ته لمن ووھي

شورا يې د حکومت ترفشار الندې ده ترڅو دا ځواک ومني که نه نو د افغان محلي پوليسو په ځواک کې  وويل چې
به داسې خپل سري ټاکنی وشي چې د منلو وړ به نه وي ځکه چې ګمارنو امريکايي ځواکونو سره نژدې اړيکې 

يل چې ھغه خپله نيوکه څرګنده د بغالن واليت د واليتي شورا رييس د بشر د حقوقو د څار سازمان ته وو. لرلې
  : کړې چې امريکايي ځواکونو ته ښه څرګنده ده

  
ما د ځانګړو ځواکونو څخه د ښاغلي تورن اندي سره خبرې وکړې او ورته ومې ويل چې تاسو 
ددې لپاره دلته راغلي ياست چې د افغان ولس سره مرستې وکړئ نه ددې لپاره چې مجرمين په 

زه . ي تورن اندي په ځواب کې راته وويل چې ھغوي مجرمين نديښاغل... وسلو سمبال کړئ
  . ډير حيران شوم چې ځانګړي ځواکونه د دې ډول خلکو مالتړ کوي

  
ريګ کې د "د امريکا ځانګړي ځواکونه چې د افغان محلي پوليسو ځواک کې د شامليدو خبرې کوي داسي دي لکه 

د . چې د ټولنو څخه د ھغوي د دولت د مالتړ پوښتنه وکړيدا اورپکو ته يو څرګند سګنال دی  – "کرښې ايستل
. يعني ووايي چې يا له مونږ سره دي او يا زمونږ په خالف دي: خلکو څخه پوښتنه کيږي چې يو انتخاب وکړي

د ھيواد په ځينو برخو کې . مګر د ډيری افغان ټولنو لپاره دا انتخاب دوه ګونی ندی چې دواړه خواوې انتخاب کړي
يکړې ته پدې سترګه کتل کيږي چې يا د ھغو حکومت پلوؤ مليشو مالتړ وکړي چې جنسي تيري، وژنې او دې پر

غالوې يې کړي او يا د طالبانو چې بمي حملې ترسره کوي، دولتي مامورين وژني او د نجونو په ښوونځيو کې د 
  . ھغوي ښوونکو ته مرګوني تھديدونه کوي

  
کال کې افغانستان ته د خپل راتګ سره سم رامنځته کړی دی  ٢٠٠١د امريکا او آيساف ځواکونو دا ناسم انتخاب په 

چې په لړ کې يې يا بدنامو وسلوالو ډلو ته د امنيت په ټينګولو کې برخه ورکوي او يا ھغوي ته په  لوژستکي يا 
. چې نړيوال ځواکونه ددغو اړيکو په اړه ړانده دي داسې ښکاري. بيارغونې په ډګر کې ګټور قراردادونه ورکوي

په وړاندې د جګړې خبرې  "بدو خلکو"په ځينې نورو قضيو کې ھغوي په دسيسو کې ښکيل دي اګر چې ھغوي د 
  . کوي

  
د افغان حکومت او نړيوال متحدين چې اوس د طالبانو او نورو جنګي ډلو سره د روغې جوړې خبرو ته وده 

پخال شوي جنګيالي نه يواځې دا چې وظيفو ته اړتيا لري . وليسو فريب تقريباً د مقاومت وړ ندیورکوي، د افغان پ
مګر د خلکو لپاره دا يوه داسې خبره ده . بلکه امنيت ته ھم اړتيا لري ترڅو د انتقامي بريدونو څخه خوندي پاتې شي

کړې وې او اوس د ھغوي د پلويانو  چې اوس ھغه خلک ويني کوم چې په کلونو د ھغوي په وړاندې وسلې پورته
که چيرې ټولنه پدې پوي شي چې د دولت دا نوی محلي ځواک مسؤل نه ګڼل کيږي او د . لباس يې په تن کې دی

ھغوي په وفاداري کې ھم توپير ندی راغلی، نو ھغوي به بيا ھم د نوموړي ځواک څخه مالتړ ونکړي او نه به په 
  . ھغوي باندې باور وکړي
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: ه ځواکونو د سيور ويرید مليش  
کال کې د کرزي د واکمنۍ د جووړيدو څخه راپدې خوا، افغان دولت او نړيوالو مالتړو يې وخت په  ٢٠٠٢په 

