"يواځی مليشه مه وايی"
د مجازاتو څخه معافيت ،مليشه ،او "افغان ملي پوليس"

لنډيز
مونږ بايد په داسې څه الس پورې نه کړو چې په ترڅ کې يې د قدرت پخوانيو واکمنو مليشې بيا
ژوندی شي .ځکه چې ځينې داسې ښه کارونه ددوی تر يو چوکات راوستلو لپاره ترسره شوي
او مونږ بايد ھځه وکړو چی ھغه ځای ته بيرته په شا و نشو چی مخکی ھم ھلته وؤ.
ــــامريکايي جنرال ډان مک نل ،د آيساف قوماندان چې د بريتانيا د قومي مليشو د جوړولو د
پالن سره مخالف دی ،د  ٢٠٠٨کال د جنورۍ مياشت.
د يو ماشوم په اړه چې تل به ناروغ ؤ ،يو متل موجود دی .وايي چې ددې پرځاي چې د ھغه
کورنۍ د ھغه درملنه وکړي ،نوم يې بدل کړ .مونږ د افغان ملي پوليسو سره د ھمغه ماشوم کار
کوؤ .ھمدارنګه مونږ په ټولنه کې د ټوپک ساالرو او مافيا په شان ستونزو سره الس او ګريوان
يو مګر ددې پرځاي چې درملنه يې وکړو ،نوم يې بدلوؤ او يو نوی نوم ورکوؤ.
ــــ تورن جنرال عصمت ﷲ دولت زئ ،د کورنيو چارو د وزارت پخوانی چارواکی ،د ٢٠١٠
کال د اکتوبر ٢۶
افغان ملي پوليس د بھرنيو ځواکونو د وتلو استراتيژي ده.
ـــ نړيوال ملکي چارواکی ،کابل ،د  ٢٠١٠کال د اکتوبر ٩
په افغانستان کې وسلوالې ډلې مخ پرزياتيدو دي .د  ٢٠٠١کال د سپتامبر د حملو په تعقيب په افغانستان باندې د
امريکا د متحده آياالتو د وسلوالی مداخلی څخه يوه لسيز وروسته ،د طالبانو تر مشری الندی تاو تريخوالی د ھيواد
په مختلفو برخو کې ډير شوي او شدت يې موندلی دی .ددې په غبرګون کې افغان دولت او د ھغه نړيوالو مالتړو د
نړيوالو ځواکونو د وتلو د استراتيژۍ د يوې برخې په توګه ،افغان ملي اردو او ملي پوليسو ته په چټکۍ سره
پراختيا ورکوي .دولت ګڼ شمير ناقانونه وسلوالې ډلې په ځانګړي ډول د ھيواد په شمال کې بيافعالې کړي دي.
ددې لپاره چې د ھيواد په ډيری برخو کې د مخ په خرابې وضعې څخه مخنيوی وشي ،په سلګونو وړې مليشې
ډلی د محلي زورواکو او ځيني ھم په خپله د خلکو د تولنو له لوري رامنځته شوي دي.
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
ځينې يې د اورپکو لپاره کار کوي .په افغانستان کې مليشه ته ترټولو نژدې مترادفه کلمه اربکي ده .پدې کلمه کې
ھغه نامنظم ځواکونه ھم شامل دي چې د دولت د رسمي پروګرامونو لخوا رامنځته شوي وي .ھرډول مليشه
ځواکونه په خونړيو قومي دښمنيو ،ھدفي وژنو ،د مخدره توکو په قاچاق او اخاذيو کې ښکيل دي .جنسي تجاوز عام
دی چې قربانيان يې ښځې ،نجونې او ھلکان دي .نړيوال ځواکونه د مليشو سره نژدې ھمکاري لري پداسې حال
کې چې ډيری مليشه ځواکونه د بشر د حقونو څخه په سرغړونو باندې تورن دي.
ډيری وخت مليشې د محلي زورواکو يا ټوپکساالرو له لوري کنتروليږي – په ځانګړي ډول پخواني جھادي
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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دولت پوري رسيدلي دي .د مليشو سرغړونی افغانان د ملي دولت څخه دواتڼ المل شوی دی او په ځينو ځايونو
کې د اورپکو په پراختيا کې يې ھم مرستې کړي دي ،دا موضوع يوه فاسده کړی رامنځته کړی ده.
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
څخه ګڼل کيږي مګر اوس د مليشو له لوري احاطه شوی دی .په نوموړي واليت کې د طالبانو او نورو اورپکو له
لوري تازه ناامنۍ او د واليت ځينې سيمي د ھغوي په الس نيول د مليشو د رامنځته کيدو سبب وګرځيد .مګر د
مليشو په شمير کې زياتوالی ھم د ملي امنيت د رياست يوه داسي پاليسي وه چې د پخوانيو لسيزو د مليشو شبکې يې
د شوراي نظار چې پخوا نې مشري د احمد شاه مسعود په الس کې وه او د اسالمي جمعيت ګوند ،په مټ بيا فعالې
کړې .د ملي امنيت رياست نوموړو ته د نظارت د شرط څخه پرته پيسې او وسلې ورکړې .دا چې نوموړې
وسلوالې مليشې د پخوا څخه د محلي او مرکزي حکومت سره اړيکي لري او ھغوي يې مالتړ کوي ،نو ځکه ھم
نوموړې وسلوالې ډلې په يو ډول معافيت سره فعاليت کوي.
په کندوز کې د مليشه ځواکونو خپريدل او د ھغوي ځواک يو ګواښ ته بدل شوی دی .د بشر د حقوقو د څار ادارې
په کندوز کې د مليشه ځواکونو له لوري د بشري حقوقو د تر پښو الندې کولو ګڼ شمير راپورونه ترالسه کړي چې
ډيرې پيښې يې وژنې ،جنسي تيري ،وھل ټکول ،او اخاذي په بر نيسی .دا په داسې حال کې ده چې د نوموړو
جناياتو د مرتکبينو په وړاندې ھيڅ ډول پلتنی صورت نه دی موندلی.
د بيلګې په توګه ،د  ٢٠١٠کال د اګست په مياشت کې د خان آباد په ولسوالۍ کې اربکيو يو ځوان سړی پدې تور
وواژه چې د ھغوي په ډلې کې يې د ګډون څخه انکار کړی ؤ .په نوموړې پيښه کې محلي څارنوال د تورن قاتل د
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.
پدې وخت کې بيا ،د امريکا متحده اياالت او افغان دولت د کلي په کچه نوي ځواک ته چې زرګونو کسانو ته
