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 د ليكونكي په اړه

، د فينستين د نړيوال مركز د  تافتز، باستون  په پوهنتون كې پرتې د سياست او پالن جوړونې د څانګې څيړونكى                                  انډريو وايلډر 
 كال تر اپريل پورې د افغانستان د څيړنې او ارزونې د  ادارې په تاسيس كې                          2005 كال د جنوري څخه د          2002نوموړى د    .  مدير دي 

 كلونو تر مينځ په څو نړيوالو غير دولتي موسسو           2001 او   1986انډريو وايلډر د    .   مديريت يې په غاړه ؤ       ى ادارى مرسته كړېده او د دغ    
د پاكستاني  (نوموړي  .    كې چې انسان دوستانه او پرمختيايي پروګرامونه يې په افغانستان او پاكستان كې مخته بېول كار كړي دي                    

د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره ،           (د افغانستان د دولت سره د مرستې الرښود          د اثر ليكونكي دي  او         )  راي وركوونكو اغيزه  
څو كتابونو سرفصلونه، مقالې او په افغانستان او پاكستان كې د سياست په اړه لنډيز پاڼې                  د    د ليكونكو له ډلې څخه  او        )   كال 2004

  andrew.wilder@tutfs.edu: د دغه پتې له الرې د نوموړي سره اړيكه نيولي شي.ليكلې دي

 د افغانستان د څيړنې او ارزونې د  ادارې په اړه 

د دغه سازمان دنده په لوړ       . يوه خپلواكه څيړ نيزه موسسه ده او مركزي دفتر يې په كابل كې دي                 ادارهد افغانستان دڅيړنې او ارزونې       
دغه اداره د څيړنې او زده كړې       .  كيفيت سره د څېړنو تر  سره كول دي  چې په پالن جوړونه او د هغه په پلي كولو كې الرښود او ګټور وي                    

 د افغانستان د څيړنې او ارزونې د  ادارې         .  كلتور ته د څيړنيز ظرفيت د ځواكمن كولو او د نيوكو د آسانولو له الرې پرمختګ وركوي                  
  .لرليد دادي چې د هغه فعاليتونه د افغانانو ژوند ښه كړي

 كال كې د مرستندويانو د يوې ډلې  لخوا چې د افغانستان په اړه كار كوي رامينځ ته                         2002د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره په           
دغه ډله د مرستندويانو، ملګرو ملتونو، څو اړخيزه نمايندګيو او غير دولتي سازمانونو د استازو څخه جوړ شوي يو مديره                              .  شوه

 د ماشومانو   ،د دغه ډلې اوسنۍ بودجه د اروپا د كميسيون،د كډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي كميشنرۍ                   .  هيئت څخه برخمنه ده   
 .لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق، نړيوال بانك او د ډنمارك، ناروې، سويډن، سويزرلنډ او انګلستان هېوادونو لخوا برابريږي

i 



 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

په ځاي ده چې په ځانګړي ډول د يوه افغان همكار د ډېرو ارزښتناكو                    .     د مرستې څخه پرته ناشونئ ؤ        منصبدارانود دغه رپوټ چمتو كول د ډېرو           
 له  .چې زماسره يې د دغه څېړنې په اړوند د ډېرو مركو په تر سره كولو او ژباړه كې وكړى، مننه وكړم                       )  چې غواړي نوم يې ښكاره نه شي      (مرستو څخه   

په كابل كې د آلمان د سفارت كاركوونكي چې نوموړې د پوليسي مسائلو په اړه ډېرې ارزښتناكې نظريې د ما په واك كې                         ،  ايرينا كاي مولر سكيك   
كې مې د هغى څخه پوښتلې وي ځوابونه راكړل او همدارنګه له پائول فيشتين د                         )  بريښناليك(راكړېدي او زما ډېرو پوښتنو ته چې په ايمېل                

 افغانستان د څيړنې او ارزونې د  ادارې د غړي څخه چې نوموړي د دغه رپوټ په اوږدو كې ما لره ګټور وړانديزونه كړي او له ما سره يې دايمي                                           
، كول  )د امنيت د برخې د سمون لپاره د آلمان ځانګړي استازى           (همدارنګه اړينه بولم چې د سفير  هلموت فريك           .  مرسته كړېده، ډېره زياته مننه كوم     

ايګارد اريك بلچرد په افغانستان كې د امريكې د امنيت د ګډې قومندانۍ د پوليسو د سمون د برخې د كاركوونكي،  شاه محمود مياخل او                                         
 ګټور معلومات   تهد يوناما له كاركوونكو څخه چې دوي ټولو خپل وخت د ما لپاره ځانګړئ كړ او د دغه رپوټ د چمتو كولو لپاره يې ما                                    شويك  

  .راكړل ، مننه وكړم 

-ن ون بيجلرت د اروپايي كميسيون د ځانګړې نمايندګۍ د دفتر له كاركوونكي څخه، بيل بيرد د نړيوال بانك كاركوونكي، آنجليك ليتليله مارت
د پوليسو د څانګې كاركونكي، توماس روتيك          ،ترنر دامريكې د متحده اياالتو د بهرنيو چارو وزارت د قانون د پلي كولو د چارو نړيواله كميټه                      

 جك چې تر دې وړاندې يې په كابل كې د آلمان په سفارت كې كار كاوه، مارك سدرا د لنډن پوهنتون د شرق او افريقا د څيړنو له فاكولتې څخه، كول
په افغانستان كې د امريكى د امنيت له ګډى قومندانۍ څخه، دَون استاالرد او د دريو ګمنامو نيوكه كوونكو څخه د بيا كتنې لپاره د وخت د                                            

همدارنګه له آنيا حاويدال . ځانګړي كولو او د دغه سند د پخوانيو نسخو په اړوند د ګټورو وړانديزونو د وړاندې كولو لپاره د زړه له كومي مننه كوم
له  االن او بټى استاالرد څخه چې يوه آرامه            .  د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې څخه د دغه اثر د بشپړ ايډيت او خپرولو لپاره ډېره مننه كوم                          

په پاي كې له    .  يې ما ته چمتو كړې دي چې د هغه څخه پرته د دغه رپوټ چمتو كول راته ناشوني وو ډېره مننه كوم                       )  او د چاي ډېرې پيالې    (  كاري فضا   
ټولو هغو كسانو چې خپل وخت يې زما په واك كې راكړي او د مركې د تر سره كولو لپاره يې زما غوښتنې ته مثبت ځواب راكړي، او  زياتره                                                     

 .اطالعات يې چې دغه رپوټ د هغه پر بنسټ ليكل شوي زما په واك كې راكړي ،د زړه له كومي مننه كوم

سره ددې چې په دغه رپوټ كې د پورتنيو افرادو د معلوماتو څخه په لويه پيمانه ګټه اخيستل شوې، په دغه رپوټ كې ليدلوري  او نظرونه په                                            
 . ليكونكي پورې اړه لري

  كال د جوالي مياشت2007آنډريو وايلډر، د 

 

 كور ودانې 
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دغه سند د پوليسو د برخې په اړه ټوليز معلومات بيانوي او همدارنګه              
 كال راپدېخوا پيل شوې دي      2002د اصالحاتو په اړه هڅې كومې چې د          

او د پنځو ارزښتناكو مسئلو په پيژندنه كار              .  تر څيړنې الندې نيسي     
كوي چې پر هغوي باندې د اغيزمنو ملي پوليسو د جوړولو په موخه                    

 كال را وروسته په سهيل كې د طالبانو د            2005له  .  كاركړل ډير اړين دي   
حملو بيا پيليدلو،  د ګټور ملي پوليسي ځواك د جوړېدو اهميت                         
زيات كړي دي او دغه حملې د پوليسو په څانګه كې د اصالحي                                
فعاليتونو د تر سره كولو لپاره د اړينو سرچينو د ودې او رشد المل                        

 .ګرځېدلي دي

 كال كې د نورو كلونو په پرتله ډيرې پيسې ولګول شي                 2007ښايي په    
ېرو هڅو څخه د زده كړى او د هغو د براورد لپاره او په                ځكه خو دغه د ت    

راتلونكې كې د پوليسو د سمون لپاره د يو ټوليزه او اغيزمنه شيوې د                
رامنځته كولو په مقصدله كوم فرصت څخه چې دغه اضافى سرچينې                

  .يې برابروى د ګټه اخستلو، يو غوره وخت دى

 د پوليسو پر څانګه ځغلنده نظر
افغانستان تر اوسه د ځواكمن او اغيزمن ملكي پوليسي ځواك                           

  په لسيزه كې ټول هغه پرمختګونه چې د ملكي             1970د  .  لرونكي نه دي  
له هغه څخه  په دوو وروستيو لسيزو           پوليسو په برخه كې تر سره شول،      

 كال په مني كې د         2001د  .  كې د جنګ او جګړو له امله له مينځه الړل               
طالبانو دماتې وروسته په سهيل كې د طالبانو پر ضد د شمالي                              
اتحادقوماندانانو په چټكۍ سره د قدرت د تشې څخه ناوړه ګټه                           
واخيسته او د ولسواليو او واليتي پوليسو او سيمو كې يې خپل                          
مليشه ځاي په ځاي كړل چې د پوليسي تخصص او زده كړې څخه ډېر                    

 كال په پسرلى كې كومى ننګونې         2002د  .  كم او يا هم هيڅ برخمن نه وو         
سره چې د ملى پوليسو سمه وونكې مخامخ وو هغه د ملكى پوليسو د               
يو اغيزمن ځواك جوړول وو چې د بې زده كړې ځواكونو څخه چې                            

نيمه (زياتره يې د ډله ايزو قوماندانانو او د هغوي د شبه نظاميانو                         
لخوا اداره شوي وو، او د كمو او يا هم د هيڅ ډول تجهيزاتو                )  پوځيانو

او جګړه ايزو بيخبناوو لرونكې نه وو، معاش يې كم وو او ياهم هغوي                
او د كورنيو چارو د وزارت په ډله ايز              .  ته هيڅ معاش نه وركول كېده        

ملي پوليس  .    سازماني او فاسدو تشكيالتو كې يې دنده تر سره كوله             
په افغانستان كې تر ټولو لوي پوليسي سازمان دي چې له الندې                            

 :ځواكونو جوړ شوي دي

افغان يونيفورم لرونكي پوليس چې د ډيرو ورځنيو پوليسي چارو د تر             
سره كولو دنده لري؛د افغانستان سرحدي پوليس؛د افغانستان د                      
ښاري نظم د ټينګښت ملي پوليس ؛ او دنشه اې توكو سره د مبارزې                     

 په نامه يو    »د افغانستان مرستندوي پوليس   « كال كې      2006په  .  پوليس  
لنډ مهاله پوليسي ځواك جوړ شو چې د افغانستان د ملي پوليسو                       

د .  اورپكو پر ضد د حملو مالتړ ؤ           څخه ګوښي ؤ او د هغوي دنده د                
افغانستان ملي پوليس د كورنيو چارو وزارت چې پر واليتي ادارو او              
سيمو د څارنې او د نشه اې توګو پر وړاندې د دولت د سياستونو د پلي 

 .كولو دنده په غاړه لري، تر كتنې الندې عمل كوي

 كسيز پوليسي ځواك جوړېدل     62،000 كال په پريكړه ليك كې د         2006د  
 فعاليتونو زياتېدل       د  مګر په سهيل كې د اورپكيو            .  تصويب شول  

دتصويب شوي شمېر څخه د پوليسو د زياتېدو لپاره د ډيرو لنډمهالو              
 افغانستان مرستندوي    «د  .  كارونو د ترسره كولو سبب ګرځېدلي دي         

 جوړول د چټك حل لپاره يو جنجال راپاروونكي كار ؤ، د                      »پوليس
 كسو څخه جوړ شوي يو ځواك       11،270افغانستان مرستندوي پوليس د   

ؤ چې د هغه غړي د يوې لس ورځنۍ زده كړه ايزې دورې د پوره كولو                        
 6څخه وروسته په سيمه ايزه كچه وګمارل شول او په لمړيو كې به په                       

سهيلي  واليتونو كې چې د نورو په پرتله ډېر د طالبانو د بلواوو تر                          
 2006د امريكې متحده اياالت د       .  اغيزې الندې دي، ځاي پرځاي كيږي      

كال په وروستيو كې، د ملي پوليسو د زياتوالي  دتصويب شوي شمېر              
 كال  2007 ته په ټينګه مالتړ كاوه چې وروسته په               82،000 څخه    62،000
د پوليس  .    لخوا ومنل شو       » د همغږۍ او څارنې ګډ پالوي           «كې د       

ځواكونو د زياتوالي پرېكړه چې په ډېره كچه د ښورښ د زياتوالي له                    
امله ده، د پوليسو د نورو نړيوالو اصالح كوونكو عاملينو لخوا يې                   

ځينې په دې  اندېښنه كې  دي چې اصالحي هڅې د                      .  مالتړ نه كيږي   
ملكي پوليسو د جوړېدو په پرتله د پوځي ډوله يا د ښورښ ضد ځواك                

دا په داسې حال كې ده چې ډېر نور                .  پر جوړېدو زياته پاملرنه كوي          
خلك د افغانستان د ملي پوليسو د زياتوالي د مالي ثبات په اړه                            

د ښځينه پوليسو منصبدارانو شتون ته د زياتې اړتيا په            .  انديښمن دي 
 180 پوليسو څخه يوازې      63،000 كال كې د      2006په  .  اړه ټول يو نظر لري     
 .كسه يې ښځينه وې

 د پوليسو د څانګې او د  نړيوالو عاملينو همغږي 
 هېوادونه او څو نړيوال سازمانونه د                 25په اوسني حال كې كابو              

 :د څيړنې لنډيز
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د پوليسو د چټګ غبرګون د         .  افغانستان د پوليسو سره مرسته كوي        
سازمانونو مينځګړې ډله او د نړيوالو پوليسو د همغږۍ پالوي چې                   

د «.  تازه جوړې شوې دي، د پوليسو د همغږۍ اصلي سازمانونه دي                   
ګرو ملتونو  لد م   چې  »افغانستان لپاره د نظـم او قانون  وجهي  صندوق 

لخوا اداره كيږي، پوليسو منصبدارانو ته د معاش              د پرمختګ دفتر   
د اروپا كميسيون  د پوليسو             .  اړوندو مرستو د همغږۍ دنده لري            

 مرسته كوونكي دي چې     لوي  منصبدارانو د معاش يواځينئ او تر ټولو      
 مليون ډالري بودجې د تر نيمې زياتې په مرسته كولو كې ونډۀ                  330د  