مګر دا ھڅې ترډيره بې اغيزې وي او پايلې . وخت سره ژمنې کړي چې نامسؤل وسلوال کسان به بې وسلې کوي
مخه ډب شوې ده او د امريکا او نورو نړيوالو ځواکونو له لوري يې ندي لري او د زورواکو وسلوالو له لوري يې 

د بې وسلې کولو ھڅې ھم د مخ . د حمايت شويو مليشو په مالي، لوژيستيکي او نظامي مرستو سره له منځه تللي دي
س، پرزياتيدونکو جګړو او نااراميو له کبله له خنډ سره مخ شوي ځکه چې ډيری خلک پدې اند چې ملي اردو، پولي

  . او نړيوال ځواکونه نشي کوالي چې د ھغوي امنيت تأمين کړي نو ځکه خپلې وسلې نه تسليموي
  

لکه څرنګه چې امنيتي وضعيت خراب شوی او په حکومت باندې د خلکو باور له منځه تللی، نو افغان او بھرنيو 
اع ځواکونو ته پام اړولی دی، پداسې پاليسي جوړونکو په وار وار سره خپل پام د قومي مليشو يا د ټولنو څخه د دف

چې ډيرې روښانه بيلګې يې موجودې دي، . حال کې چې ددې ځواک د جوړولو تجربه تل د ناکامۍ سره مخ شوې ده
کال کې افغان کومکي ملي پوليس وروزل شول مګر د ھغوي دندې سمې مشخص نشوې او په سم ډول يې  ٢٠٠۶په 

نوم ورکول شو مګر په  "ټولنيز نظم ساتنه"په رسمي ډول ھغو ته . اسد ؤنظارت ونشو نو په ھمدې اساسي ډير ف
د . حقيقت کې د افغان کومکي ملي پوليسو څخه د يو ناسم چمتو شوي شبه نظامي ځواک په توګه کار واخيستل شو

کچه نوم ورکړ چې د تيښتې  "غوښې د سپر"کورنيو چارو وزارت يو پخواني چارواکي د مرکې پرمھال ھغوي ته د 
  . ھغوي سرغړونکي ؤ، د جنګ ساالرانو په ولکه کې ؤ او د طالبانو نفوذ ته پکې الره ھواره وه. يې ډيره لوړه وه

  
کال کې پيل شو، تمرکز يې په ھغو  ٢٠٠٩په ) AP3(د وردګو په واليت کې د افغانانو د عامه خونديتوب پروګرام 
د قوميت له پلوه وردګ . رو په ولکه کې اچول شوی ؤخطرونو باندې ؤ چې د ټولنيزې دفاع ځواک د ټوپک ساال

کال راپدې خوا يې امنيتي وضعه ډيره خرابه  ٢٠٠٨يو ګډ واليت دی چې ګڼ شمير قومونه پکښې ميشت دي چې د 
د افغانانو د عامه خونديتوب پروګرام موخه دا وه چې عامه خونديتوب ته الر ھواره کړي او د طالبانو . شوې ده

دا فقط د غالم محمد څخه وروسته ؤ . ګر نوموړي ځواک د ګوتو په شمير يو څو پښتانه غړي لرلمخه ونيسي م
چې د طالبانو او د اسالمي حزب د توندالري ګوند سره يې اړيکې لرلې، په نوموړي ځواک کې شامل شو چې 

  . دا کار ھم د لګښتونو څخه ډک ؤ. نوموړی پدې وتوانيد چې پښتانه جذب کړي
  

يو شمير قومي مشرانو د افغانانو د عامه خونديتوب په پروګرام کې د غالم محمد د ګډون سره مخالفت  د پيل څخه
د بشر د حقوقو د څار . وښود ځکه چې ھغه په سيمه کې يو بدنام کس ؤ او پلويانو يې ھم ډير خراب نوم درلود

محلي خلکو ادعا وکړه چې د غالم محمد  .سازمان يو شمير د وھلو ډبولو او تھديدولو د جريان خبرونه ترالسه کړل
دا ": يو کس د بشر د حقوقو دڅار سازمان ته داسې وويل. ډيری کسان خو يا مجرمان ؤ او يا د طالبانو غړي ؤ