رسيږي وسلې ،روزنې ،او تنخواوې ورکوي چې د افغانستان محلي وسلوال ځواک يې بولي .نوموړی ځواک د
امريکا په دستور او مالي مرسته جوړ شوی دی .دغه محلي افغان پوليس رسما ً ددې لپاره تشکيل شوی چې "محلې
ټولنې په امن کې کړي او کليوالې سيمې د وسلوالو د نفوذ څخه وژغوري" .په پام کې ده چې د خلکو څخه د دفاع
لپاره ملي امنيتي ځواکونه د قانون د حاکميت د ځواک د لرلو څخه پرته زيات کړي .دا کار د امريکا پوځ ته تر
 ٢٠١۴ز کال پورې افغان ځواکونو ته د واک سپارلو او امنيت راوستلو غوره الر ښکاري.
افغان دولت او د امريکا متحده اياالت غواړي چې افغان محلي پوليس ځواک په رامنځته کولو د پخوانيو ناخوالو
تجربو څخه ډير څه زده کړي او وايي چې دا ځل به د پخوا څخه ډير توپير ولري .ددې ځواکونو د تشکيل مالتړي
وايي چې په تشکيل کې يې ترټولو مھم او غوره اقدام د سيمې د خلکو ونډه ده يعنې دا چې د محلي افغان ځواکونو
جلب او جذب د سيمې د خلکو او ټولنې په مشوره ترسره شوي دي .او ھمدرانګه د امريکا متحده اياالتو د ځانګړو
ځواکونو تر کلکې څارنې الندې ھم دي ترڅو د پخوانۍ مليشې د ځواکمن کيدلو څخه ډډه وشي .پداسې حال کې چې
دا ډول موخی د ستاينې وړ دي ،نو د نويو افغان محلي پوليسو په جوړولو کې کافي ھڅې نه ترسره کيږي ترڅو د
دولت پلوؤ پخوانيو مليشو لخوا د ترسره شويو بشري سرغړونو او معافيت د تکرار څخه مخنيوی وشي .په حقيقت
کې ډيرو افغانانو د بشر د حقوقو د څار سازمان ته ويلي چې د نوي افغان پوليس ځواکونو توپير د اربکيو څخه
آسان کار ندی.
مليشه ځواکونو ته د يوې وروستۍ او ثابتې امنيتي مرجع په توګه داښيی چې د مليشو يوه کوچنۍ ډله به څومره
ځورونکې وي کله چې ھغوي د پوره څارنې پرته او په معافيت سره بشري سرغړونې ترسره کوي .کله چې
اربکيان پخپله په جنسي تيري ،وژنې ،غال ،او ګواښولو باندې اخته وي او قربانيان عدالت ته لږه او يا ھيڅ مراجعه
نه کوي ،نو پدې ډول حاالتو کې اربکيان نه يواځې دا چې ناامني نه کموي بلکه لمن ورته وھي.
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دا راپور په تيره لسيزه کې د خلکو د دفاعي ځواکونو په جوړولو کې ددولت ھغو ھڅو ته عمومي کتنه کوي چې
منفي پايلې يې لرلې .د طالبانو د راپرځيدو څخه راپدې خوا په دا ډول ځواکونو کې افغان کومکي ملي پوليس ،د
افغان د ټولنيز خبراوي د پروګرام ځواکونه ،د ټولنې څخه د دفاع ځواکونه ،د ټولنې دفاعي نوښت/د محلي دفاع د
نوښت ځواکونه ،لنډ مھاله امنيتي ځواک د مھم بنسټيزو يونټونو لپاره ،شامل دي .مونږ په ځيرسره د محلي اربکيانو
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،
د خلکو د دفاعي ځواک ترټولو وروستنۍ تجربه ھمدا د افغان محلي پوليسو د ځواک رامنځته کول دي.
پداسې حال کې چې ځينې ټولنيز دفاعي پروګرامونه له ځينو نورو څخه بريالي دي مګر ټول يې د بررسی او
نظارت د نشتوالي سره مخ دي آن تردې چې ډيری وخت په معافيت او د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په جرايمو
باندې ھم مرتکب کيږي .دا ټول پروګرامونه له مختلفو الرو او په مختلفو نومونو د زورواکو او محلي وسلوالو
تراغيز الندې راغلي کوم چې ويره خپروي ،محلي سياسي انديښنې زياتوي او قومي دښمنۍ او شخړو ته لمن وھي.
آن تردې چې په ځينو سيمو کې د طالبانو په ګټه ختمه شويده .چی دغه موضوع په آخره کی ھغه کوم موخی چی د
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
پوره معلومات وړاندې کوي .له يو شمير مرکو څخه چې په کابل ،وردګ ،ھرات ،او بغالن کې ترسره شوي او
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
نوموړي ځواک څخه به داسې ناخوالې رامنځته شي چې د ملي دفاعي ځواک په برخه کې پخوانۍ ھڅې به له
خاورو سره خاورې کړي او عامه نظم او امنيت به ھم ورڅخه اغيزمن شي .افغان محلي پوليس ځواک رامنځته
کول يوه خطرناکه استراتيژي ده چې لنډ مھالو موخو ته د رسيدو لپاره يوځل بيا کليوالې ډلې د پوره نظارت او
مسؤليت منلو څخه پرته په وسلو سمباليږي.
لکه چې د بشر د حقوقو د څار د سازمان په تيرو راپورونو کې په مستند ډول ذکر شوي ،1په موجوده پروګرام کې
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
کړو .زمونږ يواځينۍ او ژوره انديښنه د بې وزلو افغانانو لپاره امنيت دی .لکه چې په دغه راپور کې په څرګند
ډول په ګوته شوې چې د ناامنۍ المل يواځې د " دولت ضد عناصر" ندي .کمزورې حکومتداري ،اداري فساد ،د
بشري حقوقو څخه سرغړونې او د دولت سره د تړلو ځواکونو معافيت د ياغيتوب اساسي الملونه دي .که چيرې
افغانستان ته ريښتينی امن او ثبات راوستل وي نو بايد نوموړو ستونزو ته د پاي ټکی کيښودل شي.