 كلونو تر منځ د افغانستان لپاره د            2006 او    2002اخيستې كومه چې د       
نظـم او قانون  د وجهي  صندوق له الرې د تمويلوونكو هېوادونو لخوا                

 .مرسته شوېده

 كاله د افغانستان ملي پوليسو سره د نړيوالو                2007 تر    2002آلمان له    
 په  »اصلي شريكبان « يا    » لوي مرستندوي   «مرستو د همغږۍ دنده د       

د دغه دورې په اوږدو كې آلمان د پوليسو په برخه            .  توګه پرغاړه درلوده  
 مليون ډالره مرسته      80كې د اصالحي فعاليتونو د مالتړ لپاره كابو               

 له الرې ترسره    » د آلمان د پوليسې پروژې دفتر      « چې ډيرئ يې د        كړېده
 كال كې د آلمان كليدي شراكت رول په ټوليز چوكاټ               2007په  .  شوېدي
، ته سپارل   » په افغانستان كې د اروپايي ټولنې د پوليسو پالوي            «كې
 مليتونو  23داسې وړاندوينه كيږي چې نوموړى پالوي به  له                 .  كيږي
چې لدې ډلې ځينې هېوادونه يې د اروپايي ټولنې غړې نه دي                    (څخه  

 پوليسي مشاورينو، مربيانو      160د  )  لكه   ناروى، كاناډا او استراليا         
او څارونكو څخه جوړ وي، او د هېواد په ټولو برخو كې به                  )  ترينرانو(

 . ځاي په ځاي كيږي

 كال څخه تر اوسه د پوليسو د څانګې          2004  هد امريكې متحده اياالت ل    
سره د انساني او مالي زيرمو تر ټولو غټ او پراخه مرسته كوونكي                        

 زره ميليون ډالره اټكل       2،5 كال كې د هغه ونډه          2007هېواد دي او په       
په افغانستان كې د متحده اياالتو د پوليسو پروګرام د                            .  شوېده

نوموړي هېواد د دفاع د وزارت د امنيت  د اوښتون د ګډې قوماندانۍ                
دغه قومانداني د افغانستان ملي اردو ته د زده           .  لخوا مخته وړل كيږي   

د پوليسو په برخه كې د        .  كړې او د هغه د پراختيا دنده هم پر غاړه لري             
 : همغږۍ په  وړاندې  پرتې اصلي ننګونې په الندې ډول دي

د افغانستان د ملي پوليسو د رول په اړه د  يوه ګډ لرليد په                                 •
پلي كول  )  تګالرې(نشتوالي كې د همغږۍ د اغيزمنې ستراتيژۍ        

او د دغه لرليد د پلي كولو په موخه د يوې ګډې ستراتيژۍ                              
دغه امر  د ساده اطالعاتو د ويش له په پراخه كچه د                     .  نشتوالي

 .همغږۍ زياتوالي ستونزمن كوي

د امنيتي ارګانونو تر منځ په ځانګړي ډول د پوليسو او د قضايي                •
 .ارګانونو تر منځ كمزورې همغږي، پياوړى كول

د پخوانيو جنجالونو كنټرول  په داسې حال كې چې د هغو لپاره                    •
. ډيرئ انساني او مالي مرستې د يوه مرسته كوونكي لخوا كيږي             

دغه امر د پريكړه نيولو د پروسې كنترول په اغيزمنه توګه شوني              
 .كوي

د كابل او سيمو او والياتو تر منځ د كمزورې همغږۍ ځواكمن                       •
 .كول 

د امنيت د برخې د همغږۍ او ادارې په اړه د دولت ځواكمن كول له           •
هغې ډلې د دولت او مرستندويانو اوهمدارنګه د سيالو                               

 .وزارتونو تر منځ د همغږۍ زياتوالي

 دپوليسو د برخې سمونيز فعاليتونه
 روزنه او الرښوونه 

 زيږديز كال پورى په     2005 څخه تر    2002د پوليسو د سمون فعاليتونه له        
د آلمان د پوليسو د پروژې       «په كابل كې    .  پوليسي زده كړو متمركز وو     

د پروګرام اصلي برخه، د كابل د پوليسو د  اكاډمۍ                     (GPPO)  »دفتر
دغه اكاډمي كدري منصبداران د دريو            .  بياجوړول او بيا تاسيس ؤ         

د .   مياشتو لپاره تربيه كوي    9مياشتو لپاره او غيركدري منصبداران د       
كې او په اوه    )  كابل(امريكې د متحد ه اياالتو مرستې په  مركزي سيمه           

سيمه ايزو روزنيزو مركزونو كې  پوليسو ته د بنسټيزو زده كړو په برخه 
كې  دي چې د هغه موخه د نويو غړو ګمارل او د ګرځندوي پوليسو سره                 

 :د پوليسي زده كړې په مخ كې اصلي ننګونې په دغه ډول دى. مرسته ده

د ګرځندوي پوليسو منصبدارانو او د افغانستان د ملي پوليسو              •
د غړيو  په مينځ كې د بې سوادۍ او كم سوادۍ د كچې لوړ والي                    
چې د اغيزمنې زده كړې مخه يې نيولې او هغه دندې په شدت                       
محدودوي، كومې چې د پوليسو لپاره د هغه تر سره كول شوني                 

 .دي
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د غړي نيولو او څارنې د سيستم كمزورتيا او نشتوالي چې د هغه               •
په پايله كې دغه ټكي ته كمه پاملرنه كيږي چې څوك بايد زده كړه               
وكړي او په دغه اړه هم كمه څيړنه كيږي چې روزل شويو اشخاصو              

د دغه امر د منفې اغيزو څخه يوه يې هم په ځينو              .  سره به څه كيږى   
 .سيمو كې د مركزي دولت ضد ځواكونو ال ځواكمنتيا ده

د سمون هڅې د پوليسو د زده كړې په پرتله  د ښوونيزو پروګرامونو له                 
تر ټولو پراخ ښوونيز    .  الرې د پوليسو پر بيا زده كړې ډېره پاملرنه كوي           

پروګرام، د متحده اياالتو تر مرستې الندې پروګرام دي چې د                                  
DynCrop                   په   500 كال تر پايه يې د             2006 له خوا تر سره كيږي  او د 

. شاوخوا كې مربيان او نړيوال څارونكي په پوليسي چارو كې وګمارل             
 په افغانستان كې د اروپايي ټولنې د پوليسو               «په افغانستان كې د        

 كاركوونكو څخه زياتو ته يې ښوونيزې دندې هم وركول          160 د   »پالوي  
د پوليسو د الرښوونې پر وړاندې اصلي ننګونې په الندې ډول                .  كيږي
  :دي

د بسيا كوونكي شمېر نړيوالو پوليسي چارو د څارندويانو                         •
موندل كوم چې د اړينو شرايطو لرونكي وي او د تركيبي،                              
سياسي او تخصصي مهارتونو څخه برخمن وي او داسې كسان                
وي چې د افغانستان په لرې پرتو او عمدتاً ناامنه سيمو كې د كار              

 .كولو لېوال وي

د دولت د لوړو مقاماتو او كورنيو چارو د وزارت څخه په هغه                       •
وزارت او د پوليسو په برخه كې د سمون د راوستنې د ژمنې څخه               

كه په كورنيو چارو وزارت كې ټوليز او پراخ                 .  ډاډ ترالسه كول    
سمون را نه وستل شي، ښايي چې هغه پراخ ښوونيزپروګرامونه               
چې موخه يې د پوليسو د انفرادي مقاماتو د ظرفيت لوړوالي                     

دي، و  نه كوالي شي د افغانستان د ملي پوليسو پر ټوليزه                               
 .اغيزمنتيا كومه ځانګړې اغيزه ولري

آيا د ښوونيز پروګرام اغېزه دومره ښه ده چې لويې لګښتي زېرمې         •
پرې ولګول شي؟ د دغه ټكي د ارزونې لپاره د اغيزمنو                                    

 .سيستمونو  د جوړښت څخه ډاډ تر السه كول 

 :بېخبناوېتجهيزات او 
لږ پوليسي تجهيزات او بيخبناوې، د هغو الملونو له ډلې څخه دي چې              

د افغانستان د ملي پوليسو د نااغيزمنتيا او هغوي ته د لوړې كچې                     
په اوسنۍ وضعه كې د مرستو ډېره           .  زيانونو په رسېدلو كې رول لري        

برخه  د پوليسو د بيخبناوو په جوړولو او د هغوي د تجهيزاتو په                             
د افغانستان د پوليسو د تجهيزاتو پر وړاندې تر ټولو          .  برابرولو لګيږي 

 :غټې ننګونې په الندې ډول دي

په هغه سازماني چاپيريال كې چې په روښانه ډول په فساد اخته                  •
 .دي د داخلي څارنې او د ځواب وركونې  دسيستمونو نشتوالى

د تجهيزاتو، نقليه وسايلو او اهدايي بيخبناوو د ادارې او ساتلو            •
 په سلو كې  پوليسي اهدا شوي غير        95لپاره د مرستې اخيستل،  

معياري تجهيزات او د هغوي  د يوې برخې د معيار څخه ټيټوالي              
 .دغه ستونزه ال زياته كړېده

 بيا الرښوونه او د سمون راوستنه 
 كال كې دغه مسئله په زياتېدونكي ډول ثابته شوه چې د هغه                   2005په  

اشخاصو لپاره د ډېرو زده كړو او تجهيزاتو برابرول  چې د ملي پوليسو    
په سازماني چاپېريال  او د كورنيو چارو په وزارت كې چې په هغه كې                  
هيڅ ډول سمون نه دي راوستل شوي، كار پيل كړي ډېره كمه اغيزه                        

په عين حال كې د افغانستا ن په سهيل كې د بلواوو                          .  درلودلې ده  
زياتوالي د دې المل شو چې د پوليسو د شمېر د زياتوالي په اړه پراخه                 

دغه دوه الملونه سبب شويدي چې د افغانستان د           .  توافق رامنځ ته شي    
ملي پوليسو او د كورنيو چارو وزارت د بيا جوړونې او سمون لپاره                    

د پوليسو په برخه كې د سازماني سمون تر           .  الزياتې پانګې وركړل شي   
ټولو ارزښتناك نوښت د پوځي درجو او د معاش د وركړې په اړه سمون               

د دغه سمون د راوستنې       .   كال په وروستيو كې پيل شو         2005ؤ چې د     
د لوړپوړو بستونو د لږوالى له الرى د        )  1:    اصلې موخې په دغه ډول دي     

د آزمايښت د ستونزمنې      )  2:    نامانډوله پوليسو د مشرتابه نوي كول        
پروسې الرښوونه ددې لپاره چې منصبداران د وړتيا پر بنسټ وټاكل                

د معاشونو  )  3شي نه د شخصي او حزبي اړيكو يا رشوت له الرې                         
لوړول د ګمارلو د پروسې د آسانتيا او د غړو د ساتنې او همدارنګه د                   

 . فساد د كمښت لپاره

د معاشونو او درجو د سمون اصلي برخه د پوليس منصبدارانو په                          
پوستونو كې  دكمښت په موخه د وړتيا پر بنسټ د پوليس منصبدارانو 

دغه پروسه هغه وخت      .  د ټاكلو لپاره يو ميكانيزم رامينځ ته كول دي              
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 . په شپږمه برخه كې د دغه سند د وړانديزونو او سپارښتنو لنډېز وړاندې شوي دي .1

ستونزمنه شوه چې ولسمشر كرزي د ټاكل شوې كميټې  وړانديزونه ونه 
 پوليس رئيسان انتصاب كړل چې د زياتو          14منل او د هغه پر ځاي  يې           

په .  كمبوديو د درلودلو سره سره د وړتيا په ازموينه كې هم پاتې شول                  
نړيوالو غونډو كې د دغه رئيسانو د ګمارلو  په اړه د فوق العاده شديد                 
غبرګون په پايله كې يو تعليقي پالوي جوړ شو چې وروسته د دغه                         

يوه بله ننګونه چې پاتې        .   يې تبديل شول     11رئيسانو له ډلې د هغوي          
كيږي هغه ددې ټكي څخه ډاډ تر السه كول دي چې نور نو په راتلونكي                  
كې د وړتيا پر بنسټ د انتصاباتو او د رتبو د ترفيعاتو دغه ډول                                

 . مخنيوي نه كيږي

 1كليدي مسائل او وړانديزونه 
كه په افغانستان كې به د پوليسو په برخه كې سمون بريالى كيږى او                      
ځانګړو  شوو سرچينو د بېځايه لګښت څخه مخنيوي كيږى، نو كليدي 
عاملينو ته په ځانګړي توګه دولت، د امريكې متحده اياالت  او په                       
افغانستان كې اروپايي ټولنې د پوليسو پالوئ ته پكار ده چې پنځه                  

 : مهمه مسئلې په ګوټه كړى

د افغانستان د پوليسو لپاره يو ګډ لرليد او                                  .1
 تګالره رامنځته كړى  

تر ټولو بنسټيزه مسئله چې د افغانستان د پوليسو د سمون  د                                   
برياليتوب لپاره هغه ته پاملرنه په كار ده  د افغانستان د ملي پوليسو                 
لپاره د ګډ لرليد درلودل او د دغه لرليد د پلي كولو لپاره د يوې                                

په ځانګړي ډول اړين دي چې د آلمان د پوليسو                  .  تګالرې شتون دي   
لرليد چې د پوليسو څخه د ټولنيز قانون او نظم د پلي كوونكي ځواك                
او د امريكې د متحده اياالتو له لرليد چې پوليس د امنيتي ځواك په                  
توګه چې د هغه لويه دنده د بلواوو او اورپكو سره  مبارزه ده، د                                 

دغه دوه لرليده چې په سهيل         .  افغانستان د شرايطو سره سم كړل شي         
كې دطالبانو د بلواوو د كراري لپاره د امريكې د متحده اياالتو د هڅو              
او همدارنګه په سهيل كې نسبتاً امنو سيمو ته د آلمان پاملرنې په                        
پايله كې مينځ ته راغلي دي، بايد د افغانستان سره سم كړل شي او يو                  
ګډ لرليد مينځ ته راشي چې د ټولو د منلو وړ وي او په ټول افغانستان                   

 . كې د پوليسو پر اړتياوو غور وكړي

د پوليسو په برخه كې د تلفاتو د كچې لوړوالي ته په پاملرنې  بايد د كم                 

د (روزل  شوو او كمو تجهيزاتو لرونكو پوليسو څخه په ځانګړي ډول                 
د بلواوو سره د مبارزې لپاره د ګټې             )  افغانستان مرستندوي پوليس   

هغه رول چې د افغانستان د پوليسو        .    اخيستنې الرې چارې ولټول شي    
لپاره په نظر كې نيول شوي د ګمارلو، تربيې ، تجهيز او ځاي پرځاي                     
كېدو پر څرنګوالي  او همدارنګه د هغوي د يو ځاي كولو او د شمېر د                    