غالم . "کسان د طالبانو او د جھاد په وخت کې زما خپل کسان ؤ او اوس ھم د اربکيو په نوم دي مګر زما کسان دي
کال کې ګوښه کړاي شو مګر پلويان يې  ٢٠١٠مه خونديتوب د پروګرام د مشرۍ څخه په محمد د افغانانو د عا

  . اوس ھم د افغان محلي پوليسو د ځواک غړي دي
  

*** 
  

مګر ډيری افغانان . افغان محلي پوليس ځواک په ناامنو سيمو کې د چټک امن د راوستلو لپاره مھم ګام بلل کيږي
سره مرکې کړي پدې اند ؤ چې دا ځواک به ھغه مھال په يو بې ثباته کوونکي چې د بشر د حقوق د څار سازمان ور

ځواک واوړي چې ھغه ځايي زورواکي ځواکمنوي کوم چې د مجازاتو څخه ھيڅ ويره نلري او ځان په معافيت کې 
حلي ددې لپاره چې افغان م. ګڼي، چې زمونږ تحقيق وايي چې دا کار په ځينو سيمو کې ال مخکې ترسره شوی دی

پوليس ځواک د ناوړه وسلوالو د نفوذ څخه خوندي پاتې شي، بايد د حکومت دننه د مجازاتو څخه د معافيت د دود، 
د طالبانو د . اګر چې تراوسه دې نظر ته په عمل کې ډير پام ندی شوی. اداري فساد او ډل بازيو سره مبارزه وشي

د حکومتي ادارو په اغيزمنولو کې ډير څه ندي ترسره رژيم د ړنګيدو څخه پوره لس کاله تير شو مګر اوس ھم 
د کرزي حکومت د فاسدو يا د ھغوي د مالتړو په وړاندې د . شوي خصوصاً د قانون د حاکميت په برخه کې

د امريکا حکومت ندي غوښتي چې خپله سياسي پانګه د اصالحاتو په برخه . مبارزې ډيره عالقه مندي نده ښودلې
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يې ) Leahy Law(حکومت د خپل د بشر د حقوقو د قانون د احکامو پراساس چې ليھي قانون  د امريکا. کې ولګوي
بولي، مکلف دی چې بايد د بھرني ھيواد د ھغه نظامي واحد سره چې د بشر د حقوقو څخه سرغړونې کوي او ځان 

وره مرستې کوي، د امريکا د دفاع وزارت افغان محلي پوليس ځواک سره پ. په معافيت کې ګڼي، کومک ونکړي
د احکامو په وړاندې د امريکا د حکومت مسؤليتونه په پام ) Leahy Law(نو ځکه ورته پکار ده چې د ليھي قانون 

  . کې ونيسي
  

ددې پرځاي چې د سرغړونو په وړاندې جدي ګامونه پورته شي، لنډ مھالي اصالحات يو نورم ګرځيدلی دی، او 
کا په حکومت باندې پرله پسې فشارونه چې په افغانستان کې بايد د خپلو دامري. معيارونه کمزوري کړل شوي دي

ځواکونو په شمير کې کمښت راولي او ھمدارنګه په افغانستان کې د امريکا د زياتو مالي لګښتونو په اړه انديښنې 
. په تاوان دی دا نظر د افغانستان د اوږدمھاله اړتيا. چټک اصالحات لکه د پوليسو دا ډول ځواک، نور ھم ھڅوي

لکه څرنګه چې امريکا افغان ځواکونو ته د واک د سپارلو تابيا نيسي، نو بايد داسې يوه امنيتي استراتيژي غوره 
  . کړي چې د ثبات ضامن وي او د افغانانو ټول بشري حقوق پکې خوندي وساتل شي

  
يل يې چې شبه نظامي ځواکونه د جنرال مک نل ھغه انديښنې چې ددې راپور په پيل کې يې څرګندې کړې او و

کوالي شي چې د ځايي زورواکو او جنګساالرو ځواکمنول پاي ته ورسوي، بايد افغان محلي پوليس ځواک د ارزيابۍ 
بايد افغان محلي پوليس ځواک و ارزول شي . او د افغان حکومت د مليشو ته د ودې ورکولو په سر کې ځاي ولري

که چيرې دا ځواک يوه بله بدنامه . و څخه د سرغړونې پرته امنيت راوستلی شيچې آيا کوالي شي چې د بشر د حقوق
مليشه وي نو دا به نه يواځې ځايي ټولنو ته تاوان وي مګر د مرکزي حکومت مالتړ به ھم زيانمن کړي او سياسي او 