د افغان محلي پوليسو ځواک
د افغان محلي پوليسو ځواک د افغان دولت له لوري د  ٢٠١٠کال د جوالي په مياشت کې د افغان حکومت له لوري
تصويب شو او د  ٢٠١٠کال د اګست په  ١۶د ولسمشر د فرمان پراساس رامنځته شو .د امريکا دمتحده اياالتو د
پوځ او د افغانستان د حکومت په وينا نوموړي ځواک ته ددې لپاره وده ورکول کيږي چې په ھغو سيمو کې د محلي
ټولنو څخه دفاع وکړي چيرې چې افغان ملي پوځ لږ شتون لري او يا يې شتون د پراختيا په حال کې کوي .په
رسمي ډول افغان دولت په پام کې لري چې د افغان محلي پوليسو ځواک شمير  ١٠٠٠٠تنه وي مګر د امريکا د
متحده اياالتو کانګرس د  ٣٠٠٠٠کسانو لپاره بوديجه منظور کړې ده .د  ٢٠١١د اګست ترمياشتې پورې د
نوموړي ځواک لپاره  ٧٠٠٠تنه ګمارل شوي دي.
 1د بشر د حقوق د څار په سازمان کې يې وګورئ" :لس ډالري طالب" او د ميرمنو حقوق :د افغان ميرمنو لپاره د سولې او ملي پخالينې
پايلې )جوالی  ;(٢٠١٠د بشر بيه :په افغانستان کې د اورپکو د بريدونو پايلې )اپريل  ;(٢٠١٠سبقونه د ترور په لمن کې :په افغانستان کې
په معارف باندې بريد )جوالي (٢٠٠۶
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د افغان محلي پوليسو په ځواک کې د "پوليس" کلمه سمه نده ځکه چې دلته افغان محلي پوليس ځواک په حقيقت
کې پوليس نه دي .د نوموړي ځواک د ډندو اليحه په دې پيليږي چې دا يو "دفاعی ځواک" دی کوم چې د قانون د
تنفيذ واکونه نلري .ددې پروګرام مالتړي وايي چې دا ځواک ترډيره يو لنډ مھالی ځواک دی چې د افغان ملي
پوليسو سره د مرستې په توګه رامنځته شوی دی ترڅو افغان امنيتي ځواکونه د دا ډول ته وخت ورکړي چې د
دفاعي استقرار پرځاي په جګړييزو عملياتو باندې تمرکز وکړي .د نړيوالو ځواکونو د وتلو سره سم به افغان
امنيتي ځواکونو دا ډول عملياتو بشپړ مسؤليت په غاړه واخلي .لکه چې يو نړيوال چارواکي د بشر د حقوقو د څار
سازمان ته داسې وويل" :د افغان محلي پوليسو ځواک د نړيوالو د وتلو استراتيژي دي".
د افغان محلي پوليسو د ځواک مالتړي ددې ځوا ک خونديتوب ته اشاره کوي ،مث ْ
ال 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
متحده اياالتو د ځانګړو عملياتي ځواکونو په الس .په پام کې ده چې د افغان محلي پوليسو ځواک به ولسوال ته د
خپلو کړنو راپور ورکوي .مګر د کورنيو چارو د وزارت چارواکو د بشر د حقوقو د څار سازمان ته ويلي چې
ددې ډول خونديتوبونو ژمنې د تيرو نوښتونو سره ھم شوې وې مګر په ناکامۍ سره پاي ته ورسيدې.
يو نظر چې د افغان محلي پوليسو ځواک تقويه کوي کيداي شي دا وي چې ملي پوليس به ددې وړ وي چې د افغان
محلي پوليسو ځواک کنترول کړي سره لدې چې د کمزورې قوماندې او جوړښت لرونکي دي او د عملياتو په سيمه
کې د ھغوي شمير ھم د ملي پوليسو په تناسب ډير دی .ددې سره سره د افغان محلي پوليسو ځواک ډيری وخت د
دولتي چارواکو او محلي زورواکو سره بيل غير رسمي چينلونه لري چې کوالي شي په مټ يې د رسمي مسؤليت
څخه خوندي پاتې شي.
ھغه دستور چې د افغان محلي پوليسو ځواک رامنځته کوي ،د نوموړي ځواک د واکونو په اړه په ابھام کې دی .د
افغان محلي پوليسو ځواک د توقيف او تالشي کولو حق او دا چې ھغوي ترڅومره وخت پورې کوالي شي چې يو
توقيف شوی کس وساتي او بيا يې ملي پوليسو ته وسپاري ،تر دې دمه روښانه ندی .د افغان محلي پوليسو ځواک په
لومړي سر کې  ٣اونيزه روزنه )چې زرترزره به دا موده  ٨اونيو ته وغځيږي( ترسره کوي چې دا د ګزمې د
افسرانو د  ۶اونيزې روزنې سره برابره ده .د افغان محلي پوليسو ځواک په پالن کې دا ھم روښانه نه ده چې د
افغان محلي پوليسو ځواک په منحل کيدو سره به څرنګه او په کومو شرايطو سره نوموړی ځواک د ملي پوليسو په
ليکو کې شامليږي .د افغان محلي پوليسو ځواک اوس يو کلن دی او ددې ځواک په پالن کې راغلي ؤ چې نوموړی
ځواک به د  ٢څخه تر  ۵کلونو پورې دوام وکړي.
د امريکا متحده آياالتو پوځ د افغان محلي پوليسو د ځواک اصلي تمويل کوونکی دي چې د ددې ځواک ترشا والړ
او مالتړ يې کوي او وايي چې په افغانستان کې د ھغوي د استراتيژۍ ډيره مھمه برخه جوړوي په ځانګړي ډول يې
تر  ٢٠١۴کال پورې د نړيوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د واک په سپارلو کې يو مھم ګام بولي .دامريکا د
سنا د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کميټې ته په وينا کې چې د  ٢٠١١کال د مارچ په مياشت کې وه جنرال پترايس
د افغان محلي پوليسو ځواک داسې وباله "دا ځواک په افغانستان کې د افغان ځواکونو لخوا د امنيت په الس کې
نيولو لپاره يو ترټولو مھم عنصر بلل کيږي".
دا پروګرام د امريکا د تاو تريخوالی پر ضد د مبارزی ددکتورين په چوکات کی پرمخ ځي .د امريکا د متحده
اياالتو الرښود "د بلوا ضد تکتيکونه" چې په  ٢٠٠٩کال کې خپور شوی ،ھغه وخت د شبه نظامي ځواکونو د
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:
کله چې د کوربه ھيواد پوره امنيتي ځواکونه په الس کی ونه لری ،بايد د محلي شبه نظامي ځواکونو ګمارل او
روزنه په پام کې ونيول شي ترڅو د کلي او سيمې امنيت تأمين شي .دا کار يواځې ددې لپاره نه ده چې شبه نظامي
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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ورکول کيږي .خلکو ته د دندو برابرول اقتصاد ھڅوي .ډنده لرل دخلکو روحيی ځواکمنوي او خلکو ته اجازه