د آلمان او د        .  زياتوالي  په  برخه ډيري استلزامات درلودالي شي                    
امريكې د متحده ايالتونو د لرليدونو تر منځ توپير او د افغانستان د                  
پوليسو په اړوند د دولت د لرليد نشتوالي د پوليسو په برخه كې د                        

 .سمون  دهڅو د كمزورتيا الملونه دي

اركان د قانون يو پراخه د امنيت د برخې د سمون   .2
ځاي  او ټوليز حاكميت د يوې ستراتېژۍ سره ځاي پر  
 .كړئ 

د قضايي برخې د سمون لپاره د يوې  تګالرې د جوړولو په اړه د دولت                   
او نړيوالې ټولنې پاتې والي كوالي شي د پوليسو د سمون په اوسنيو                 

يو ملكي پوليسي ځواك چې ښه تربيه            .  هڅو ډېره ناوړه اغيزه وكړي       
شوي وي او ياهم ښه مجهز وي د ښه قضايي سيستم په نشتوالي كې د                  

 د كورنيو چارو وزارت: عكس
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

د .    قانون د حاكميت په اړه د پوره وړتيا څخه برخمن كېداي نه شي                       
پوليسو او عدلي څانګو د تقويې لپاره د يوې منسجمې تګالرې په                     
جوړولو كې وروسته  والي د امنيت د برخې د سمون د اركانو د جال                         
والي  د سياست سره چې د اصلي مرستندويانو او كليدي شريكانو له                 

ددغه امر د هر ركن په  چوكاټ كې د                  .    خوا الرښوونه كيږي اړه لري       
برياوو د مينځ ته راتګ المل شوي چې د هغوي په چوكاټ كې برياوې د 
پالن جوړونې، د بودجې د تامين او د پلي كولو په موخه  ظرفيتونو ته                  

 . اړتيا لري

له يو بل څخه د دغو اركانو توپير  دقانون د حاكميت د يوې  پراخه او                       
ټوليزې ستراتېژۍ په وړاندې  چې كوالي يې شواي د څانګو د تګالرو               
د پراختيا او اجرا لپاره يو منظم چوكاټ رامنځ ته كړي خنډونه رامينځ                

د پوليسو د برخې د بريالي سمون لپاره بايد د قانون د                                .  ته كړل  
ستراتېژۍ يو پراخه او منسجم حاكميت پلي شي چې د هغه په چوكاټ               
كې د قضايي څانګې او د افغانستان د پوليسو او ملي اردو سمون په                  

 .انډول ډول لومړيتوب بندي شي

مرستندويانو مرستې دى د كورنيو چارو د  د .3
 وزارت په هراړخيز سمون مشروطې كړئ 

د دغه څېړنې د مركو د تر سره كولو په اوږدو كې دا ټكى درك شو چې د 
كورنيو چارو د وزارت د سمون څخه پرته د پوليسو د برخې سمون د                      

د .  او هغه پانګه هم چې پدې الر كې لګېږي بېځايه ده           .  ماتې سره مخ دي   
كورنيو چارو وزارت چاپېريال په ښكاره توګه د ګوندبازۍ، فساد او                

او يو د هغو الملونو څخه دي چې د نشه اې توكو په                 .  جرم څخه ډك دي    
 كال راهيسې   2005له  .    غير قانوني اقتصاد كې زياتېدونكې اغېزه لري       

ورځ په ورځ دغه ټكي درك كېږي چې د پوليسو روزنه او سمبالتيا دې                
هغه پروسه چې د    (  ته په نه پام كولو چې څوك روزل كېږي يا سمبالېږي             

، )ګڼي“  غلو ته د يونيفورم وراغوستل     ”واليتي پوليسو يو رئيس هغه        
ډېرې اغېزمنې پايلې نشي درلودالي، مګر په هغه صورت كې چې هغه             

يعني د كورنيو چارو       –ټول جوړښت چې پوليس په هغه كې عمل كوي             
كه څه هم د كورنيو چارو د وزارت د معاش او               .    وزارت هم اصالح شي    

 كال كې د پام وړ پرمختګ             2006رتبې وركولو په جوړښتونو كې په             
راغلئ دئ، نه يوازې د پوليسو په برخه كې بلكه د وزارت په ټولو برخو                
كې د سمون په موخه د يوې الپراخه كړنالرې پلي كول هم اړين دي؛                        

 . پدې شرط چې دغه اصالحات دوامداره او ګټور وي

د يوې فني مسئلې په توګه د پوليسو د سمون  مسئلې ته ليوالتيا شته                  
چې د كورنيو چارو    دې مسئلې درك    چې مسلكي حل الرې غواړي نه د         

د وزارت سمون په لومړۍ درجه كې يو سياسي عمل دي او يوې                               
سياسي ستراتېژۍ ته اړتيا لري  چې په ډېر ځير سره طرحه شوې وي او                  

په .    د دولت او نړيوالې ټولنې لوړپوړي چارواكي هم د هغه مالتړ وكړي            
تېرو پنځو كلونو د سمون لپاره د هڅو يوه لويه نيمګړتيا د كورنيو                       
چارو د وزارت د ګوندي توب او په هغه كې د جرمونو او فساد د                                
تشخيص او خبرو اتر كچې د پراخ كار لپاره د سياسي ارادې نشتوالي               

مرستندويان بايد خپلې مرستې ډېرې د كورنيو چارو د وزارت پر              .  دي
د دغه  .  هر اړخيز او له لوړ څخه ټيټ لوري ته پر سمون مشروطې كړي                  

صورت څخه پرته د دوي مرستې د پوليسو د سمون د پروسې د مخته                   
 . بېولو لپاره بېځايه لګېږي

لومړيتوب  د پوليسو څرنګوالي ته د هغوي پر شمېر  .4
 وركړئ 

د بېړنيو پېښو لكه د ولسمشرۍ ټاكنې او د طالبانو د بلواوو زياتوالي              
په پايله كې د لنډ مهالو حل الرو پيدا كولو ته لېوالتيا شته چې د                             

دغه .  پوليسو شمير ته د هغوي د كړنو پر څرنګوالي لومړيتوب وركوي           
د بېلګې په توګه كوالي شو      . ډول ليوالتيا په خپل وار منفي اغېزې لري  

د بلواوو پر ضد عملياتو د مالتړ لپاره د افغانستان د مرستندويو ملي              
دا ډول  .   زيږديز كال پرېكړې ته ګوته ونيسو        2006پوليسو د جوړښت د      

اقدامات چې د پوليسو دشمېرې د سمالسي زياتوالي لپاره كېږي، د               
ګټور پوليسي ځواك د جوړېدو اوږد مهالې موخه تر پوښتنې الندې                  

په عين حال كې په ځينو سيمو كې د لږو پوليسو ځواكونو                         .  راولي
شتون  يوه جدى ستونزه ده، له دى ال زياته جدى ستونزه داده چې                              
اوسني سيمه ايز پوليس زياتره فاسد او نااغېزمن دي او تر هغه ځايه                   

 . چې خلك وايي  دوي د زيان سبب ګرځې نه د ګټې

ككړتيا د دولت   )  نورو دولتي ارګانونو  (  په فساد او جرم  د پوليسو او         
مشروعيت راكموي چې نن ورځ په افغانستان كې د بې ثباتۍ تر ټولو                  

د پوليس ځواكونو د شمېر زياتوالى يوازې هغه وخت               .  لوي المل دي   
ګټور ثابتېداي شي چې د پوليسو د كړنو د كيفيت په اړوند                                       
پرمختګونه د كورنيو چارو دوزارت د سمون، د غړو په منلو  او                              
آزمايښت كې زيات ځير، د ښې روزنې وړاندې كول، د كورني كنټرول               
د سيستمونو غښتلي كول او د يوې اصالح شوې قضايي څانګې سره د        

لكه څرنګه چې     .  اړيكو ټينګښت په څير كارونو له الرو تر سره شي                   

xi 
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پوليس د امنيت په ټينګښت كې د ستونزې يوه برخه شمېرل كېږي ان تر            
دى چې په يوه فاسد ګوندي چاپېريال كې د كار په موخه دكم روزل شوو 
پوليسو د چټك زياتوالي پرېكړه، ښايي د دې پر ځاي چې د امنيت په                

 . ټينګښت كې مرسته وكړي ، منفي اغېزې ولري

 د امنيت د څانګې مالي ثبات ته لومړيتوب وركړئ .5
داسې وړاندوينه كيږې چې په راتلونكي كې به افغانستان بسيا                           
كوونكې سرچېنې په واك كې ونلري ترڅو وكوالي شي د امنيت د                         

 د پراخېدو په حال كې دي په خپلواكه             مهال څانګې ارګانونه چې اوس    
ددې خبرتيا سره سره د دغو ستونزو د         .  توګه وساتي او مالتړ يې وكړي      

حل لپاره كم عيني اقدامات تر سره كېږي او د امنيت د لګښتونو د                         
پوره كولو په برخه كې په هغه كچه چې د افغانستان د مالي وړتيا سره                   

د امنيت د څانګې مالي ثبات ته په                  .  سم وي، كمې پرېكړې كېږي         
لومړيتوب وركولو كې وروسته والي كوالي شي د نورو عامه او                           

دغه امر كوالي   .  خصوصي ارګانونو په پراختيا ډېره ناوړه اغېزه وكړي         
شي د ډموكراټيكو سازمانونو په پراختيا هم منفي اغېزه واچوي او د                
بهرنيو سرچينو د بندېدو په صورت كې د امنيت د ټينګوونكو                               
سازمانونو د له مينځه تللو المل كېداي شي چې خپله د بې ثباتۍ يو                     

 . المل دي

نړيوال مرستندويان بايد د سمون د نوښتونو د سنجش څخه پراخه                       
اقدامات لكه د پوليسو د سمبالتيا او بېخبناوو په اړوند لويې پانګې              
اچونې او د افغانستان د ملي پوليسو د منصبدارانو د معاش اوشمېر د 

دوي بايد ډاډ تر السه كړي       .  زياتوالي د پرېكړو په شان اقدامات وكړي       
چې د دغه شان نوښتونو طرح او منل د څانګو د محدودو ليدلورو په                    
بنسټ چې د وزارت په كچه ګټه غوښتونكي مطرح شوي وي  نه، بلكه د 
يوه ملي ليد په بنسټ چې د مختلفو څانګو د غوښتنو او لومړيتوبونو                
تر مينځ چې زياتره يو له بله توپير لري، انډول راولي او د كورنيو چارو                

 .وزارت هم په هغه كې شامل دي، تر سره كېږي

 كال په مني كې د همغږۍ او څارنې ګډ هيئت د شپږمى غونډې                  2007د  

 كسو څخه     62،000او د الزياتو پوليسو د ګمارلو څخه وړاندې بايد د                 
 كسو ته د پوليس ځواكونو د شمېر د زياتوالي د پرېكړې د پلي               82،000

كولو لپاره د دغه هيات په پنځمه غونډه كې مالي وړتيا له سره                                 
حتي كه مرستندويانو ته د لوي لګښت  لرونكو كارونو د      . وسنجول شي 

تر سره كولو  وړانديز هم وشي، دوي بايد بيا هم د افغانستان د ملي                        
پوليسو د بيا راګرځېدونكو لګښتونو د يوې لويې فيصدۍ د پوره                    

 . كولو لپاره  مينځ مهالي او اوږدمهالې ژمنې تر سره كړي

 پـــايـــــلې
په تېرو پنځو كلونو كې د پوليسو د برخې د سمونيزو هڅو ټوليزې                        

زياتره . پايلې د دوي د روښانه برياوو سره سره بيا هم نهيله كوونكې دي
افغانان تر اوسه پدې باور دي چې د افغانستان ملي پوليس خپله د                       

هغو لويو ټكو ته نه      .  نه د هغه د حل الره       ه    امنيت د ستونزې يوه برخه د       
پاملرنه چې د تېرو پنځو كلونو هڅې يې تر پوښتنې الندې راوستې،                  
كوالي شي د افغانستان ملي پوليسود سمون پروسې ته د ځانګړو                       
شويو انساني او مالي سرچينو د بېځايه لګېدو د كچې د زياتوالي                      

اندېښنه پاروونكي ټكي دادي چې ټول دغه مسائل ډېر ناوړه          .  المل شي 
د .  دي او په ډېرو ځايونو كې د څوكلنو جدي ستونزو په توګه ګڼل كېږي

دغو مسائلو د ارزښت د درك سره سره د دوي په څېړنه كې پاتې والى                    
په دولت جوړونه او ارګان جوړونه كې د نړيوالي ټولنې جدي                                    

 . نيمګړتياوې څرګندوي

ښايي بيا نړيواله ټولنه او نړيوالې سرچينې د اوسنيو پوليسو د سمون              
اوس مهال د پوليسو د برخې د سمون په اړوند          .  برخې ته پاملرنه ونكړي   

د فردي پروژو د كثرت څخه يوې همغږې، ټوليزې او اوږد مهالې                           
تګالرې ته د اوښتون لپاره په فرد پورې تړلى فرصت شته  چې د                                
افغانستان د ملي پوليسو د سمون د څېړنې ګټورې او پيچلې چارې ته               

اوس ددې مهال دي چې په افغانستان كې د                  .  زياته شونتيا وربښي    
پوليسو د رول ناڅرګند لرليد يو څه روښانه كړو او د پوليسو د ځواك د    
جوړېدو لپاره  يو ګډ لرليد او ستراتيژۍ ته سره ورسېږو؛ البته داسې                 

 .په توګه كار وكړي نه د غله په توګه“ پوليسو”ځواك چې د 

xii 



 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

خلك .  يو هېوادپاله او رښتينئ پوليس د خلكو دوست دي                       
هميشه د دوي د حقونو د پايمالښت سره د مبارزې په موخه                            

كه پوليس منصبداران لدې ځانګړنې څخه        .  پوليسو ته مخه كوي    
برخمن نه وي  نو خلك به هم تر ظلم او بې عدالتۍ الندې ژوند                        
پوليسو ته د تګ په پرتله ښه وبولي؛ ځكه هغوي پوهېږي چې                     

 . پوليسو ته مراجعه د دوي ستونزې الزياتوي
 كال د نومبر د مياشتې      2002د افغانستان په راډيو كې د ولسمشر كرزي د        

 2مه نيټه وينا21

د خلكو وروستۍ غوښتنه وخت پېژندنه او په موقع سره د                             
. فاسد دي  )  په ځينو ځايونو كې      (پوليس   ...  پوليسو رسېدل دي    