  ".ه لور بوځيمونږ به د طالبانو پ"يا لکه چې يو قومي مشر په شينډنډ کې وويل، . قومي اور به بل وساتي
  

د تيرو ناکاميو او د ګڼ شمير افغانانو د غوښتنو سره سره، د نويو محلي ځواکونو د جوړولو استراتيژي د ورسره 
اوس دا به دافغان حکومت او نړيوالو لپاره يوه عمده ازموينه وي چې . خطرونو په لرلو سره، بياھم ادامه لري

مګر په خواشينۍ سره بايد ووايو چې تراوسه دا نده روښانه . ه کويڅرنګه به افغان محلي پوليس ځواک سره معامل
چې کومه خوا به دا زغم ولري چې داسې پايدونکې پاليسۍ پلي کړي چې ځايي عام خلک د اورپکو او دولت پلوؤ 

  . بې له دې چې دې ته پام وشي چې کوم لوری سرغړونکی دی. سرغړونکو ځواکونو څخه خوندي پاتې شي
  

 سپارښتنې
ددې لپاره چې افغان ولس ته ښه امنيتي فضاء برابره شي، او په افغانستان کې د بشر حقوق وده ومومي او خوندي 
پاتي شي، نو افغان حکومت او نړيوالو ته پکار دی چې د سرغړونکو وسلوالو ډلو او زيان اړونکو قوماندانانو سره 

نځته کولو لپاره چټګ ګامونه پورته کړي، داسې اړيکې پرې کړي او د ښه روزل شويو امنيتي ځواکونو د رام
  .ځواکونه چې د قانون سره سم عمل کوي او د خپلو کړنو مسؤليت په غاړه واخلي

  
: د افغانستان حکومت ته  

  دافغان محلي پوليس روزل چی مسؤليت پذير شی
اندې د سرغړونو د افغانستان حکومت بايد ډاډ ترالسه کړي چې د افغانستان د محلي پوليسو په ځواک ب •

او . ټول تورونه لکه ناقانونه توقيفول يا د وسلو کارول، د حکومت له لوري په کلکه څيړل کيږي
ھمدارنګه ډاډ ترالسه کړي چې د افغانستان د محلي پوليسو د ځواک د مسؤليت منلو ميکانيزم د نوموړو 

 . په پام کې لريسرغړونو ډير خطر 43ځواکونو له لوري په ليرې پرتو سيمو کې د بشري 

د اضافي پرسونل په ګډون بايد ډيرې منابع ورته ځانګړي کړي، ترڅو د شکايتونو په اړه په سم ډول  •
شکاياتو ته د رسيدګۍ يوه بھرنۍ اداره تأسيس کړل شي ترڅو افغان محلي پوليس ځواک او . تحقيق وشي

دا اداره بايد ځانګړي . ل شيپوليسو له لوري د ترسره شويو سرغړونو راپورونه د خلکو لخوا ورکړ



9 

واليتي کارکوونکي ولري ترڅو په پراخ ډول افغان محلي پوليس ځواک څخه نظارت وکړي او په ليرو 
  .پرتو او خصوصاً په خطرناکو سيمو کې ھغوي ته ځانګړی پام وکړي

ي افغان محلي پوليس ځواک د ھغو غړو دندې وځنډول شي په کومو باندې چې د بشري سرغړونو باور •
دا ځنډول بايد ترھغه وخته پورې ادامه ولري چې په ھغوي باندې لګول شوي . تورونه موجود وي

 .او ګرم کسانو ته سزا ورکول شي. تورونه په بشپړ ډول وڅيړل شي
د قرباني او شاھد لپاره بايد د خونديتوب پروګرام رامنځته شي، چې بايد داسې ميکانيزمونه په کې شامل   •

  . يت کوونکي پيژندګلوي بايد پکې پټه پاتې شي کوم چې د غچ اخيستنې څخه ويره لريوي چې د ھغه شکا

: دافغان محلي پوليس ځواک جلب او جذب اوددوی پخوانی سابقی ځيړل  
کال د فبرورۍ د مياشتې الرښود چې افغان محلي پوليس ځواک د  ٢٠١١د کورنيو چارو د وزارت د  •