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
يې د ګيزآباد او ارغنداب سيمو نومونه واخيستل چې افغان محلي پوليس ځواک څخه مخکې ھلته " د محلي دفاع د
نوښت ځواکونه " ځاي په ځاي ؤ .پداسې حال کې چې دا راپور د انديښنې وړ موضوعات په ګوته کوي ،نو ځيني
ھغه کسان چې مرکې ورسره شوي د کليوال امنيت څخه مالتړ کوي ،حتي پداسې سيمو کې ھم چيرې چې اشخاص
د افغان محلي پوليسو ځواک لخوا تقويه کيږي .د بلواګرو د موجوديت د کمښت په وړاندې به د افغان محلي پوليسو
د ځواک مثبت اغيز يواځې ھغه مھال څرګند شي چې د نړيوالو ځواکونو په شمير کې کمښت راشي.
په ھغو والياتو کې چې مونږ پلټنې ترسره کړي د جدي انديښنو لپاره داليل موجود دي .د مثال په توګه د ھرات
واليت د شينډنډ ولسوالۍ چې د مليشو شريرې او پيچلې ځالې ،د مجرمينو داړې ،او بلواګر پکښې موجود دي ،په
نوموړې ولسوالۍ کې د بشر د حقوقو د څار سازمان د بلواګرو او مجرمينو په اړه ګڼ شمير شکاياتونه ترالسه کړي
چې ھغوي د نظارت پرته د افغان محلي پوليسو په ځواک کې جذبيږي .د ځواک د پروګرام په پيليدو سره افغان
محلي پوليس ځواک د غړو په اړه د بشري سرغړونو تورونه راڅرګند شو .د  ٢٠١٠کال د اکتوبر په مياشت کې
افغان محلي پوليس ځواک يو غړی چې د طالبانو سره يې اړيکې لرلې د بخت آباد په کلي کې د دوؤ کسانو په وژلو
تورن ؤ .د يو مقتول د کورنۍ غړي وويل چې پوليسو ورته ويلي چې د قاتالنو په وړاندې ھيڅ ګام نشي اخيستی
ځکه چې د ھغوي مالتړ د امريکا د ځانګړو عملياتي ځواکونو لخوا کيږي .کله چې د مقتول د کورنۍ غړو امريکايي
ځواکونو ته مراجعه وکړه ھغوي ورته وويل چې دا په افغان پوليسو پورې تړلې موضوع ده ،چې پدې خبره به د
خلکو ترمنځ دا نظر چې افغان محلي پوليس ځواک غړي چې د امريکايانو سره اړيکي لري په معافيت سره عمل
کوي ،نور ھم عام شي .په يوه بله ورته پيښه کې چې د  ٢٠١١کال د فبرورۍ په مياشت کې افغان محلي پوليس
ځواک يوې ډلې په شينډنډ ولسوالۍ کې په ګڼ شمير کورونو باندې يرغل وکړ او په ترڅ کې يې د ھغوي مالونه لوټ
کړل او خلک يې وډبول او په ناقانونه توګه يې  ۶نارينه بنديان کړل .د  ٢٠١١کال د جون په مياشت کې د شپې لخوا
دوه ھلکان افغان محلي پوليس ځواک لخوا ونيول شول چې د يوه په پښو کې يې ميخونه ټک وھل شوي ؤ.
پدې وروستيو کې د بغالن په واليت کې د بلواګرو د شتون ،مجرمانه فعاليتونو او د حکومت پلوؤ سرغړونکي مليشو
په دليل امنيتي وضعه خرابه شوې ده .د اسالمي حزب پخواني جنګيالي د يو محلي زورواکي نورالحق په ګډون
افغان محلي پوليس ځواک د غړي په توګه ګمارل شوی دی .نورالحق او د ھغه ځواکونو په ډيرو سرغړونکو اعمالو
کې الس لرلو .د  ٢٠١٠کال د اګست په مياشت کې نورالحق او د ھغه پلويانو د امريکايي ځواکونو سره په يو ګډ
عمليات کې په يو کور باندې يرغل وکړ او په پايله کې يې د کور د خاوند يو  ٩کلن ځوي په ناحقه وواژه .ھمدارنګه
د  ٢٠١١کال د اپريل په مياشت کې د بغالن په واليت کې افغان محلي پوليس ځواک څلورو غړو يو  ١٣کلن ھلک
چې د بازار څخه د کور په لور روان ؤ وتښتاوه او افغان محلي پوليس ځواک د يو فرعي قوماندان په کور کې يې
ډلييز جنسي تيری ورباندې وکړ چې په بله ورځ يې تښتول شوی ھلک په تيښته بريالی شو .اګر چې ددې پيښې
عاملين پيژندل شوي ؤمګر بياھم ھيڅوک ونه نيول شو .په بغالن واليت کې د افغان محلي پوليسو ځواک ،د قتل په
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.
د  ٢٠١٠کال د ډسمبر په مياشت کې د افغان محلي پوليسو ځواک  ۶قومي مشران پدې تور ونيول چې ھغوي نه
غوښتل په افغان محلي پوليس ځواک کې خپل کسان شامل کړي .محلي چارواکو اود سيمې اوسيدونکو افغان محلي
پوليس ځواک ځيني غړي غيرقانوني حملو ،وھلو ټکولو او جبري ماليې راټولو تورن کړي دي.
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افغان محلي پوليس ځواک په اړه دا ډول جدي قضيې د ھغوي د جلب او جذب په اړه سختې انديښنې راپاروي.
ھمدرانګه د دې ځواک سره د امريکا د متحده اياالتو اړيکې او د محلي ولسوال نارضايتی ډيرې پوښتنې راوالړې
کړي دي .ډيری افغانانو د بشر د حقوقو د څار سازمان سره د مرکو په ترڅ کې ويلي چې د افغان محلي پوليسو
ځواک ته اورپکې او مجرمين جذبيږي .کله چې دا انديښنې د امريکايي او نورو نړيوالو ځواکونو سره مطرح شوې
نو ھغوي ژمنه وکړه چې د چارو د سمون لپاره به محليې شوراګانې ددې ډول کړنو مخه ونيسي .په عملياتي او
پاليسي کچو کې ،دا پوښتنه راوالړيږي چې پخپله د شورا جوړښت څرنګه دی او شورا دا وړتيا لري چې د
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
افغان محلي پوليسو ځواک په منلو باندې مجبور شوي دي .په شينډنډ او بغالن کې محلي چارواکو د افغان محلي
پوليسو ځواک په ځاي په ځاي کولو باندې نيوکه وکړه او ھمدارنګه د ولسوالي شورا ھم د کورنيو چارو وزارت ته
وويل چې د افغان محلي پوليسو ځواک به بې ثباتي ته لمن ووھي .محلي وکيالنو د بشر د حقوق د څار سازمان ته
وويل چې شورا يې د حکومت ترفشار الندې ده ترڅو دا ځواک ومني که نه نو د افغان محلي پوليسو په ځواک کې
به داسې خپل سري ټاکنی وشي چې د منلو وړ به نه وي ځکه چې ګمارنو امريکايي ځواکونو سره نژدې اړيکې