پوليس ځواكونه د خلكو دستونزو يوه برخه ده؛ دوي دخلكو                      
 . ي او چور كوي يېوامنيت نه ټينګوي بلكه هغوي لوټ

، په افغانستان كې د امريكې د امنيت د ګډى                مل پاسوال ګرى اوبرين     
 3 كال د مارچ مياشت2007قومندانۍ مرستيال، د 

 .زمونږ تر ټولو لويه ستونزه پوليس دي. طالبان هېر كړئ
 4 كال د مي مياشت2007انور علي،د الرۍ چلوونكي،د 

دغه خپرونه د پوليسو د برخې په اړه ټوليز معلومات بيانوي او                               
 كال راپدېخوا    2002همدارنګه د اصالحاتو په اړه هڅې كومې چې د                 

او د پنځو ارزښتناكو مسئلو په        .  پيل شوې دي تر څيړنې الندې نيسي        
پيژندنه كار كوي چې پر هغوي باندې د اغيزمنو ملي پوليسو د                               

 كال را وروسته په         2005 له     5.جوړولو په موخه كاركول ډير اړين دي            
سهيل كې د طالبانو د حملو بيا پيليدلو، د ګټور ملي پوليسي ځواك د              
جوړېدو اهميت زيات كړي دي او همدارنګه دغه حملې د پوليسو په                   
څانګه كې د اصالحي فعاليتونو د تر سره كولو لپاره د اړينو سرچينو د               

 كال كې د نورو كلونو په 2007ښايي په . ودې او رشد سبب ګرځېدلي دي

پرتله د پوليسو په برخه كې ډيرې پيسې ولګول شي ځكه خو دغه د                        
ېرو هڅو څخه د زده كړې او د هغو د براورد لپاره او په راتلونكې كې د   ت

پوليسو د سمون لپاره د يو ټوليزه او اغيزمنه شيوى د رامنځته كولو په 
مقصدله كوم فرصت څخه چې دغه اضافى سرچينې يې برابروى د ګټه                

 . اخستلو، يو غوره وخت دى

پورتني اقتباسونه پر  دغه ټكي ټينګار كوي چې د پوليسو د برخې د                    
سمون څخه پنځه كاله تېرېږي او التر اوسه هم ځينې افغانان تر ظلم او                  

او پدې باور دي چې پوليس ډېر غله ته           .    بې عدالتۍ الندې ژوند كوي     
د دغه سيمه ايزې څېړنې په اوږدو كې د              .  ورته دي نه د خلكو دوست        

پوليسو منصبدارانو په ګډون د ډېر كم شمېر هغو افغانانو سره مخ                       
خلكو هميشه پوليس پر فساد،     .  شوو چې د پوليسو يو ښه والي ووايي       

يوې كړنالرې ) نيول، رشوت ترې اخيستل او آزادولو(د توقيف لپاره د 
شتون، پر خپل سر او غير قانوني بندي كولو او همدارنګه د خلكو سره               
د بې رحمۍ له الرو د بشر د حقونو تر پښو الندې كول، د زندانيانو سره                 
د غيرانساني او ناوړه رويې په كولو  لكه شكنجه، او د غله په شان په                    
جرمونو كې الس لرل، اختطاف او د نشه اې توكو شوكه او قاچاق،                        

د مل پاسوال اوبرين د كتنو سره سم دغه مسئله                      .  څارمن كړي دي    
افغانانو ته ډېره عادي ده چې پوليس د ناامنۍ يوه لويه سرچينه ده نه د                 

دې ته په پام چې د امنيت مسئله زياتره افغانانو ته د                                  .    امنيت
لومړيتوبونو په سر كې ده، د افغانانو د ساتنې د اصلي ارګان نوم بدي                
يوه ګواښوونكې مسئله ده چې كوالي شي د دولت مشروعيت كمزورى           

 . كړي

د افغانستان دملي پوليسو د كمزورې كړنالرې  او د پوليسو د نوم                       
بدۍ د روڼوالي په وخت كې بايد دې ټكي ته هم اشاره وشي چې ډېر                        
پوليس منصبداران هم شته چې ډېر كوښښ كوي او ځانونه يې خپل كار             

؛ دغه منصبداران پدې هڅه كې دي چې د كاري                 ته ځانګړي كړي دي     

 .مه4 كال د مارچ 2007، ادمنتان سان، كاناډا، د "فاسد پوليس د په افغانستان كې د سمون پروسه كمزورې كوي"جان كاتر،   2
 مه28 كال د مي 2007 كريس سندز، په افغانستان كې د ډينا موټر چلوونكو ځان د بې قانونۍ څخه په لړزه دي نه د طالبانو څخه، سن فرانسيسكو كرونيكل،د  3
كـــورنـــيـــو چـــارو د        د دغه څېړنې په لړ كې د .  كال د اكتوبر او نومبر په مياشتو كې تر سره شوه2006كې د ) كابل، كندوز، لوګر او تخار(د دغه سند سيمه ايزه څېړنه  د افغانستان په څلورو واليتونو  4

د مـركـو د لـړ د لـيـدلـو لـپـاره                     ( شوې      ې تر سره وزارت ، د پوليسو واليتي او سيمه ايزو رئيسانو او نړيوال مهم مقامات چې د پوليسو په سمون كې بوخت دي  ورسره  پنځوس نيمه چمتو شوې مرك 
دغه مركې د افغانستان د ملـي  .   كې تر سره شوي دي  مركز   د تمركز د ډلې ګوښي بحثونه د پوليسو د مربيانو او د زده كوونكو له دوو ډلو سره د كندز د واليت په روزنيز ). لومړۍ ضميمې ته مراجعه وكړئ 
 . پوره كړل شوې پوليسو د كليدي مستنداتو د څېړنې او وروسته د خبر وركوونكو سره د ايمېل له الرې د لنډو اړيكو په ټينګولو سره  

  مخونه7-6�اشت،ي كال د مارچ م2003، د "د پوليسو د څانګې جوړول د الډيرو حقونو د مالتړ په اړوند يو اړين ګام: نړيوالې بښنې اداره، افغانستان "دغه برخه د  5
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

چاپريال د ټولو زړه توروونكو ستونزو سره سره چې د هغه خطرونه                        
 تنه پوليس منصبداران په عملياتو      627 كال كې    2006په  (دايماً زياتېږي   

 كال كې    2002كې وژل شوي دي، پداسې حال كې چې دغه شمېره په                      
د پوليسو كمزوري كړنې،     .  ، په خپلو دندو كار وكړي      ) تنه وو  9يوازې  

دې ته په پام چې پوليس منصبداران اړ دي چې د كورنيو چارو د وزارت 
په ګوندي او له جرم او فساد څخه ډك چاپېريال كې كار وكړي، كومه د                

د دغه وزارت د پوليسو تجهيزات او بېخبناوې             .  حيرانتيا خبره نه ده     
نابسياكوونكې او زياتره وخت د ټيټ كيفيت لرونكي دي او د هغه                       

زياتره پوليس منصبداران بې سواده      .    عملياتي بودجې ډېرې كمې دي     
دي او دغه مسئله د روزنيزو دورو څخه د پوره ګټې اخيستنې او د                         

. پوليسي دندو د پوره ترسره كولو په اړوند د دوي وړتياوې محدودوي           
په داسې حال كې چې دولت او نړيوالې ټولنې د قضايي ارګانونو لكه                  
لوي څارنوالي، محكمې او زندانونه چې د هغه د نشتوالي په صورت                 
كې د قانون ګټور حاكميت ناشونى دي، د سمون او پراختيا لپاره كم                   
څه تر سره كړي دي، معقوالنه به نه وي چې د پوليسو څخه هيله ولرو                       

 . چې يوازې وكړاي شي د قانون حاكميت پلي كړي

د افغانستان د ملي پوليسو د نوم بدۍ سره سره د هغوي د روزنې او                       
دې ته په پام چې په         .  سمبالتيا په برخه كې ډېر پرمختګونه شوي دي            

 كال كې پيل شوي دي، دغه         2002افغانستان كې د پوليسو فعاليت په         
هڅو سره   )  سمونيزو(چې په پنځو كلو اصالحي           هيله په ځاي نه ده           

وكوالي شو په بريالي ډول داسې ملكي پوليس ځواك جوړ كړو چې د                  
بشر حقونو ته د احترام تر څنګ قانون هم پلي كړي، سره لدې زياتې                       
خطاوې  هم شوې دي چې سمونيزه پروسه يې كمزورې كړې او د هغه                       

لمړنى نامناسب لومړيتوب   :  ، چې عبارت دي له    چټكتيا يې كمه كړې ده    
وېش او د پوليسو څانګې ته د بسيا كوونكو سرچينو نه ځانګړي كول،              
د ستراتېژيګانو او لومړيتوب وېشونو تر مينځ د توپير شتون،د عدلي            
څانګې د ګټور سمون سره د پوليسو د څانګې د سمون پر تړاو د څېړنې                
پاتې والى، د سازماني چاپېريال سمون ته كمه پاملرنه چې د پوليسو                 

، د پوليس     )يعني د كورنيو چارو وزارت         (كړنې هلته تر سره كېږي            
ځواكونو دشمېر پر زياتوالي ډېر زيات ټينګار چې د دوي د كړنو د                         
كيفيت د ټيټوالي المل ګرځي او د افغانستان د ملي پوليسو مالي                       

تر هغه وخته چې د تېرو برياوو او ماتيو څخه درس             .  ثبات ته نه پاملرنه   
وانخيستل شي او د پوليسو د څانګې د راتلونكو هڅو د الرښوونې په              

موخه  يوه پراخه ستراتېژي جوړه نه شي، ناشونې ښكاري چې سمونيز               
" رښتيني پوليس "نوم په    "  غل"پروګرامونه وكوالي شي د پوليسو د          

 .  باندې بدل كړي

 : د رپوټ د دغه برخې راتلونكې په الندې برخو وېشل كېږي

دغه برخه د افغانستان د ملي              .  د پوليسو پرڅانګه ځغلنده نظر          .  2
پوليسو تاريخي شاليد، ارګاني جوړښت او دندې تشريح كوي؛ د                      
پوليسو د اړين شمېر پر سر  مذاكرات  تر څېړنې الندې نيسي؛ او ال                        

 2006په دغه برخه كې په          .  زيشاتو ښځينه پوليسو ته اړتيا څرګندوي         
كال كې د افغانستان د مرستندوي پوليس د جوړېدو پر سر بحث هم                    

 .شوي دي

په دې  :  د نړيوالو عاملينو او د پوليسو د څانګې تر مينځ همغږي                  .  3
برخه كې د پوليسو په څانګه كې د بوختو اصلي نړيوالو عاملينو د                       
ونډو بنسټيزې كرښې او د همغږي كولو د جوړښتونو څرګندونه او د                  
 . همغږۍ د رامينځ ته كولو په وړاندې اصلې ننګونې وړاندې شوې دي

: په دغه برخه كې الندې ټكي شامل دي          :  د پوليسو سمونيزې چاري    .  4
 كال راپدېخوا د پوليسو د سمونيزو چارو              2002په افغانستان كې د        

تشريح، د الرښوونې او روزنې چارو او د هغوي پر                          )  فعاليتونو(
وړاندې شته ننګونو ته يوه كتنه، د سمبالتيا او بېخبنا اړوندې                             

 كال راهيسې د كورنيو چارو د وزارت او د                           2002مسئلې، او د         
افغانستان ملي پوليسو د مشرتابه نوي كولو او اصالح كولو ته د                        

 . پاملرنې زياتوالي

دغه برخه پنځه هغه مسئلې چې د هغوي                      :  ارزښتناكه مسئلې   .  5
لومړيتوب بندي او څېړنه په افغانستان كې د ګټور پوليسي ځواك د                 
 . جوړېدو ستونزمنې موخې د رسېدو لپاره اړين برېښي، څرګندوي

دغه برخه د سياست جوړونې په برخه كې د دغه              :  د سپارښتنو لنډيز  .  6
 . سند د سپارښتنو لنډيز وړاندې كوي

 پايله. 7
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

 6)سابقه(شاليد  1. 2
د .   افغانستان تر اوسه د قوي ښاري پوليسو څخه نـه دي بـرخـمـن شـوي                  

 لسيزو په اوږدو كې د فـدرال آلـمـان او د دمـوكـراتـيـك                1970 او 1960
آلمان جمهوريتونو، د افغانستان  د تازه كارو پوليسو د پرمختيا لپاره           

د هغه مهال د پوليسو ځـواك د تـربـيـه         .   زده كړې او مرستې  تر سره كړې     
شويو منصبدارانو څخه جوړ يو پوځ او بل پوځ چـې د هـغـه عسـكـرانـو              
څخه جوړ شوي و چې په ډېره كمه كچـه روزل شـوي وو او د دوه كـالـه                           

پـه دغـه دوره كـې          .   اجباري خدمت په پوره كولو هم اړ وو، جوړ شـوي ؤ       
چې د ښاري پوليسو د ځواك د رامينځ ته كولو لپاره هر پرمختـګ چـې                 
تر سره شوي، د وسله والې جګړې په لسيزو كې له مينځه تللي دي  چـې         

 كال كې د شوروي د رژيم  لخوا پر افغانستان 1979د هغه راوروسته په 
لكه څرنګه چې مجاهدينو د شوروي د رژيـم پـه وړانـدې د                   .   تيرى وشو 

مقاومت كچه لوړوله، پوليس هم په يو زياتيدونكي ډول د پوځې ډوـلـه          
ځواك په توګه عمل كاوه؛ استخباراتي سازمانونو په پوليسـي امـورو             
كې ډېره مداخله وكړه؛ پـه زرګـونـو سـيـاسـي زنـدانـيـان تـوقـيـف او د                             
پوليسو په توقيف ځايـونـو كـې وسـاتـل شـول او ډيـر ځلـه ځـورول او                             

 .شكنجه كېدل

كال كې ولسمشر  نجيب اهللا په كابل كې د پـولـيـسـو اكـاډمـي           1989په  
پرانيسته،كومه چې د ظاهر شاه د پادشاهۍ په دوره كې تاسيس شـوې              

 كال كې څرنـګـه چـې دد نـجـيـب اهللا د دولـت                     1992دغه اكاډمي په .   وه
ړنګ شو او د كابل ولكه مجاهدينو پـه الس كـې واخـيـسـتـه، مـجـدداً                     

د مجاهدينو د نـوي دولـت پـه جـوړېـدو پـه اردو او                        .   رخصت كړل شوه  
پوليسو كې ټول په چوپړ لګيا عساكر له خپلو وظيفو څخـه لـيـرې كـړل                  