په ځانګړي ډول، ټولې ټاکنی بايد په دقيق ډول د . ی، بايد تعديل شيجلب او جذب، تقوٻې او کړنو په اړه د
ارزونو په ترڅ کې ترسره شي، اګر که مخکې يې په ورته ځواک کې کار ھم کړی وي او يا د بيا 

 . استقرار د بھير څخه تير شوی وي
او د ھر کس  ډاډ ترالسه کړي چې افغان محلي پوليس ځواک نوې ګمارنې  په ډير دقت سره ترسره کيږي •

د ګمارنې څخه مخکې وکتل شي چې د بشري سرغړونو تورونه ورباندې نه وي لګيدلي اګر که نوموړی 
که چيرې د بشري سرغړونو . کس پخوانی جنګيالی او يا د بيااستقرار د بھير څخه ھم تير شوی وي

تيرو بشري سرغړونو تورونه ورباندې ثابت شي نو بايد افغان محلي پوليس ځواک کې شامل نه شي او د 
د داخلې وزارت د چارواکو له لوري د جلب او جذب . لپاره ھم ترتعقيب الندي راشي او مسؤل وګڼل شي

د اصولو څخه په قصدي ډول سرغړونه د ھغوي په وړاندې د تأديبی عمل سبب ګرځي چې افغان محلي 
 . پوليس ځواک د جلب او جذب د واک څخه محروميدل ھم پکې شامل دي

: غان محلي پوليس ځواک عملياتي مقرراتداف  
افغان محلي پوليس ځواک غړو ته بايد د توقيف او په وسلوالو عملياتو کې د ګډون ټول عملياتي مقررات  •

روښانه شي ترڅو د راتلونکو بشري سرغړونو مخنيوی وشي او ډاډ ترالسه شي چې د نظارت او 
ي پوليس ځواک غړي بايد د ھرډول توقيف څخه منع افغان محل. ارزونې دنده په سم ډول ترسره شوې ده

کړاي شي مګر يواځې ھغه مھال کوالي شي چې توقيف ترسره کړي چې جرم مشھود وي او ملي پوليس 
افغان محلي . موجود نه وي ترڅو د توقيف عمل ترسره کړي او د متھم د تيښتې ګمان ھم موجود وي

څخه پوښتنې او ګرويزنې وکړي او بايد په فوري ډول پوليس ځواک نشي کوالي چې د نيول شويو کسانو 
ساعته ده، دا ھم ددې لپاره چې که چيرې د ھغوي موقعيت پداسې  ۴٨يې وسپاري چې حد اکثره موده يې 

افغان محلي پوليس ځواک غړي چې . يوه ليرې پرته سيمه کې وي چې انتقال يې وخت ته اړتيا ولري
 . الندې ونيول شي او بنديز ورباندې ولګيږيناقانونه وسله ولري بايد تر تحقيق 

: دافغان محلي پوليس ځواک د پروګرام ارزونه  
د يو خپلواک بورد تشکيلول ترڅو افغان محلي پوليس ځواک د پروګرام بررسي وکړي چې بايد الندې  •

 : ارزونې پکې ترسره شي
o مدارنګه پدې اړه ھم افغان محلي پوليس ځواک د غړو په ګمارلو کې د ھغوي وړتياوې ارزول، ھ

ارزونه ترسره کول چې د ھغوي په ډله کې خو به داسې کسان نه وي جذب شوي چې د بشري 
 . سرغړونو مسؤل وي

o  ،ارزونه کول چې افغان محلي پوليس ځواک د خپلو عملياتي مقرراتو سره سم عمل کوي يعني توقيف
 . يګرفتارۍ او ټولې چارې يې د قانون د احکام سره سم ترسره کيږ
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o ارزول چې ګواکې افغان محلي پوليس ځواک محلي زورواکي او ټوپکساالران ځواکمنوي . 
o د جلب او جذب په بھير کې د محلي شوراګانو اغيزمنتوب. 
o  د افغانستان د محلي پوليس د ځواک اغيز د سياسي او قومي اړيکو او انديښنو په برخه کې او 
o ستان په محلي پوليس ځواک باندېد حکومت د بيااستقرار د بھير اغيز د افغان . 