لرلې .د بغالن واليت د واليتي شورا رييس د بشر د حقوقو د څار سازمان ته وويل چې ھغه خپله نيوکه څرګنده
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
وسلو سمبال کړئ ...ښاغلي تورن اندي په ځواب کې راته وويل چې ھغوي مجرمين ندي .زه
ډير حيران شوم چې ځانګړي ځواکونه د دې ډول خلکو مالتړ کوي.
د امريکا ځانګړي ځواکونه چې د افغان محلي پوليسو ځواک کې د شامليدو خبرې کوي داسي دي لکه "ريګ کې د
کرښې ايستل" – دا اورپکو ته يو څرګند سګنال دی چې د ټولنو څخه د ھغوي د دولت د مالتړ پوښتنه وکړي .د
خلکو څخه پوښتنه کيږي چې يو انتخاب وکړي :يعني ووايي چې يا له مونږ سره دي او يا زمونږ په خالف دي.
مګر د ډيری افغان ټولنو لپاره دا انتخاب دوه ګونی ندی چې دواړه خواوې انتخاب کړي .د ھيواد په ځينو برخو کې
دې پريکړې ته پدې سترګه کتل کيږي چې يا د ھغو حکومت پلوؤ مليشو مالتړ وکړي چې جنسي تيري ،وژنې او
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.
د امريکا او آيساف ځواکونو دا ناسم انتخاب په  ٢٠٠١کال کې افغانستان ته د خپل راتګ سره سم رامنځته کړی دی
چې په لړ کې يې يا بدنامو وسلوالو ډلو ته د امنيت په ټينګولو کې برخه ورکوي او يا ھغوي ته په لوژستکي يا
بيارغونې په ډګر کې ګټور قراردادونه ورکوي .داسې ښکاري چې نړيوال ځواکونه ددغو اړيکو په اړه ړانده دي.
په ځينې نورو قضيو کې ھغوي په دسيسو کې ښکيل دي اګر چې ھغوي د "بدو خلکو" په وړاندې د جګړې خبرې
کوي.
د افغان حکومت او نړيوال متحدين چې اوس د طالبانو او نورو جنګي ډلو سره د روغې جوړې خبرو ته وده
ورکوي ،د افغان پوليسو فريب تقريبا ً د مقاومت وړ ندی .پخال شوي جنګيالي نه يواځې دا چې وظيفو ته اړتيا لري
بلکه امنيت ته ھم اړتيا لري ترڅو د انتقامي بريدونو څخه خوندي پاتې شي .مګر د خلکو لپاره دا يوه داسې خبره ده
چې اوس ھغه خلک ويني کوم چې په کلونو د ھغوي په وړاندې وسلې پورته کړې وې او اوس د ھغوي د پلويانو
لباس يې په تن کې دی .که چيرې ټولنه پدې پوي شي چې د دولت دا نوی محلي ځواک مسؤل نه ګڼل کيږي او د
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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د مليشه ځواکونو د سيور ويری:
په  ٢٠٠٢کال کې د کرزي د واکمنۍ د جووړيدو څخه راپدې خوا ،افغان دولت او نړيوالو مالتړو يې وخت په
وخت سره ژمنې کړي چې نامسؤل وسلوال کسان به بې وسلې کوي .مګر دا ھڅې ترډيره بې اغيزې وي او پايلې
يې ندي لري او د زورواکو وسلوالو له لوري يې مخه ډب شوې ده او د امريکا او نورو نړيوالو ځواکونو له لوري
د حمايت شويو مليشو په مالي ،لوژيستيکي او نظامي مرستو سره له منځه تللي دي .د بې وسلې کولو ھڅې ھم د مخ
پرزياتيدونکو جګړو او نااراميو له کبله له خنډ سره مخ شوي ځکه چې ډيری خلک پدې اند چې ملي اردو ،پوليس،
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
پاليسي جوړونکو په وار وار سره خپل پام د قومي مليشو يا د ټولنو څخه د دفاع ځواکونو ته پام اړولی دی ،پداسې
حال کې چې ددې ځواک د جوړولو تجربه تل د ناکامۍ سره مخ شوې ده .چې ډيرې روښانه بيلګې يې موجودې دي،
په  ٢٠٠۶کال کې افغان کومکي ملي پوليس وروزل شول مګر د ھغوي دندې سمې مشخص نشوې او په سم ډول يې
نظارت ونشو نو په ھمدې اساسي ډير فاسد ؤ .په رسمي ډول ھغو ته "ټولنيز نظم ساتنه" نوم ورکول شو مګر په
حقيقت کې د افغان کومکي ملي پوليسو څخه د يو ناسم چمتو شوي شبه نظامي ځواک په توګه کار واخيستل شو .د
کورنيو چارو وزارت يو پخواني چارواکي د مرکې پرمھال ھغوي ته د "غوښې د سپر" نوم ورکړ چې د تيښتې کچه
يې ډيره لوړه وه .ھغوي سرغړونکي ؤ ،د جنګ ساالرانو په ولکه کې ؤ او د طالبانو نفوذ ته پکې الره ھواره وه.
د وردګو په واليت کې د افغانانو د عامه خونديتوب پروګرام ) (AP3په  ٢٠٠٩کال کې پيل شو ،تمرکز يې په ھغو
خطرونو باندې ؤ چې د ټولنيزې دفاع ځواک د ټوپک ساالرو په ولکه کې اچول شوی ؤ .د قوميت له پلوه وردګ
يو ګډ واليت دی چې ګڼ شمير قومونه پکښې ميشت دي چې د  ٢٠٠٨کال راپدې خوا يې امنيتي وضعه ډيره خرابه
شوې ده .د افغانانو د عامه خونديتوب پروګرام موخه دا وه چې عامه خونديتوب ته الر ھواره کړي او د طالبانو
مخه ونيسي مګر نوموړي ځواک د ګوتو په شمير يو څو پښتانه غړي لرل .دا فقط د غالم محمد څخه وروسته ؤ
چې د طالبانو او د اسالمي حزب د توندالري ګوند سره يې اړيکې لرلې ،په نوموړي ځواک کې شامل شو چې
نوموړی پدې وتوانيد چې پښتانه جذب کړي .دا کار ھم د لګښتونو څخه ډک ؤ.
د پيل څخه يو شمير قومي مشرانو د افغانانو د عامه خونديتوب په پروګرام کې د غالم محمد د ګډون سره مخالفت
وښود ځکه چې ھغه په سيمه کې يو بدنام کس ؤ او پلويانو يې ھم ډير خراب نوم درلود .د بشر د حقوقو د څار
سازمان يو شمير د وھلو ډبولو او تھديدولو د جريان خبرونه ترالسه کړل .محلي خلکو ادعا وکړه چې د غالم محمد
ډيری کسان خو يا مجرمان ؤ او يا د طالبانو غړي ؤ .يو کس د بشر د حقوقو دڅار سازمان ته داسې وويل" :دا
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" .غالم
محمد د افغانانو د عامه خونديتوب د پروګرام د مشرۍ څخه په  ٢٠١٠کال کې ګوښه کړاي شو مګر پلويان يې
اوس ھم د افغان محلي پوليسو د ځواک غړي دي.
***