د مجاهدينو تر مـيـنـځ ډـلـه ايـزې جـګـړې د اردو او پـولـيـسـو د                              .   شول
 دغـه مسـئلـه د        . ځواكونو د جوړښت لپاره د هر ډول توافق مخنيوي وكړ         

يوه خړ او پړ  وضعيت د رامنځ ته كېدو سبب شوه چې په هـغـه كـې پـلـي           
كوونكې څانګې ډېرې كمزورې  او مركزي دولت د پوليسو په ګـډون د             

 . هر ډول ټوليز كار د كړلو څخه كمزور  پاتې وو

دغه غير قانوني او نامشروع چاپيريـال، د طـالـبـانـو د پـيـدايښـت يـو                         
.  كال كې يې د كـابـل واګـې تـر السـه كـړې                     1996بنسټيز المل ؤ چې په      

طالبانو د سعودي عربستان څخه په تقليد يو ديني پـولـيـسـي ځـواك د           
امـر  " د.   امر باالمعروف او نهي عن المنكر د سازمـان پـه نـامـه جـوړ كـړ                     

، پوليسو د شـريـعـت د قـانـون څـخـه د                    " باالمعروف او نهى عن المنكر    
د .     طالبانو د محافظه كارانه تـفـسـيـر د مـالتـړ دنـده پـه غـاړه در لـوده                            

: شريعت د قانون څخه د طالبانو تفسير ته په پاملرنه،د بېلګې پـه تـوګـه         
ښځې بايد په پوره ډول د خلكو په مينځ كې پټې وي، نريـنـه بـايـد ږيـره                      

طـالـبـانـو پـه        .     ولري او ټول خلك بايد د ورځې پنځه وخته لمونځ وكړي          
بيا بيا خلك توقيف او بندي كول او د شرعي محكـمـې پـه وسـيلـه يـې                
 .هغوي په درنو سزاګانو لكه د بدن د غړي پرې كول او اعدام محكومول

 كال په دسمبر كې د امريكې د متحده ايالتو په مشرۍ د ائـتـالف   2001د  
د ځواكونو په وسـيلـه د طـالـبـانـو د لـه مـيـنـځـه وړلـو را وروسـتـه، د                                   

د بـن د پـريـكـړه           )   د طالبانو نه بغيـر ( افغانستان لويو سياسي ګوندونو    
ليك سره موافقه وكړه او د حامد كرزي پـه مشـرۍ يـې يـو لـنـډ مـهـال                            

د شمالي ټلوالې پـوځـې ډوـلـه ډلـو چـې د ائـتـالف لـه                          .   حكومت وټاكه 
ځواكونو سره يې مرسته كړې وه د قـدرت لـه هـغـې تشـې څـخـه چـې د                             

سـيـمـه    .   طالبانو د ماتې په سبب رامنځ ته شوې وه ناوړه ګټه واخـيـسـتـه           
ايزو او واليتي پوليس ځواكونو چې ډيرۍ بسـتـونـه يـې د دوه لسـيـزو                  
جنګ جګړو او د دولتونو د نړيدو راوروسته خالي وو، د ګـونـدونـو د                   
مشرانو لپاره يې د خپلو پوځي ډوله ځواكونو لـپـاره د پښـې د ځـاي د                       
پيداكولو، د هغوي د مشروعيت او باآلخره هغوي ته د معاش د وركـړې     

 د لنډ مهال حكومت د لمړي كال لـپـاره د       7.لپاره ښه موقع په الس وركړه 
پنجشير څخه د شمالي ټلوالې د يو مشهـور الرښـود ټـاكـل د كـورنـيـو                       
چارو د وزير په توګه، په پوليسو باندې د ګوندونو د ولكې كـچـه لـوړه              

په ډير كم وخت كې د پوليسو لوړ پستونه د شمالي ټلوالې د پوځي             .   كړه
د دغه جنګياليو ډيرئ يې د پوليسو . ډوله جنګياليو په وسيله ډك شول

د چارو په اړه كم تجربه او كمـه زده كـړه يـې كـړې وه او يـا هـم دا چـې                                   
 8دپوليسي چارو په اړه د هيڅ ډول تجربې او زده كړې څخه برخمن نه وو

  مخونه7-76اشت،ي كال د مارچ م2003، د "د پوليسو د څانګې جوړول د الډيرو حقونو د مالتړ په اړوند يو اړين ګام: نړيوالې بښنې اداره، افغانستان "دغه برخه د  6

په افغانستان كې د حكومت دارۍ په هكله الرښود، د افغانستان د څيـړنـيـې    :   ځواكونو د ځاي پر ځاي كولو د شرحې د تر السه كولو لپاره مراجعه وكړئ)   شبه نظامي(په پوليس ځواكونو كې د پوځي ډوله   7
 . مخونه99-98 كال، ان اويانس، نيك ماننګ او نور كسان، 2004او ارزونې اداره او نړيوال بانك،  

په افغانستان كـې د      ” مه، او د 26 كال د جون 2002د يوراسيا رسنيزۍ څخه، د .  يې د پنجشيري تاجكانو لخوا اداره كېدل12 پوستو څخه 15 كال د جون تر مياشتې د كابل د پوليسو 2002د بېلګې په توګه د   8
 . م مخ33مه توضيح پاڼه 28.  نړيواله مركز څخهBICCمارك سدرا، د “ د امنيتى سكتور سمون، په افغانستان كې د پوليسو پر سمون څخه كتنه: امنيت له مسالې سره چلند 
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

 په پسرلي كې د پوليسو د برخې نړيوال  اصالح كوونـكـي چـې د        2002د  
يو اغيزمن ملكي پوليسي ځواك چې د قانون د حاكـمـيـت او د بشـر د                      
حقونو د مراعات  تابع وي د جوړېدو لپاره راوتي وو،  د يوې انـدېښـنـه          

 كـالـه جـنـګ         25دوي كار وروسته د         .   پاروونكې ننګونې سره مخ شول    
جګړو د ناتربيه شوي ځواك سره چې ډيرې د ګوندي قومانـدانـانـو او د          

دغه ځواك د ډېـرو      .   دوي پوځې ډولو پوځيانو لخوا اداره كېده پيل شو       
. كمو تجهيزاتو او بيخبناوو څخه برخمن ؤ او يا هـم هـيـڅ بـرخـمـن نـه ؤ                        

دوي ته  ډير كم او يا هم هيڅ معاش نه وركول كېده او د كورنيو چـارو د        
وزارت په ډله ايز سازماني او فاسدو تشكيالتو كې يـې دنـده تـر سـره                     

 .كوله

 د پوليسو څانګه او د هغوي دندې 2. 2
د افـغـانسـتـان د         «   د افغانستان پر پوليسو بنسټيز څارندوي قـوانـيـن            

كال مصوبه او همدارنګه د لنډ مهالو )   2004  ( 1384، د  » پوليسو قانون 
دغه قانونونه، .   كال مصوبې دي) 2005 (1384جزايي محكمو اصول، د  

 :په خپل وار، داساسي قانون د الندې مادو لرونكي دي

د اساسي قانـون لـه حـكـمـونـو او لـه نـورو                         -شپږ پنځوسمه ماده     •
قوانينونو څخه پيروي، د ټولنيزقانون او نظم په نظر كې نـيـول ،د               

 . افغانستان د ټولو وګړو دنده ده

د ټولـنـيـز نـظـم او قـانـون              :   دندېددولت    –ماده )   3( پنځه اويايمه   •
 . څخه مالتړ او د اداري فساد له منځه وړل

د جرمونو كشف د پوليسـو دنـده ده،       _   يو سلو څلور ديرشمه ماده     •
پوښتنې اوقانوني څـېـړنـې د څـارنـوالـئ پـه واسـطـه د قـانـون د                             

 .حكمونو سره سمې تر سره كيږي

مه ماده يـې    2 كال په سپټمبر كې خپور  شو         2005د پوليسو  قانون چي د       
چي د كورنيو چارو له    ”  په نامه      سا تونكى كلمه د ساتنمن او     “   پوليس” د  

خوا او دهغه د تشكيالتو د ننه ګمارل كيږي د ټولنيز نظـم او ټـيـكـاو د                      
غـيـر   .     تـعـريـفـوي      9،“ رامنځ ته كولو په موخه د قانون سره سم عمل كـوي      

م ټولګې كـې وي او      9،  بايدد ښونځى په    ) ساتونكي( كادرى منصبدار   

  د 10. مياشتني دوره پوره كړي وي9د كابل د پوليسو په اكاډمۍ كې يې 
م ټولګې خالـصـول     12يوه كادري منصبدار څارمن لپاره اړين شرطونه د         

 .  كاله د پوليسو په اكاډمۍ كې زدكړه ده3او 

د افغانستان د كورنيو چارو غښتلئ وزارت ، يـوازې د پـولـيـسـو پـه                        
 واليتونو كې پر ځايـي او    34اړوند مسئول ندئ، بلكه  د افغانستان پر     

واليتې ادارو  څارنه او د نشـه يـې تـوكـوسـره  پـه مـبـارزه كـې ددولـت                              
لـومـړى شـكـل د كـورنـيـو چـارو                 .   دسياست پلي كول هم پـه غـاړه لـري            

دوزارت د تشكيالتو او د پوليسو شپږ څانګې ، چي د مـلـي امـنـيـت د                     
د مـلـي امـنـيـت د وزارت              .   وزارت د معينيت تر كتـنـې النـدي دي ښـئ              

معينيت د ملي پوليـسـو دقـومـانـدانـى د مـركـزې اداره پـه غـاړه لـري                             
نوموړى مركز، د افغانستان د  پنځو ځايې قوامدانيواو نورو امـنـيـتـي               
ارګانونو لكه د افغانستان ملي پـولـيـس، د مـلـي امـنـيـت ريـاسـت او                           
بهرنيو پوځې ځواكونو  تر منځ د اړيكو د پياوړي كولـو لـپـاره مـنـځ تـه                   

 . راغلى  دي

 ولسـوالـيـو لـپـاره يـو د               400 واليتونو او كـابـو        34د افغانستان د هرو     
په پوليسو پورې د اړوندو قـوانـيـنـو           .   پوليسو رئيس ځانګړي شوي دي    

 . ماده كې بيانه  شوې ده4ټولګه، په ټوليزه توګه د پوليسو د قانون په 

پوليس بايد په پالزموينه كې د  كورنيو چارو وزارت تـر څـارنـې                  
الندې، او په والياتو كې بايد د واليتي رئيسانو او ولسواالنـو تـر          

سرحدي پوليس او د لـويـو        . څارنې الندې خپلې دندې تر سره كړي      
الرو امنيتي پوليس بايد په پالزموينه او والياتو كـې د كـورنـيـو                 

 . چارو د وزارت تر الرښودنې الندې خپلې دندې تر سره كړي

 كال كې په افغانستان كې د ملي پولـيـسـو د              2006د پوليسو مقررات په     
پنځه سيمه ايزو قوماندانيو د جوړښت وروسته چې په  كابـل، ګـرديـز،                

لكه څرنګه چې په دويم شكل كې ( كندهار، هرات او مزارشريف كې دي    
سيمه ايزې قوماندانۍ تـر    .   تر بيا كتنې الندې ونيول شول    )   انځور شوې 

يوه ځايه د ملي پوليسو د داسې جوړښت په موخـه چـې د مـلـي اردو د                        
جوړښت په شان وي چې هغه هم په يادو شويو سيمـو كـې سـيـمـه ايـزې                       
قوماندانۍ لري او د ګټورې امنيتي همغږۍ او د واليـتـي پـولـيـسـو د                      

  مخ1مه، 22 كال د سپتمبر 2005، ، كابل، د "د پوليسو قانون"مه ګڼه862د عدليې وزارت، رسمې جريده ،  9

 .  مياشتو تر يوه كاله شتون لري9د غير كادرى پوليسو لپاره د زده كړې د دورې د زياتوالي لپاره  طرحې له   10
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

 د كورنيو چارو د وزارت جوړښت

نېغه تـوګـه د كـورنـيـو چـارو              په رئيسانو د شمېر د كمښت په موخه چې 
  د دغه ورته جوړښت لـپـاره بـل            11. وزارت ته رپوټ وركوي، جوړې شوې     

دليل چې شته هغه د هغو واليانو د ځواك او واك كـمـول دي چـې ويـل                      
 د مـتـحـده        12. كېږي د مركزي دولت د واك پر وړانـدې مـقـاومـت ښـيـي                  

اياالتو مشاورينو د كورنيو چارو د وزارت سره د پـولـيـسـو د قـانـون د                
مې مادې د لېرې كولو په موخه د يوه فرمان په صادرولو او د پوليسـو      4

لـه لـوړ     ( د دغه نـويـو دسـتـوراتـو       .   د مقرراتو په بيا كتنه كې مرسته وكړه    
د كـورنـيـو چـارو          )   1:     د لړۍ ترتيـب  پـدې ډول دي            )   څخه ټيټ لوري ته   

د )   4سـيـمـه ايـز قـومـانـدانـان،                  )   3د امنيتي چارو معين،         )   2وزير،    
د دغـه  .   د ولسواليو د پوليسو رئيسان)   5واليتونو د پوليسو رئيسان،       

جوړښت پر بنسټ واليان د افغانستان د ملي پـولـيـسـو پـه عـمـلـيـاتـي                         

زنځير كې نه راځي او په تكتيكي او عملياتي كچه د پوليسو چارې نـه                 
 13 .شي هدايت كوالي

د پوليسو د قانون د پنځمې مادې په بنسټ پوليس د الندې دندو پـه تـر        
 14:سره كولو مكلف دي

 عامه نظم او امنيت ټينګول؛د  •
او د مشـروعـو فـردي او ټـولـنـيـزو حـقـونـو او                         ټينګول   امنيت  د   •

 خپلواكيو مالتړ؛
مخنيوي، د جرمونو كشف  او په جرم د څـارمـنـو           پېښېدو  جرم د   د   •

 توقيف؛
 د ټوليزو او فردي خپلواكيو ساتنه؛ •

 سره مرسته وكړى، لـه   سيمه ييزه قومندانۍ رامنځته كړى، او انديښنه يې دا وه چې د افغانستان د ملى اردو د جوړښت به د افغانستان د ملى پوليسو له نظامې كولو7د راپورونو پر وينا د جرمنى هيواد    11
داسى انديښنې هم موجودى دى چې دغه مسـالـه پـه      .   كومه ځايه چې دغه ادارى واحدونه د افغانستان په اساسى قانون كې ندى راغلى نو د هغو څخه د سمى ګټې اخستنى په هكله هم سوالونه موجود دى  
د مـركـزى دولـت لـه خـوا، كـابـل څـخـه                      )   په شمول د كورنيو چارو د وزارت نـور ريـاسـتـونـه         ( زيات ګمان ادارى ګډوډى هم ښايې رامنځته كړى، ځكه چې د ملى اردو څخه پرته نور ټول دولتى سازمانونه           
ن ايوانز او داسى نورو كسانو لخوا ليكل شوى، په افغانستان كې د حـكـومـت دارى پـه هـكلـه               د افغانستان د ادارى سيستم د چوكاټ په هكله د بحث لپاره د ا     .   واليتونو، او بيا تر ولسواليو اداره كيږى       
 .  مخونه97-95 كال، 2004د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره او نړيوال بانك، : كابل. ئالرښود، وګور 