پدغه خپلواک بورد کې بايد د افغانستان د حکومت ګڼ شمير چارواکي، د افغانستان د بشر د حقوقو  •
 .خپلواک کميسيون، د مدني ټولنې استازی او د يوناما کتونکي شامل وي

:دافغان محلي پوليس ځواک پالن شوی انحالل  
ځواک د انحالل عملي پالن د افغان او نړيوالو چارواکو د واک د کال کې افغان محلي پوليس  ٢٠١٢په  •

 . انتقال د بھير سره يوځاي جوړيږي
د انحالل د بھير څخه مخکې افغان محلي پوليس ځواک د ھغو غړو  لپاره د بديلو دندو پالن جوړيږي کوم  •

 . چې ملي پوليسو او ملي اردو ته نه وي انتقال شوي
فغان محلي پوليس ځواک د انحالل سره سم بايد د نوموړي ځواک د غړو وسلې بايد ډاډ ترالسه شي چې ا •

او يونيفورم حکومت ته تسليم شي، او بايد خبرداری ورکول شي چې د وسلو او يونيفورم د نه تسليمولو په 
 . صورت کې به د نغدې جريمې او نورو بنديزونو سره مخ شي

د اوږدمھال امنيت په پالن جوړولو کې مھم دی په ځانګړي  بايد ډاډ ترالسه شي چې د انحالل باوري بھير •
  . ډول د انتقال د پالنونو د جوړيدو څخه وروسته

:افغان محلي پوليس ځواک او د افغانستان د سولې او پخالينې پروګرام  
 ھغه کسان چې د بيااستقرار او سولې د بھير څخه تيريږي، بايد د افغانستان د محلي پوليس په ځواک کې د •

او خلک دې ته وھڅول . شامليدو څخه يې تريو کال پورې مخنيوی وشي ترڅو د بھير شفافيت څرګند شي
شي چې ھغه کسان چې د سولې په پروګرام کې داخل شوي په خپلو د تاوتريخوالي د پريښودو په ژمنه 

ن چې د سولې او ډاډ ترالسه کول چې افغان چارواکي د واليانو او نورو چارواکو په ګډو. باندې والړ دي
پخالينې په بھير کې رول لري، د ټوپکساالرو سره د افغان محلي پوليسو په ځواک کې د شامليدو سره د 

 . دندو ژمنه نه کوي
ډاډ ترالسه کول چې د سولې په بھير کې د داخل شويو کسانو د پوره خونديتوب لپاره پوره منابع موجودې  •

 . د ھغوي لپاره د خونديتوب يواځينی انتخاب ونه ګڼل شيدي، دا ځکه چې افغان محلي پوليس ځواک 
ډاډ ترالسه کول چې افغان چارواکي د واليانو او نور چارواکو په ګډون چې د سولې او پخالينې په بھير  •

کې رول لري، د جلب او جذب د اصولو په پام کې نيولو څخه پرته ټوپکساالرو سره د افغانستان د محلي 
 . په شاملولو سره د دندو ژمنې نه کويپوليسو په ځواک کې 

ډاډ ترالسه کول چې د سولې په بھير کې د شامليدو ميکانيزمونه ټولو ته روښانه شوي ترڅو خلک يو ښه  •
چانس ولري چې د سولې په پروګرام کې د ھغو داخليدونکو پخوانيو جنګياليو په اړه خپلې انديښنې څرګندې 

د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کميسون، مدني . تورن ديکړي کوم چې په بشري سرغړونو باندې 
ټولنو ډلو، او نورو اړوندو ادارې شاملول ترڅو د ھغو کسانو په اړه معلومات شريک کړي کوم چې په 

 . ناوړه کړنو، جنګي جرمونو او بشري سرغړونو باندې د باوري سرچنو له تورن ګڼل شوي دي

 ناقانونه وسلوالې ډلې
ونه وسلوالو ډلو منحلول، او د ھغوي د بشري سرغړونو په اړه د ھغوي څخه تحقيقات او د ھغوي د ناقان •

 .مسؤل ګڼل
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د ملي امنيت عمومي رياست بايد د ناقانونه وسلوالو ډلو ھرډول مرسته لکه په وسلو سمبالول، پيسې  •
 . ورکول او نورې مرستې ودروي

بايد محلي چارواکي لکه واليان او ولسواالن پدې باندې ) IDLG(د سيمه ايزې حکومتدارۍ خپلواکه اداره  •
که چيرې . خبر کړي چې ھغوي دا واک نلري چې ناقانونه وسلواله ډله جوړه او يا مرستې ورسره وکړي