افغان محلي پوليس ځواک په ناامنو سيمو کې د چټک امن د راوستلو لپاره مھم ګام بلل کيږي .مګر ډيری افغانان
چې د بشر د حقوق د څار سازمان ورسره مرکې کړي پدې اند ؤ چې دا ځواک به ھغه مھال په يو بې ثباته کوونکي
ځواک واوړي چې ھغه ځايي زورواکي ځواکمنوي کوم چې د مجازاتو څخه ھيڅ ويره نلري او ځان په معافيت کې
ګڼي ،چې زمونږ تحقيق وايي چې دا کار په ځينو سيمو کې ال مخکې ترسره شوی دی .ددې لپاره چې افغان محلي
پوليس ځواک د ناوړه وسلوالو د نفوذ څخه خوندي پاتې شي ،بايد د حکومت دننه د مجازاتو څخه د معافيت د دود،
اداري فساد او ډل بازيو سره مبارزه وشي .اګر چې تراوسه دې نظر ته په عمل کې ډير پام ندی شوی .د طالبانو د
رژيم د ړنګيدو څخه پوره لس کاله تير شو مګر اوس ھم د حکومتي ادارو په اغيزمنولو کې ډير څه ندي ترسره
شوي خصوصا ً د قانون د حاکميت په برخه کې .د کرزي حکومت د فاسدو يا د ھغوي د مالتړو په وړاندې د
مبارزې ډيره عالقه مندي نده ښودلې .د امريکا حکومت ندي غوښتي چې خپله سياسي پانګه د اصالحاتو په برخه
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کې ولګوي .د امريکا حکومت د خپل د بشر د حقوقو د قانون د احکامو پراساس چې ليھي قانون ) (Leahy Lawيې
بولي ،مکلف دی چې بايد د بھرني ھيواد د ھغه نظامي واحد سره چې د بشر د حقوقو څخه سرغړونې کوي او ځان
په معافيت کې ګڼي ،کومک ونکړي .د امريکا د دفاع وزارت افغان محلي پوليس ځواک سره پوره مرستې کوي،
نو ځکه ورته پکار ده چې د ليھي قانون ) (Leahy Lawد احکامو په وړاندې د امريکا د حکومت مسؤليتونه په پام
کې ونيسي.
ددې پرځاي چې د سرغړونو په وړاندې جدي ګامونه پورته شي ،لنډ مھالي اصالحات يو نورم ګرځيدلی دی ،او
معيارونه کمزوري کړل شوي دي .دامريکا په حکومت باندې پرله پسې فشارونه چې په افغانستان کې بايد د خپلو
ځواکونو په شمير کې کمښت راولي او ھمدارنګه په افغانستان کې د امريکا د زياتو مالي لګښتونو په اړه انديښنې
چټک اصالحات لکه د پوليسو دا ډول ځواک ،نور ھم ھڅوي .دا نظر د افغانستان د اوږدمھاله اړتيا په تاوان دی.
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.
د جنرال مک نل ھغه انديښنې چې ددې راپور په پيل کې يې څرګندې کړې او ويل يې چې شبه نظامي ځواکونه
کوالي شي چې د ځايي زورواکو او جنګساالرو ځواکمنول پاي ته ورسوي ،بايد افغان محلي پوليس ځواک د ارزيابۍ
او د افغان حکومت د مليشو ته د ودې ورکولو په سر کې ځاي ولري .بايد افغان محلي پوليس ځواک و ارزول شي
چې آيا کوالي شي چې د بشر د حقوقو څخه د سرغړونې پرته امنيت راوستلی شي .که چيرې دا ځواک يوه بله بدنامه
مليشه وي نو دا به نه يواځې ځايي ټولنو ته تاوان وي مګر د مرکزي حکومت مالتړ به ھم زيانمن کړي او سياسي او
قومي اور به بل وساتي .يا لکه چې يو قومي مشر په شينډنډ کې وويل" ،مونږ به د طالبانو په لور بوځي".
د تيرو ناکاميو او د ګڼ شمير افغانانو د غوښتنو سره سره ،د نويو محلي ځواکونو د جوړولو استراتيژي د ورسره
خطرونو په لرلو سره ،بياھم ادامه لري .اوس دا به دافغان حکومت او نړيوالو لپاره يوه عمده ازموينه وي چې
څرنګه به افغان محلي پوليس ځواک سره معامله کوي .مګر په خواشينۍ سره بايد ووايو چې تراوسه دا نده روښانه
چې کومه خوا به دا زغم ولري چې داسې پايدونکې پاليسۍ پلي کړي چې ځايي عام خلک د اورپکو او دولت پلوؤ
سرغړونکو ځواکونو څخه خوندي پاتې شي .بې له دې چې دې ته پام وشي چې کوم لوری سرغړونکی دی.