 . مه نيټه15 كال د نومبر 2006د متحده اياالتو د سفارت له چارواكو سره د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  12
 . كال2006مې مادې په اړه د دغه وزارت فرمان، كابل 4د كورنيو چارو وزارت، د پوليسو د قانون به د  13
 .  مخونه4-3مه نيټه، 22 كال د سپتمبر 2005مه شميره رسمى جريده، كابل، د 862دغه د ملى بوليسو د ټولو دندو ليست ندى، د عدليې وزارت، د پوليسو قانون،  14

  كال2006د جرمنې سفارت، : سرچينه

 د كورنيو چارو وزير

د نشه يې توكو پر ضد د 
 مبارزى معين

د امنيت او پوليسو 
 چارو معين

د ملكى او حكومتې 
 چارو  معين

 ادارى معين

د يونيفورم لرونكو 
 پوليسو رياست 

د جرايمو د څيړلو 
 رياست

د سرحدونو د پوليسو 
 رياست 

د ښوونې او روزنې 
 رياست 

 د لوژستيك رياست د ادارې چارو رياست

 استخبارات كورنۍ چارې

د نشه يې توكو پر ضد د  د ملى پوليسو د قوماندې مركز 
 مبارزى پوليس
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 د ملى پوليسو سيمه ييزه قومنداني: دوهم شكل
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

كوكنارو او چرسو د كښت او د نشه اې توكو د توليد او قـاچـاق             د   •
 پر وړاندې مبارزه؛

 د سازمان شوي تروريزم او جرمونوپه وړاندې مبارزه؛ •
 واټونو د تګ راتګ  څارنه او تنظيم؛په  •
 طبيعي پيښو د ځپل شويو سره مرسته؛ اود  •
سرحداتو ساتنه، د قاچاق مخنيوئ او په نړيوالو هوايي ډګرونو د  •

 كې د  پرتو  تالشۍ د پستو كنټرول؛سيمو او 

 د افغانستان د ملي پوليسو شمېر 3. 2
په افغانستان كې د ټولو وزارتونو او دولتي ادارو جوړښت  او د غـړو                   

 كـال د نـومـبـر پـه              2005د   .   شمېر د هغه د تشكيل پر بنسټ ټاكل كـېـږي       
 62،000مياشت كې د افغانستان د ملي پوليسو تشكيل د دولت لـخـوا                

 يـونـيـفـورم لـرونـكـي او              50،000په دغه شمـېـره كـې          .   كسه تصويب شو  
دغه شمېره د جـرمـنـي د پـولـيـسـو د                .    سرحدي پوليس شامل وو12،000

پروژې لخوا وړانديز شوه او د هېواد د امنيتي اړتياوو او پـولـيـسـو د                    
شمېر تر مينځ د انډول له مخې او چې له مالى لحاظه پاييدونـكـې وى،               

  دغه شمېره وروسته د افغانستان په پرېكـړه لـيـك كـې د           15.تاييد شوه 
پوليسو د برخې د معيارونو بنسټ ومنل شو چې د افغانستان دولت او         

فبروري كې  دهـغـه پـه          - كال د جنوري2006د هغه نړيوال مرستندويان د      
 : اړه توافق ته سره ورسېدل

 
 - كسيزه ملي او سرحدي   پو62،000 كال تر پايه پورې يو 2010د 
ليسو ځواك چې په پوره ډول قانوني، مسلكي او ګټور وي او د              -

قومي نظره هـم انـډول وي، كـوالي شـي چـې د هـېـواد امـنـيـتـي                              
اړتياوې په اغېزمنه توګه پوره كړي او د مـالـي نـظـره هـم پـه ډېـره                       

 16.كچه بادوامه وي

 
كه څه هم د پوليسو تصويب شوې شمېره ټاكلې ده، مګر په افغانسـتـان               

د افـغـانسـتـان     .   كې د پوليسو جوته شمېره ال تر اوسه نه ده څرګنده شوې 
پوليس  په تېرو كې د يوې كمزورې شمېرې لرونكـي وو او لـدې كـبلـه                      
چې په تېرو لسيزو كې د معاشونو كچه د تصويب شـويـو پـوسـتـونـو د               

شمېر پر بنسټ ټاكل كېده نه د پوليسو د رښتيني شمېـر پـر بـنـسـټ، د                      
 كـال    2006د .   پوليسو د شمېر د زياتوالي په اړوند ځينې انګېزې هم شته    

افـغـانسـتـان        -د جون په مياشت كې د امنيتي اوښتون ګډې قوماندانۍ      
 كسـه اعـالن كـړ چـې د               70،000په خـپـل رپـوټ كـې پـه تـقـريـبـي ډول                       

افغانستان په پرېكړه ليك كې د حداكثر تصويب شوې شمېرې يـعـنـي               
 كال كې د كورنيو چارو د وزارت پـه        2007 په 17.  كسو څخه اوړي   62،000

 كسـه اعـالن       59،658رپوټ كې د افغانستان د ملي پوليسو شمـېـر ه              
د نورو ارګانونو اټكل د پوليسو په اړه ډېرې كمې شمېرې ښيي او            .   شوه

 كال په سپټمبر كې تر سـره شـوې پـه               2006د هغې څېړنې پر بنسټ چې د        
 كسه يې دنـدې  271 ثبت شويو پوليسو څخه يوازې 776زابل كې له هرو    

 سره لدې دغه ټيټه شمېره پـه واقـعـيـت كـې د دې                    18. ته حاضر شوي دي   
ټكي ښكارندوي ده چې ظاهراً د پوليسو ځينې غړي په لـيـرې پـرتـو يـا                 
خطرناكو ولسواليو كې د خپلو دندو پرېښـودو او د هـغـه پـر ځـاي پـه                        

 . والياتو او يا نورو ښاري مركزونو كې د ګمارل كېدو لېواله دي

د پوليسو پر  شمېر برسېره بايد د دغه ځواكونو پـه دنـنـه كـې د انـډول                         
راوستلو ارزښتناكې مسئلې ته هم د كړنو د اغـېـزې لـه اړخـه او هـم د                          

اوس مهال پـولـيـس ځـواكـونـه د لـويـو                  .   جغرافيايي اړخه پاملرنه وشي   
كمښتونو سره مخ دي لكه  سرحدي پوليس چې تـر اوس مـهـالـه يـې  د                    

پـه ځـيـنـو       .    په سلو كې يې پوره كړې ده  65تصويب شوې شمېرې يوازې  
نورو ځايونو كې لكه د كورنيو چارو وزارت چې پـه هـغـه كـې اوسـنـۍ                      

د زياتو غړو د كمښت المـل شـي،         8،000سمونيزه پروسه كوالي شي تر      
 په پورتنۍ كچه د ځواكونو كـمـښـت      19. پوليس تر اړينې كچې زيات دي     

څخه  پـدې مـانـا دي چـې بـايـد ډېـر ځـواكـونـه                         پوړو  البته زياتره د لوړ     
 . وګمارل شي البته په ټيټو پوړو كې

 كال په پسرلي او اوړي كې د افغانستان په سهيل كې د طالـبـانـو    2006د  
د بلواوو پراخ زياتوالي د افغانستان په پرېكړه لـيـك كـې د تصـويـب                     

كسو څـخـه د ځـواكـونـو د زيـاتـوالـي لـپـاره د                         )   62،000( شوې شمېرې   
 كـال د جـوالي پـه مـيـاشـت كـې د                      2006د .  لنډمهالو اقداماتو المل شو 

افغانستان ولسمشر ښاغلي  حامد كرزي حكم صادر كړ او په هـغـه كـې                 

 . م مخ11.  كال د نومبر مياشت2006ونه، د د امريكې د متحده اياالتو د كورنيو چارو او دفاع وزارتونه، د افغانستان د پوليسو د تياري او روزلو په هكله د دغو وزارتونو تر منځ ارز 15

 . م مخ6وخت او معيارونه، : مې څخه د نومبر تر لومړى نيټې پورى، لومړۍ ضميمه31 كال د جنورى له 2006د افغانستان تړونليك، د افغانستان په اړه د لنډن كنفرانس، د  16
 . م مخ11. د دوه وزارتونو تر منځ د افغانستان د پوليسو د تياري او روزلو ارزونه 17
 .مه نيټه26 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  18
 . م مخ16مې نيټې پورى، 31-30 كال د جنورى 2007برلين، د آلمان هيواد، د . مه غونډه4د كورنيو چارو وزارت، د دغه وزارت دننه د سمون د پرمختګ په هكله راپور، د همغږى او څارنى د ګډ دفتر  19
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

نـومـوړي دغـه كـار د           .      پوليسو لنډمهاله ګمارل اعـالن كـړل    2،100يې د  
پوليسو ځواكونو تر مينځ د انـډول راوسـتـلـو او د پـاڅـونـونـو سـره د                          

مبارزې په موخه  په سهيل كې د زياتو ځواكونو د ځـاي پـه ځـاي كـولـو                        
 مر ستندويو پـولـيـسـو     11،271 كال په مني كي د 2006د . لپاره هڅه وبلله 

پرېكړه وشوه چې دغـه ځـواكـونـه د يـوه               .   لنډمهاله ګمارل تصويب شول   
كال لپاره او زياتره د افغانستان په شپږو سهيلي واليتونو كې مـيـشـت               

د افغانستان د مرستندويو پوليسو پر جوړولو په تفصيل سـره پـه            ( شي  
 كـال  2006د همغږۍ او څارنې ګډ هيئت  د ).    برخه كې بحث شوي دي2،6

په غونډه كې د افغانستان په پرېكړه ليك كې دتصويـب شـوي شـمـېـر                   
پـه دې غـونـډه كـې           .     څخه د پوليس ځواكونو عملي زياتوالي تاييد شو       

) روڼ( د همغږۍ او څارنې ګډ هيئت شفاف        :   همدارنګه څرګنده شوه چې   
ددغـه  .   درك ته پام دغه امر د افغانستان د پرېكړه لـيـك خـالف نـه دي                    

 كال تر پايه پورې د   1389پرېكړه ليك د ژمنې سره سم افغانستان به د          
 كسيز ځواك څخه 62،000ملي پوليسو او سرحدي پوليسو تركيب شوي 

 .برخمن وي

 62،000 كال تر پايه يو د ملي پوليسو او سرحدي پوليسو             1389د  
كسيز ځواك چې په پوره ډول سمبال، مسلكي ، فعال او ګټور وي             
او همدارنګه د قومي نظره هم انډول ولري او په هـېـواد كـې ټـولـو                    
امنيتي اړتياوو ته د ځواب وركـولـو وړتـيـا ولـري او پـه ورځـنـي                    
زياتېدونكي ډول د مالي ثبات او دوام لرونكي وي ، بايـد رامـنـځ                

 20.ته  شي

 پوليس ځواكونو د زياتوالـي لـپـاره د        20،000پاي ته رسېدو د په   2006د  
امريكا د يو اړخيزه پرېكړو په كولو سره د پوليسو د رتبو د زياتوالي په 

 62،000د افغانستان په پرېكـړه لـيـك كـې د                .   لور حركت ډېر چټك شو    
مـتـحـده ايـاالتـو وكـړاي شـواي دغـه                 تصويب  شوې شمېرې سره سـره          

خـپـور شـوي      .       كسو پـورې ورسـوي        82،000شمېره په اغېزمنه توګه تر        
 82،000 كال تشـكـيـل كـابـو پـوره دي او د                      2007سند څرګندوي چې د     

كال پـه غـوښـتـل شـوې بـوديـجـه كـې                      2007كسيزه شمېره د كانګرس د      
د پوليسو دغه جوړښت و نه منل شي ”وړاندې شو او ګواښ وشو چې كه 

 كال په تشكيل كې سنديت و نه مـومـي، د مـلـي پـولـيـسـو د                   2007او د  

 ميليـون ډالـرو     300 كال كې د 2007بياجوړولو لپاره كوښښونه ښايي په      
 د   21. “  كال كې د هغه څخه زيات مالي كمښت سره مخامخ شي     2008او په   

 كال تشـكـيـل د      2005دغه زياتوالي لپاره وړاندې شوي دليل دا ؤ چې د           
 ميليون نفوس  په بـنـسـټ جـوړ       24نسبتاً مساعد امنيتي چاپېريال او د       

په افغانستان كې د امركې د امنيت ګډه قومندانۍ د امريكـا د            .   شوي ؤ 
 ميليونه اټكل شوي نـفـوس   31سرشمېرنې د ېوې نامتوادارې  په وينا د      

وكړ چـې د     وړانديز  او د بلواوو او خطرونو د كچې د زياتوالي په بنسټ            
 كسـه او د        14،000  افغانستان د ملي پولـيـسـو د ځـواك شـمـېـره بـايـد                    

پـه  .    كسـه زيـاتـه شـي          6،000افغانستان د سرحدي پوليسو شمېره بـايـد          
افغانستان كې د امريكې د امنيت د ګـډې قـومـنـدانـۍ د مـالـي ثـبـات                         

 اطالعاتو په سند كې ياده شـوې    كه څه هم چې  د  مسئله نه ده ياده كړې؛  
 : چې

ملي پوليسو ته د واك د اعطا زياتوالـي د حـل دائـمـي الره نشـي                  
كېداي بلكه په افغانستان كې پاڅون كوونكو د فعاليـتـونـو او د                

كله چې دغه ګواښ    .   ناامنۍ د زياتوالي په وړاندې يو تكتيك دي       
ليرې شي ، تمه كېږي چې د هغه سره سم د ځواكونو شمـېـر هـم كـم                     

 22.شي

د ناامنيو او بلواوو سره د مبارزې په موخه د پوليس ځواكونو زياتوالي 
دپوليسو د برخې د ټـولـو نـړيـوالـو عـامـلـيـنـو پـه ځـانـګـړي ډول هـغـه                                 

د .   هېوادونو  چې په سهيل كې كم حضور لري د مالتړ او تاييد وړ نه دي               
اصلي موخه د قانون    )   د پوليسو د برخې د سمون اصلي شريك       ( جرمني  