نوموړې اداره پدې اړه د سرغړونې کوم راپور ترالسه کوي نو بايد زرترزره د ولس مشر دفتر او 
 . کورنيو چارو وزارت ته خبر ورکړي

: د ماشومانو د ګومارنې او د جنسي تيري په اړه  
د افغان دولت او د ملګرو ملتونو د "د کورنيو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت بايد ډاډ ترالسه کړي چې 

ماشومانو په اړه ھغه ځانګړی کاري پالن چې د ھغوي څخه د افغانستان د ملي ځواکونو سره د تړاؤ څخه نظارت 
ډاډ ترالسه کول چې نوموړی کاري پالن افغان محلي پوليس ځواک د نظارت لپاره پوره منابع په . تطبيقيږي "کوي

  . الس کې لري ددې په ګډون چې وکوالي شي چې افغان محلي پوليس ځواک د غړيو عمرونه ھم بررسي کړي
په جنسي  د امنيتي ځواکونو ټول ھغه غړي ترعدلي او قضايي تعقيب الندې نيول کوم چې د ماشومانو •

تيري کې الس لري او په رسمي بيان کې ټولو ته دا پوھاوی ورکول چې دولت په خپله پاليسي کې د ھغو 
  . امنيتي ځواکونو لپاره ھيڅ زغم نه لري چې په ماشومانو باندې جنسي تيری کوي

: طالبانو او نورو اورپکو ځواکونو ته  
رنګه په ھغو پوليسو باندې حمله ونکړي کوم چې د د ملکي وګړو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي، ھمدا •

 . اورپکو ضد عملياتو کې ونډه نلري او په جګړو کې په مستقيم ډول ښکيل نه وي

  د امريکا د متحده اياالتو او آيساف ځواکونو ته
 . په افغان دولت او نورو ادارو باندې فشار راولي ترڅو پورتنۍ سپارښتنې عملي کړي •
د افغانستان محلي پوليسو د ځواک لپاره فشار چې د ھغوي د پايلو د ترالسه کولو او  ډاډ ترالسه کړي چې •

يا حکومتدارۍ د قانوني انديښنو په موخه وي، بايد د ګمارنې او عملياتي مقرراتو کې د غفلت سبب ونه 
 . ګرځي

ندې تمرکز وکړي بايد خلکو ته د امنيت راوستلو او د ھغوي د خونديتوب په داسې اوږدمھالو حل الرو با •
 . چې د قانون د حاکميت او نړيوالو معيارونو پر بناء وي

کله چې امريکايي ځواکونه د افغانستان د محلي پوليسو د ځواک او وسلوالو ډلو د بشري سرغړونو څخه  •
 : خبريږي نو بايد په اړه يې خپلې داخلي الرښوونې څرګندې کړي، په ځانګړي توګه په الندې برخو کې

o و په ھغه ګمان باندې چې وايي وسلوال ځواکونه لکه د افغانستان د محلي پوليسو ځواک د د  خلک
امريکايي ځواکونو سره اړيکې لري، اعتراف کول، پداسې حال کې چې نوموړي وسلوال 

 . ځواکونو ته ډيری وخت د مسؤليت منلو په وړاندې د خنډ په سترګو کتل کيږي
o د افغان دولت . لګول شوي تورونه په سم ډول څيړل کيږي ډاډ ترالسه کړي چې په وسلوالو ټول

 . محلي چارواکو سره بايدامريکايي ځواکونه په عملياتو او تحقيقاتو کې شفاف وي
o  د ھغو شکايت کوونکو او د ھغوي کورنيو لپاره باوري خونديتوب برابرول کوم چې د غچ

کو سره کومک وکړي ترڅو پدې کې دا شامل دي چې د شکايت کوون. اخيستې څخه ويره لري
ھغوي وکوالي شي چې د مرکزي حکومت ادارو ته رسيدګي ولري چې د تھديد څخه خوندي 

امريکايي چارواکي بايد دولتي چارواکو ته د ھغو شکايت کوونکو مستقيم استازيتوب . پاتي شي
 .  وکړي کوم چې په خطر کې وي
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ولت سره کار کول، لکه په ھغو ولسواليو کې د کسانو دکافي ميکانيزمونو د په الر اچولو لپاره د افغان د •
ګمارل چيرې چې د افغاستان محلي پوليس ځواک ميشت وي ترڅو د بشري حقوقو ھرډول سرغړونو 