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
اړيکې پرې کړي او د ښه روزل شويو امنيتي ځواکونو د رامنځته کولو لپاره چټګ ګامونه پورته کړي ،داسې
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
•

•

د افغانستان حکومت بايد ډاډ ترالسه کړي چې د افغانستان د محلي پوليسو په ځواک باندې د سرغړونو
ټول تورونه لکه ناقانونه توقيفول يا د وسلو کارول ،د حکومت له لوري په کلکه څيړل کيږي .او
ھمدارنګه ډاډ ترالسه کړي چې د افغانستان د محلي پوليسو د ځواک د مسؤليت منلو ميکانيزم د نوموړو
ځواکونو له لوري په ليرې پرتو سيمو کې د بشري 43سرغړونو ډير خطر په پام کې لري.
د اضافي پرسونل په ګډون بايد ډيرې منابع ورته ځانګړي کړي ،ترڅو د شکايتونو په اړه په سم ډول
تحقيق وشي .شکاياتو ته د رسيدګۍ يوه بھرنۍ اداره تأسيس کړل شي ترڅو افغان محلي پوليس ځواک او
پوليسو له لوري د ترسره شويو سرغړونو راپورونه د خلکو لخوا ورکړل شي .دا اداره بايد ځانګړي
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•

•

واليتي کارکوونکي ولري ترڅو په پراخ ډول افغان محلي پوليس ځواک څخه نظارت وکړي او په ليرو
پرتو او خصوصا ً په خطرناکو سيمو کې ھغوي ته ځانګړی پام وکړي.
افغان محلي پوليس ځواک د ھغو غړو دندې وځنډول شي په کومو باندې چې د بشري سرغړونو باوري
تورونه موجود وي .دا ځنډول بايد ترھغه وخته پورې ادامه ولري چې په ھغوي باندې لګول شوي
تورونه په بشپړ ډول وڅيړل شي .او ګرم کسانو ته سزا ورکول شي.
د قرباني او شاھد لپاره بايد د خونديتوب پروګرام رامنځته شي ،چې بايد داسې ميکانيزمونه په کې شامل
وي چې د ھغه شکايت کوونکي پيژندګلوي بايد پکې پټه پاتې شي کوم چې د غچ اخيستنې څخه ويره لري.

دافغان محلي پوليس ځواک جلب او جذب اوددوی پخوانی سابقی ځيړل:
•

•

د کورنيو چارو د وزارت د  ٢٠١١کال د فبرورۍ د مياشتې الرښود چې افغان محلي پوليس ځواک د
جلب او جذب ،تقوٻې او کړنو په اړه دی ،بايد تعديل شي .په ځانګړي ډول ،ټولې ټاکنی بايد په دقيق ډول 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.
ډاډ ترالسه کړي چې افغان محلي پوليس ځواک نوې ګمارنې په ډير دقت سره ترسره کيږي او د ھر کس
د ګمارنې څخه مخکې وکتل شي چې د بشري سرغړونو تورونه ورباندې نه وي لګيدلي اګر که نوموړی
کس پخوانی جنګيالی او يا د بيااستقرار د بھير څخه ھم تير شوی وي .که چيرې د بشري سرغړونو
تورونه ورباندې ثابت شي نو بايد افغان محلي پوليس ځواک کې شامل نه شي او د تيرو بشري سرغړونو
لپاره ھم ترتعقيب الندي راشي او مسؤل وګڼل شي .د داخلې وزارت د چارواکو له لوري د جلب او جذب
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.

دافغان محلي پوليس ځواک عملياتي مقررات:
•

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
ارزونې دنده په سم ډول ترسره شوې ده .افغان محلي پوليس ځواک غړي بايد د ھرډول توقيف څخه منع
کړاي شي مګر يواځې ھغه مھال کوالي شي چې توقيف ترسره کړي چې جرم مشھود وي او ملي پوليس
موجود نه وي ترڅو د توقيف عمل ترسره کړي او د متھم د تيښتې ګمان ھم موجود وي .افغان محلي
پوليس ځواک نشي کوالي چې د نيول شويو کسانو څخه پوښتنې او ګرويزنې وکړي او بايد په فوري ډول
يې وسپاري چې حد اکثره موده يې  ۴٨ساعته ده ،دا ھم ددې لپاره چې که چيرې د ھغوي موقعيت پداسې
يوه ليرې پرته سيمه کې وي چې انتقال يې وخت ته اړتيا ولري .افغان محلي پوليس ځواک غړي چې
ناقانونه وسله ولري بايد تر تحقيق الندې ونيول شي او بنديز ورباندې ولګيږي.

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:
 oافغان محلي پوليس ځواک د غړو په ګمارلو کې د ھغوي وړتياوې ارزول ،ھمدارنګه پدې اړه ھم
ارزونه ترسره کول چې د ھغوي په ډله کې خو به داسې کسان نه وي جذب شوي چې د بشري
سرغړونو مسؤل وي.
 oارزونه کول چې افغان محلي پوليس ځواک د خپلو عملياتي مقرراتو سره سم عمل کوي يعني توقيف،
ګرفتارۍ او ټولې چارې يې د قانون د احکام سره سم ترسره کيږي.
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•

 oارزول چې ګواکې افغان محلي پوليس ځواک محلي زورواکي او ټوپکساالران ځواکمنوي.
 oد جلب او جذب په بھير کې د محلي شوراګانو اغيزمنتوب.
 oد افغانستان د محلي پوليس د ځواک اغيز د سياسي او قومي اړيکو او انديښنو په برخه کې او
 oد حکومت د بيااستقرار د بھير اغيز د افغانستان په محلي پوليس ځواک باندې.
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:
•
•
•