د حاكميت د پلي كوونكي پوليسي ځواك جوړول دي نه د بلواوو سره د 
د پوليسو د برخې د سمـون لـپـاره د جـرمـنـي ځـانـګـړى                       .   مبارزې ځواك 

استازى پدې باور دي چې د پوليسو اوسنۍ شمېره بايد بيا وڅېړل شي          
او د پوليس ځواكونو د شمېر د زياتوالي لپاره د هر ډول پرېكـړې څـخـه           

 62000مخكې بايد د پوليسو شمېره بايد تصويب شوې شمېـرې يـعـنـي              
كسو ته ورسيږي  او وروسته بيا د دغه ځواكونو د زياتوالي موضوع  له   

  نور پدې انـد دي    23.  كسو ته هم بايد مطرح شي82،000 كسو څخه 62000
چې تر هغه وخته چې د پوليسو كيفيت او ګټورتيا د پام وړ ښه والي ونه 
مومي، د داسې پوليس ځواك زياتوالي چې زياته برخه يې بې سواد او              

 . م مخ12 كال د نومبر مياشت، 2006ږ مياشتني راپور، د شپ دفتر ګډ د څارنى او همغږى د كول، پلى تړونليك د افغانستان د 20
  كسيز پوځ جوړښت  په افغانستان كې د امريكا ګډه امنيتي قومانداني 82،000د افغانستان د ملي پوليسو د ځواك د نوي : موضوع:معلوماتي رپوټ 21
  كسيز پوځ جوړښت  په افغانستان كې د امريكا ګډه امنيتي قومانداني 82،000د افغانستان د ملي پوليسو د ځواك د نوي :موضوع:معلوماتي رپوټ 22

  2006مه 30 د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې مركه،كابل، د نومبر  هيلمت فريك سرهپه كابل كې د آلمان دفدرالي جمهوريت د سفير 23
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

كم روزل شوي او زياتره فاسد دي، كوالي شي د ناامنۍ المل شـي نـه د                   
 . امنيت د ټينګښت

مـه غـونـډه كـې چـې د              4كال پـه       2007 ګډ هيئت د      د د همغږۍ او څارنې   
جرمني د برلين په ښار كې د افغانستان په اړه جوړه شوه، د افغانسـتـان                

پـدې  .   د پوليسو د شمېرې د صدور لپاره يوه كاري ډلـه رامـنـځ تـه  كـړه                    
پـه تـوګـه، مـتـحـده ايـاالت،              )   د مشـر   غـونـډې     د   ( غونډه كې جرمني د      

او د     ناروې، يونما، د اروپـايـي ټـولـنـې د ځـانـګـړې اسـتـازي دفـتـر،                           
افغانستان د كورنيو چارو او ماليې وزارتونه د افغانستان د دولـت پـه               

كاري ډلې د خطر يوه څېړنه وكړه چې د هـغـه              .   استازيتوب ګډون كړي ؤ   
 كـال كـې       2008په پايله كې د افغانستان د ملي پوليسو شمېـربـايـد پـه                 

 - كسو ته ورسـېـږي    99،000 كاله پورى بايد 2010 كسه وي او تر 94،000
او دې ته په پام چې امنيتي وضعيت ښه والي مومي دغه شمېره بايد تـر               

د دولت د كمو بودجو .    كسو ته راكمه شي94،000 كال پورې  بېرته   2015
 كسـيـز ځـواك د مـعـاش پـه                 62،000په نظر كې نيولو سره چې حـتـي د              

كاري .   وركولو كې د كمښت سره مخ دي، بايد دغه مسئله وسنجول شي          
 كسو پورې د پوليسو ځواكونو د شمېر د زياتوالي حكم 94،000ډلې تر   

لـدې كـبلـه      .   وكړ، مګر په دې اړه يې د ټولو رايې خپلې نـه شـواي كـړاي                 
د غـونـډې     دغه ډلې سپارښتنه وكړه چې د همغږۍ او څارنې ګډ هيـئـت               
 24.مشرتابه كميټه بايد د الندې دوو خوښنو څخه يوه وټاكي

د افغانستان د پرېكړه ليك د تصويب شوې شمـېـرې سـره سـم د             .1
 . كسه62،000افغانستان د ملي پوليسو د شمېرې ساتل يعني  

 د كورنيو چارو د وزارت د وړانديز شوي پراخ تشكـيـل سـره سـم                  .2
 .كسو ته د افغانستان د ملي پوليسو د شمېرې زياتوالي  82،000 

 زيږديـز كـال     2007مه غونډه كې چې په 4د همغږۍ او څارنې د ګډ هيئت    
كې جوړه شوه  د افغانستان د ملي پوليسو د شمېر د زياتوالي پـه اړه د                   
متحده اياالتو موضع ومنل شوه او د هـغـه راوروسـتـه النـدې پـرېـكـړه                      

 :وشوه

لري چې پـه لـنـډ مـهـالـه تـوګـه لـه                  اجازه د افغانستان ملي پوليس   
،او پـه هـرو شـپـږو         كسو ته  زياتوالي ومومي   82،000 څخه 62،000

د پوليسو كـاركـوونـكـو آخـرنـۍ            .   مياشتو كې يو ځل ارزول كيږي     
 د يوه  پوليسي پالن پر بـنـسـټ چـې د مـالـي               شمېره د دولت لخوا    

نظره بادوام وي او په مختلفو خوښنو كـې د پـيـسـو د وركـړې او                     
د هـمـغـږۍ او        پـه اړه      عواقبـو    غړي نيولو د ستونزو د اوږد مهالو        

 25.طالعې وروسته ، ټاكل كېږي دمڅارنې ګډ هيئت 

 ښځـــــينه پـــوليــــسې 4. 2
په افغانستان كې د يوه ګټور پوليسي ځواك  د پراختيا پر وړاندې يـوه                

د پوليسو له ډلې څخه چـې    .   لويه ننګونه د ښځينه پوليسو نشتوالي دي    
 كسـه يـې       180كال په پسرلي وركړل شـول، يـوازې       2006د دوي معاش د     

  شپږ ويشت كسو يې د دندې بهر كارونه لكه پـاك  كـاري،                  26. ښځې وې 
د دغـو ښـځـو        .   پخلى، چاي جوشول   تر سره كړي دي نه پوليسـي دنـدې              

يوه شمېره د افغانستان په هوايي ډګرونو كې د ښځينه مسافريـنـو او د           
 . دوي د بكسونو د كتنې لپاره روزل شوې دي

د افغانستان سنتي كلتور چـې پـه ټـولـيـز ډول د ښـځـو او نـاريـنـه وو                               
زياتو ښځينه پوليسو تـه يـې اړتـيـا پـه يـو                    جالوالى يو اړين امر بولي،    

له كلتوري نظره د منلو وړ نه ده   .   فوق العاده ارزښتناك امر بدل كړي دي   
د څارمنو ښځو د پلټنې او ګرويږنې لپـاره  .   چې نارينه ښځې تالشي كړي 

د ښځينه پوليسو نشتوالي د قاچاقچيانو لخوا د نشه اې توكو د قاچاق   
 27.لپاره د ښځو د كارولو المل شوي دي

د ښځينه پوليسو د شمېر د زياتوالي تر ټولو مهم دليل د پوليسو سره  د 
زيـاتـره ښـځـې نـه          .   ښځو او د ښځو سره د پوليسو د خـبـرو آسـانـتـيـا ده                   

غواړي د مرستې يا د خپل ځان د ساتلو لپاره يا د يوې جنايي دوسيې د                
جوړولو لپاره په ځانګړي ډول كه د دوي ستونزې د حساسو مسئلو لكه             
جنسي تيرى، كورنى تاوتريخوالى او يا هـم پـه زور واده كـولـو پـورې                      

د پوليسو داسې يوه مركز ته مخه كړي چې د هغه ټـول غـړي                   -اړوند وي 
 چې  زياتـره ښـځـې        ياد شوي موارد د هغو مسائلو له ډلې دي       .   نارينه وي 

 .  اپريل2007د .كابل“ د افغانستان د ملي پوليسو د پياوړتيا لپاره د ګډ پالوي كاري ډله  24
  مخ13 كال د مي لمړۍ نيټه، 2007د . كابل“ د همغږۍ او څارنې د ګډ پالوي كلنى رپوټ ”د افغانستان دولت او يوناما،  25
 .2006. ، د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام ، كابل“د افغانستان د قانون او نظم وجهي صندوق 26
  .3 كال د جون 2005كيم باركر، شيكاگو تريبيون، د . افغانې ښځې د مخدره توكو سره د جګړې لپاره مسلح كېږي: د برقو پر ځاي پوځي كالې اخستل 27
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

او نجونې يې د ښځينه پوليسو د نشتوالي له كبله د نارينه وو تر تسلـط               
 . الندې راوستلې دي

زنداني ښځې د اخالقي  جرمونو لكه فحشا، زنا يا د خـپـل يـا د                  زياتره   
 د يـوه رپـوټ پـر            28. مېړه د كور څخه د تېښتې په تور زنداني شـوې دي            

 په سـلـو كـې زنـدانـي ښـځـې د اخـالقـي                      56بنسټ د كابل په زندان كې       
  تېښته د افغانستان په رسمي عدلي 29.جرمونو په تور زنداني شوې دي 

د يوې  .   سيستم كې د قانون څخه د سرغړاوي په توګه نه ده پېژندل شوې            
 تنـې يـې د       20 ښځينه زندانيانو څخه   80مطالعې پر بنسټ د پلچرخي له      

 6كور څخه په تېښتې محكومې شوې دي او د دوي د زنـدان دوره لـه                        
 زياتره ښځې او نجونې چـې د كـورنـي          30. كلونو پورې دي14مياشتو تر  

تاوتريخوالي  اوپه زوره واده كولو لـه كـبلـه د تـېـښـتـې الره نـيـسـي د                            
قانوني تعقيب الندې نيول كيږي، دا په داسې حال كې ده چې د كـورنـي            

پـه افـغـانسـتـان كـې           .   تښـتـي  تاوتريخوالي مرتكبيـن لـه قـانـون څـخـه                
دجنسيتي مسائلو په اړوند د يوه وركشاپ په ترڅ كې د لوي څارنوالۍ             
د څېړنې د ادارې يوه غړي د يوې پېغلې نجلۍ د نيولو خواشينوونـكـې               

 : كيسه وكړه

مـېـړه مـې      .   اووه كلنه وم چې پالر مې يوه اويا كلن سړي تـه وركـړم         
غوښتل د پيسو د السته راوړلو لپاره ما زنا ته اړه كړي، مـګـر مـا                   
ونه منله، مېړه مې هر وخت زه وهلم ترڅو چې د ګـاونـډي لـه زوي                     

د كابل په واليـت كـې ښـځـې او           :   د دودونو په تلك كې”  كال د فبروري په مياشت كې ښځې د دريو ورځو لپاره زنداني كړل شوې د زياتو معلوماتو لپاره د راچيل ويرهام ليكنې ته  2003پدې اړه چې ولې د       28
تلپاتې زيان چې بايد مالتړ يې وشـي    –ښځې تر حملې الندې :   افغانستان” پردې برسېره كوالي شي د بښنې د نړيوال سازمان رپوټ ته د.   5 كال د مارچ 2003ميديكا مونديال، كابل، د “ نجونې په زندان كې   
 http://web/amnesty.org/library/index/engasa110072005. ته مخه كړى”  مه30 كال د مي د مياشتې 2005، د  

او د بشر د حقونو پـه اړه د دغـه كـمـېـشـنـرۍ                “   ۍ رپوټ په افغانستان كې د بشر د حقوقو د وضعيت او پدې برخه كې د تخنيكي خدمتونو د السته راوړنو په اړه د ملګرو ملتونو د حقونو د عالي كمېشنر     ”  29
 . مخ6 مه 3 كال د مارچ د مياشتې  2006دوهمه غونډۀ، د  

  مخ14، 16-15 كال د مي د مياشتې 2006د . كابل“ په افغانستان كې جندر او عدالت، وړاندېزونه او د بحث لنډيز : تخنيكي وركشاپ”د قانون د ودې نړيوال سازمان  30

 نورواهللا الهام و مرواريد عبديانى: عكس
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

هغه زه د ده د كاكا د زوي كورته بوتلم او هلـتـه يـې            .   سره وتښتېدم   
 31.په ما جنسي تيرى وكړ او وروسته دواړه ونيول شوو

ګـرفـتـار    ”   په هغه چاپېريال كې چـې پـولـيـس او قضـائـيـه سـيـسـتـم د                             
د كړنالرې پر بنسټ عمل كـوي،  “   كړه،رشوت ترې واخله  او آزاد يې كړه       

ښځې د حوزو، محكمو او زندان څخه د ځان د خـالـصـون پـه مـوخـه  د                     
 . رشوت لپاره پيسو ته د نارينه وو په پرتله كم السرسي  لري

د افغانستان دملي پوليسو د كورنيو د ځواب وركونـې لـومـړۍ ډـلـه د                    
 كال د جـنـوري پـه          2006كورني تاوتريخوالي د ستونزو د حل په موخه د   

 دغـه    32. مه حوزه كې پـرانسـتـل شـوه         10مياشت كې  د كابل د پوليسو په         
د دغه واحد موخه د داسـې       .   واحد په بشپړ ډول د ښځو لخوا اداره كېږي        

چاپېريال رامينځ ته كول دي چې په هـغـه كـې هـغـه ښـځـې چـې ورسـره                           
تاوتريخوالي شوي وي ، وكوالي شي د پوليسو مركز ته مـخـه كـړي او                
خپلې ستونزې د ښځـيـنـه پـولـيـسـو سـره شـريـكـې كـړي او د كـور او                                 
اوسيدنې د ځاي په اړه د خپلو دعواګانو لپاره د هغوي څخه مرستـه تـر                 
السه كړي او د اړتيا په مهال د هغوي څخـه د خـان د سـاتـلـو غـوښـتـنـه                          

مې ناحيې د كورنيو د ځواب وركونې د ډلې په لومړنۍ بـريـا         10د  .   وكړي
سره په كابل كې نورو حوزو او پنځو نورو واليتونو ته  يـوه آزمـايښـتـي                   

 . پروژه پراختيا مومي

تـه د كـورنـي ځـواب وركـونـې د واحـد د                      )     سيـمـو  ( واليتونو او ناحيو    
پراختيا پر وړاندې يو لوي خنډ د دغه واحدونو د ادارې لپاره د ښځينـه              

د افغانستان كلتوري او سنتي چاپېـريـال چـې د             .   پوليسو نشتوالي دي  
 او د كور څخه بهر ښځـې د    ښځو خوځښتونه په شديده توګه محدودوي     