 . مخنيوی، نظارت او ځواب ووايي
ډاډ ترالسه کول چې ھغه امريکايي ځواکونه چې د افغانستان محلي پوليسو د ځواک په رامنځته کولو کې  •

ري، په افغان دولت باندې فشار نه راوړي ترڅو د قوماندانانو د جذب لپاره د ګمارنې د بھير د رول ل
 .مقرراتو څخه سرغړاوی وکړي

ډاډ ترالسه کول چې د افغانستان محلي پوليس ځواک ته ورکول شويو روزنو ښې پايلې لرلي او ھغوي يې  •
ه پوھاوی ورکړی چې دندې يې کومې دي د خپلو مقرراتو څخه خبر کړي دي يعنی ھغوي ته يې پدې اړ

او ھمدارنګه بايد توقيف ترسره نه کړي او ھغوي د پوښتنو او ګرويژنو واک نلري اود وسلې لرل يې ھم 
 .  محدود دي

ډاډ ترالسه کول چې ايساف ځواکونه د افغانستان د محلي پوليسو څخه د عاجلو حاالتو لکه د ياغيانو  •
 . ن د انفاذ يا نظامي عملياتو کې کار نه اخليناڅاپي حملو څخه پرته د قانو

:د امريکا د متحده آياالتو د بھرنيو چارو وزارت ته  
ډاډ ترالسه کول چې افغان محلي پوليس ځواک او يا نورو وسلوالو ډلو چې د امريکا لخوا بوديجه او  •

اره پوره روزنې ورکول کيږي، د بشري سرغړونو د مخنيوي، نظارت او د ھغوي د ځواب ويلو لپ
په پوره ډول تطبيقول، ځکه چې په ) Leahy Law(د امريکا د ليھي قانون . ميکانيزمونه موجود دي

نوموړي قانون کې راغلي چې امريکا بايد د بھرني ھيواد د ھيڅ نظامي واحد سره چې د بشر د حقوقو 
د بشري  اوھمدارنګه که چيرې. څخه سرغړونې کوي او ځان په معافيت کې ګڼي، کومک ونکړي

سرغړونو، ظلم، د ژوند د حق څخه د محرومولو او غيرانساني چلند څرګند او باوري مدارک موجود وي 
نو د امريکا حکومت د ذکر شوي قانون د احکامو له مخې بايد د کومک کولو څخه يې ډډه وکړي او 

  2.فاعلين يې بايد د عدالت ميز ته راکش شي

ته) سی آي ای(مريکا څارګرې ادارې د امريکا د ملي دفاع وزارت او د ا  
د افغانستان د امنيي ځواکونو او نورو وسلوالو ډلو سره بايد دخپلو اړيکو نظارت وکړي ترڅو ډاډ ترالسه  •

کړي چې له داسې کومې ډلې يا کس سره مرسته نه کوي په کومو چې د جدي بشري سرغړونو تورونه 
 . طع کړي لکه د روزنې، وسلې او پيسو ورکولد بدنامو قوماندانانو او ډلو سره اړيکې ق. دي

د افغان ځواکونو له لوري د بشر د حقوقو د ھرډول سرغړاوي په اړه اړوندو افغان چارواکو ته خبر  •
  . ورکول او په وړاندې يې د الزم تعقيبی اقدام څخه ډاډ ترالسه کول

 
 
 

                                                           
پاره چې د امريکا د ليھي قانون رعايت شي، د سفارت کارکوونکو ته پکار دی چې د ھغو نظامي واحدونو بشري چنلدونه ددې ل   2

نوموړی قانون د کولمبيا، اندونيزيا او نيپال . ترنظارت الندې ونيسي کوم چې د امريکا د متحده آياالتو د امنيتي مرستو څخه برخمن کيږي
کال په اکتوبر مياشت کې نوموړی قانون د پاکسان د شپږو نظامي واحدونو په وړاندې ھم تطبيق شو  ٢٠١٠د . ھيوادونو کې تطبيقيږي

  . کوم چې د سوات په دره کې په بشري سرغړونو باندې تورن ؤ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