•

په  ٢٠١٢کال کې افغان محلي پوليس ځواک د انحالل عملي پالن د افغان او نړيوالو چارواکو د واک د
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.
بايد ډاډ ترالسه شي چې افغان محلي پوليس ځواک د انحالل سره سم بايد د نوموړي ځواک د غړو وسلې
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.
بايد ډاډ ترالسه شي چې د انحالل باوري بھير د اوږدمھال امنيت په پالن جوړولو کې مھم دی په ځانګړي
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
شامليدو څخه يې تريو کال پورې مخنيوی وشي ترڅو د بھير شفافيت څرګند شي .او خلک دې ته وھڅول
شي چې ھغه کسان چې د سولې په پروګرام کې داخل شوي په خپلو د تاوتريخوالي د پريښودو په ژمنه
باندې والړ دي .ډاډ ترالسه کول چې افغان چارواکي د واليانو او نورو چارواکو په ګډون چې د سولې او
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
دي ،دا ځکه چې افغان محلي پوليس ځواک د ھغوي لپاره د خونديتوب يواځينی انتخاب ونه ګڼل شي.
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
پوليسو په ځواک کې په شاملولو سره د دندو ژمنې نه کوي.
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
کړي کوم چې په بشري سرغړونو باندې تورن دي .د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کميسون ،مدني
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
•

د ناقانونه وسلوالو ډلو منحلول ،او د ھغوي د بشري سرغړونو په اړه د ھغوي څخه تحقيقات او د ھغوي
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.
د سيمه ايزې حکومتدارۍ خپلواکه اداره ) (IDLGبايد محلي چارواکي لکه واليان او ولسواالن پدې باندې
خبر کړي چې ھغوي دا واک نلري چې ناقانونه وسلواله ډله جوړه او يا مرستې ورسره وکړي .که چيرې
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 کورنيو چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت بايد ډاډ ترالسه کړي چې "د افغان دولت او د ملګرو ملتونو د
ماشومانو په اړه ھغه ځانګړی کاري پالن چې د ھغوي څخه د افغانستان د ملي ځواکونو سره د تړاؤ څخه نظارت
کوي" تطبيقيږي .ډاډ ترالسه کول چې نوموړی کاري پالن افغان محلي پوليس ځواک د نظارت لپاره پوره منابع په
الس کې لري ددې په ګډون چې وکوالي شي چې افغان محلي پوليس ځواک د غړيو عمرونه ھم بررسي کړي.
• د امنيتي ځواکونو ټول ھغه غړي ترعدلي او قضايي تعقيب الندې نيول کوم چې د ماشومانو په جنسي
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:
•

د ملکي وګړو په وړاندې خپلې حملې بندې کړي ،ھمدارنګه په ھغو پوليسو باندې حمله ونکړي کوم چې د
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.
ډاډ ترالسه کړي چې د افغانستان محلي پوليسو د ځواک لپاره فشار چې د ھغوي د پايلو د ترالسه کولو او
يا حکومتدارۍ د قانوني انديښنو په موخه وي ،بايد د ګمارنې او عملياتي مقرراتو کې د غفلت سبب ونه
ګرځي.
بايد خلکو ته د امنيت راوستلو او د ھغوي د خونديتوب په داسې اوږدمھالو حل الرو باندې تمرکز وکړي
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:
 oد خلکو په ھغه ګمان باندې چې وايي وسلوال ځواکونه لکه د افغانستان د محلي پوليسو ځواک د
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.
 oډاډ ترالسه کړي چې په وسلوالو ټول لګول شوي تورونه په سم ډول څيړل کيږي .د افغان دولت
محلي چارواکو سره بايدامريکايي ځواکونه په عملياتو او تحقيقاتو کې شفاف وي.
 oد ھغو شکايت کوونکو او د ھغوي کورنيو لپاره باوري خونديتوب برابرول کوم چې د غچ
اخيستې څخه ويره لري .پدې کې دا شامل دي چې د شکايت کوونکو سره کومک وکړي ترڅو
ھغوي وکوالي شي چې د مرکزي حکومت ادارو ته رسيدګي ولري چې د تھديد څخه خوندي
پاتي شي .امريکايي چارواکي بايد دولتي چارواکو ته د ھغو شکايت کوونکو مستقيم استازيتوب
وکړي کوم چې په خطر کې وي.
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•

•

•

•

دکافي ميکانيزمونو د په الر اچولو لپاره د افغان دولت سره کار کول ،لکه په ھغو ولسواليو کې د کسانو
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
رول لري ،په افغان دولت باندې فشار نه راوړي ترڅو د قوماندانانو د جذب لپاره د ګمارنې د بھير د
مقرراتو څخه سرغړاوی وکړي.
ډاډ ترالسه کول چې د افغانستان محلي پوليس ځواک ته ورکول شويو روزنو ښې پايلې لرلي او ھغوي يې
د خپلو مقرراتو څخه خبر کړي دي يعنی ھغوي ته يې پدې اړه پوھاوی ورکړی چې دندې يې کومې دي
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
ناڅاپي حملو څخه پرته د قانون د انفاذ يا نظامي عملياتو کې کار نه اخلي.

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
روزنې ورکول کيږي ،د بشري سرغړونو د مخنيوي ،نظارت او د ھغوي د ځواب ويلو لپاره پوره
ميکانيزمونه موجود دي .د امريکا د ليھي قانون ) (Leahy Lawپه پوره ډول تطبيقول ،ځکه چې په
نوموړي قانون کې راغلي چې امريکا بايد د بھرني ھيواد د ھيڅ نظامي واحد سره چې د بشر د حقوقو
څخه سرغړونې کوي او ځان په معافيت کې ګڼي ،کومک ونکړي .اوھمدارنګه که چيرې د بشري
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.

د امريکا د ملي دفاع وزارت او د امريکا څارګرې ادارې )سی آي ای( ته
•

•

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
دي .د بدنامو قوماندانانو او ډلو سره اړيکې قطع کړي لکه د روزنې ،وسلې او پيسو ورکول.
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.

 2ددې لپاره چې د امريکا د ليھي قانون رعايت شي ،د سفارت کارکوونکو ته پکار دی چې د ھغو نظامي واحدونو بشري چنلدونه
ترنظارت الندې ونيسي کوم چې د امريکا د متحده آياالتو د امنيتي مرستو څخه برخمن کيږي .نوموړی قانون د کولمبيا ،اندونيزيا او نيپال
ھيوادونو کې تطبيقيږي .د  ٢٠١٠کال په اکتوبر مياشت کې نوموړی قانون د پاکسان د شپږو نظامي واحدونو په وړاندې ھم تطبيق شو
کوم چې د سوات په دره کې په بشري سرغړونو باندې تورن ؤ.
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