كار كولو څخه زړه تورې كوي، د پوليسو په ځواك كې د ښـځـو ګـمـارل                   
دغه  ستونزې د افغان  ملي پوليسو د نوم .   يو ستونزمن كار ګرځولي دي  

هغه كورنۍ چې د كور څخه بهر د ښـځـو د               .   بدۍ سره ال زياتې شوې دي     
كاركولو مخالفت نه كوي، هم دې ته لېوالتيا نه لري چې پـه يـوه رسـوا                    

شوي ارګان كې چې په جرم او فساد ككړ وي دوي ته د كـاركـولـو اجـازه                
 . وركړي

. د ښځينه پوليسو د شمېر د زياتوالي په موخه ګډې هڅې تر سره كـېـږي           
د كورنيو چارو وزارت د جنسيتي الرې وركولو يو واحد جوړ كړي چـې            
د ښځينه پوليسو د ګمارلو او د دوي د ظرفيت د لوړوالي دنده په غـاړه                 

د يوې ډلې د جوړولو نوښت كـړي        پوليسو  متحده اياالتو د ښځينه     .   لري
چې په هغه كې د ښځيـنـه پـولـيـسـو ګـمـارل او روزل او هـمـدارنـګـه د                                
پوليسي آسانتياوو بيا رغول شامل دي او د ښـځـيـنـه مـنـصـبـدارانـو د                      

 كال د جون په مياشت 2006د .   شمول لپاره د پوره ظرفيت څخه برخمنه ده     
پوليسو د اكـاډمـۍ د غـيـر كـدري مـنـصـبـدارانـو د نـه                          د   ښځې   50كې  

 نـورې ښـځـې د كـدري             15مياشتـنـي كـورس څـخـه فـارغـې شـوې او                     
 33.كلن كورس څخه فارغېږيدرۍ منصبدارانو د 

 آلمان .  د پوليسو د ځواك سره د ښځو يو ځاي كول يو ستونزمن كار دي
د پوليسو اكاډمۍ ته د كابل بهر ښځو د جذب د هڅو په ترڅ كې د ښځو         

زده كوونكو لپاره په روزنيز كورس كې د ګـډون پـه            200لپاره ليليه او د     
 كال تر پايه پورې يوازې څلور كسه په دغـه    2006   د. موخه فضا جوړه كړه   

د يوې ښځې په وينا چې د دغه پوليسي مركز مـديـره         .   ليليه كې اوسېدل  
ده، كورنۍ اوس هم ښځو ته اجازه نه وركوي چې د اكاډمۍ سره يوځاي            

 د افغانستان د ملي پوليـسـو   34. دوي دغه ځاي د درناوى وړ نه ګڼي.   شي
د باور او اغېزمنتيا په زياتوالي كې  د سمونيزو هڅو بريا كوالي شي د    
 .  پوليسو د ځواك سره دزياتو ښځو د يوځاي كېدو لپاره يو المل شي

 35) جوړښت(د افغانستان د ملي پوليسو تركيب  5. 2
افغان ملي پوليس په افغانستان كې د پوليسو تر ټولو سـتـر پـولـيـسـي           

دغـه  .   دغه ارګان له څو پوليسي ځواكـونـو څـخـه جـوړ شـوي                .   ارګان دي 
لومـړئ جـدول د افـغـانسـتـان د               :   ( ځواكونه الندې په لنډه توګه بيانېږي     

 : ويشنه ښيي) عددي(ملي پوليسو ګڼيزه 

 مخ14، 16-15 كال د مي د مياشتې 2006د .كابل“ په افغانستان كې جندر او عدالت، وړاندېزونه او د بحث لنډيز : تخنيكي وركشاپ”د قانون د ودې نړيوال سازمان  31
?www.irinnews.org/report.aspx  . 2006 مه 17 كال د جنوري 2006د . كابل“ .ملي پوليس د كورنۍ ځواب وركونې لومړنې واحد پرانيزي: افغانستان”د ملګرو ملتونو د خبر رسولو له نشراتو څخه ،   32

 reportid=3365 
  مخونه63 او 20. د عمومي څېړنې دفتر ، سازمان مينځي ارزونه 33
 مه 28 كال د نومبر 2006، نتاشا والتر، د ګاردين د خبر رسولو سازمان، د “مونږ يواځې ګورو چې څرنګه ټول شيان خرابېږي ” 34

د افغانستان د ټولنيز نظم د ملي پوليسو په اړه نـور زيـات       .    مه10 كال د جنوري 2007د راتلونكې برخې معلومات د اريك بيلچر په افغانستان كې د امريكا د امنيتي ګډې قوماندانۍ لخوا چمتو شوي، د       35
 مه نيټه 3 كال د مي د مياشتې 2007د . معلومات  د سمونوال جك استنكويز لخوا چمتو شوي دي 

11 



 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

د افغانستان يونـفـورم   :  د افغانستان يونيفورم لرونكي پوليس  •
لرونكي پوليس د افغان ملي پوليسو د ځواك د ننه تـر ټـولـو لـوي                   
پوليسي ځواك دي او د واليتونو او ولسواليو په كچه د ورځـنـيـو                

د دغو پوليسو دندې د عامه نظـم        .   پوليسي چارو دنده په غاړه لري     
او امنيت ټينګول، د جرم د پيښېدو مخنيوى او د جرمونو كشـف،            
د څارمنو نيول، د شخصي او ټوليزو شتمنيو ساتل او پـه واټـونـو                

د دغو پوليسو شمېر د افغانستان      .   كې د ترافيكي چارو تنظيم دي     
 كسه په نظر كې نيول شوى ؤ مګر دغـه    31،000په پرېكړه ليك كې  

 .   كسو ته زياته شوه45،000شمېره 

د افغانستان د سرحدي پوليـسـو     :   افغانستان سرحدي پوليس  د   •
ځواك  د سرحدونو او د نړيوالو هوايي ډګرونو د ساتنې پـه مـوخـه          
جوړ شوي دي د دغو پوليسو دندې د سرحدونو د امنيت ټينګـول،    
څارنه او كنټرول له هغې ډلې د قاچاق، د نشه اې توكو د قاچاق او               

اوس مهال سرحـدي پـولـيـس         .   د اورپكو د فعاليتونو مخنيوى دي     
په اتو ګروپونو كې تنظيم شوي دي مګر په پنځو سرحـدي سـيـمـو                 
كې تنظيمېږي چې د افغانستان د ملي پـولـيـسـو او مـلـي اردو د                       

د   افغان سرحدي پوليس د تـالـشـۍ       .   پنځو ګروپونو سره پلي كېږي    
 14 سرحدي پوستو اداره په غاړه لري چې دغـه شـمـېـره ښـايـي                     13

دغه پوليس همدارنګه په سرحدي سيـمـو كـې       .   پوستو ته لوړه شي   
د افغان سـرحـدي پـولـيـسـو اوسـنـۍ شـمـېـره                     .   ګزمې تر سره  كوي    

 كسـه ده مـګـر          12،000 كسه ده او تصويب شوې شمېـره يـې       7،900
 .  كسو پورې زياتوالي ومومي18،000دغه شمېره ښايي تر 

 دغه د پوليسو يو نـوي        . افغانستان د ټولنيز نظم ملي پوليس     د   •
د دغـه    .    كال په منځنيومياشتو كې جـوړ شـو    2007ځواك دي چې د     

پوليسي ځواك دندې د افـغـانسـتـان پـه اوو لـويـو ښـارونـو كـې                          
دټولنيز نظم ټينګښت او لـيـرې پـرتـو او خـطـرنـاكـو سـيـمـو تـه د                             

دغه پوليسي ځواك د چـټـك      .   ګرځنده پوليسي خدماتو رسول دي  
پـولـيـس    غبرګون د ځواك په توګه په بېړنيـو حـاالتـو كـې د نـورو                      

د ټولنيز نظم ملي پوليس د ځـواكـمـنـې           .   ځواكونه  سره مرسته كوي    
او د   )    اوونيو روزنـيـزې دورې    16د (كدري  او روزل شوي مشرتابه  

افغان  يونيفورم لرونكو پوليسو او د افغـان  مـرسـتـنـدويـو مـلـي                      
پوليسو په پرتله د ښو تجهيزاتو، سالګانو او تـكـتـيـكـونـو څـخـه                   

اټكل كېږي چې داسې ځـواك كـوالي شـي پـه ګـټـوره                    .   برخمن دي 
د افغانستان د ټـولـنـيـز نـظـم د              .   توګه د ښاري ناامنۍ مخه ونيسي     

 كال د جون په مياشت كې فارغ شول 2007پوليسو لومړى ټولګى د  

 جوړښت او شمېرپوليسو د افغانستان د ملي  –لومړى جدول 

 .  ي ټكى ږديد افغانستان ملي مرستندوي پوليس يو لنډ مهاله ځواك دي او د افغانستان د ملي پوليسو د ځواك د شمېر د پوره كېدو وروسته خپل كار ته د پا *
 د افغانستان د پرېكړه ليك شمېرې د جرمني د سفارت لخوا وړاندې شوې دي،: سرچينه 

 . د اسنادو له الرې چمتو شوې ديزياتې وړانديز شوې شمېرې  په افغانستان كې د امريكې د امنيت د ګډى قومندانى 

 زياته وړانديز شوي شمېره د افغانستان په پرېكړه ليك كې تصويب شوي شمېر ځواك يا دپوليسو څانګه 

 45،000 31،000  د افغانستان يونيفورم لرونكي پوليس

 18،000 11،825 د افغانستان سرحدي پوليس

 5،000 0 د ټولنيز نظم ملي پوليس

 0 4،116 د تيار سۍ پوليس

 0 3،400 د لويو الرو پوليس

 2،264 2،264 د نشه اې توكو پر وړاندې د مبارزې پوليس

د كورنيو چارو وزارت، ګمركونه،د جنايي څېړنې (نور ځايونه
څانګه،د كابل د پوليسو اكاډمي،سيمه ايزې قوماندانۍ، مركزي 

 )سيمه ايز روزنيز مركزونه/ روزنيز مركز
9،395 11،736 

 82،000 62،000 د افغانستان د ملي پوليسو ټول شمېر

 11،271 0 *د افغانستان د ملي مرستندويو پوليسو ټول شمېر
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

 2008 كسه ده چـې بـايـد د               5،000او د دغو پوليسو آخرنۍ شمېره       
 . كال د دسمبر تر مياشتې پورې بشپړه شي

د دغو پولـيـسـو دنـده د چـټـك غـبـرګـون د                    . تيار سى  پوليسد   •
او كيداي شي د اړتـيـا پـر مـهـال              .   ځواك په توګه د خدمت كول دي      

 كـال كـې  د           2006پـه    .   دغه ځواك ټول هېواد ته پـراخـتـيـا ومـومـي             
تيارسۍ د پوليسو د تدريجي  بهر كولو لپاره پرېكـړه وشـوه او د                  

 كسـه تصـويـب        4،116هغه په بنسټ د تيارسۍ د پوليسو شـمـېـره             
شوه او پرېكړه وشوه چې د افغانستان د ټولنيز نظم ملي پوليـس د          

 . كال تر پايه پورې د چټك غبرګون دنده تر سره كړي2008

لـكـه څـرنـګـه چـې د دغـه                .   افغانستان د لـويـو الرو پـولـيـس           د   •
پوليسو د نوم څخه څرګندېږي د افغانستان د لويو الرو د امنيت د       

 كـال پـه     2006د دغه پوليسو فعاليت د  .     ټينګښت دنده په غاړه لري    
منځنيو مياشتو كې د نه ګټورتيا او فساد په دليل پـه ټـپـه ودرول                  

 3،400پالن شوي وو چې د افغانستان د لويو الرو د پوليسـو              .   شو
كسيز ځواك د افغانستان د يونيفورم لرونكو پوليسو سره يوځاي       

 د سرحدي پوليسو د ګروپونو سـره پـه            ځواكونهكړل شي  او دواړه      
سهيلي واليتونو كې چې تر ټولو ډېر د ګواښ سره مخ دي مـېـشـت                 

زياتره منصبدارانو په  هغه سيمو كې د مېشت كـېـدو څـخـه             . . .   شي  
 36. ډډه وكړه او ظاهراً د خپل يونيفورم او سالګانو سره وتښـتـېـدل              

كې د لويو الرو د پوليسو د جوړښت لپاره     راتلونكي  اوس مهال په    
 . مذاكرې روانې دي

 37: افغانستان د نشه اې توكو پر وړاندې د مبارزې پوليـس          د   •
 تصويب  شمېرې څخه بـرخـمـن      2،264د دغه پوليسي ځواك چې د    

د نشه اې تـوكـو      .   دي، دنده يې د نشه اې توكو پر وړاندې مبارزه ده          
پر وړاندې د مبارزې پوليس، د ټولو پوليس ځواكـونـو پـر خـالف                  
چې د كورنيو چارو د امنيت معـيـنـيـت تـه رپـوټ وركـوي، خـپـل                        
رپوټونه د نشه اې توكو پروړاندې د مـبـارزې مـعـيـن تـه وړانـدې                       

په دغه ځواك كې په ملي كچه د ګرفتارۍ يوه ډله شـاملـه ده                 .   كوي

 كال د اكټوبر په مياشت كې جوړه شوه او په افغانستان 2004چې د  
 . كې د بلواوو د پېښېدو مخنيوئ كوي

د كورنيو چارو د وزارت په چوكاټ كې د نشه اې توكو پر وړاندې              
د مبارزې په  نورو ډلو كې د نيولو د طرح رېزۍ يوه مركزي څانـګـه                 

شامله ده چې د كوكنارو او ترياكو د لـه مـيـنـځـه وړلـو پـه مـوخـه                            
بله څـانـګـه    .   داستخباراتي او خبر رسولو  د چارو دنده په غاړه لري       

د له مينځه وړلو ځواك دي چې د كوكنارو د كښـت د لـه مـيـنـځـه                        
د افغانستان د نشه اې توكو پر وړاندې د مـبـارزې            .   وړلو دنده لري  

د پوليسو ترڅنګ د نشه اې توكو پروړاندې ځانګړي ځواك شـتـه               
چې يو پارلماني ځواك دي او په نېغه توګه جمهوري رياست او د               

دغه ځـواك  پـه لـېـرې پـرتـو                .   كورنيو چارو وزير ته رپوټ وركوي     
 38 .سيمو كې د قاچاق پر ضد عمليات تر سره كوي

 : د افغانستان مرستندوي ملي پوليس 6. 2
د افغانستان مرستندوي ملي پوليس پدې وروستيو كې د لنډ مـهـالـه              
پوليسي ځواك په توګه جوړ شوي دي چې د افغان ملي پوليسو څـخـه            

 كال كې د افغانستان په سهـيـل        2006دغه پوليس په    .   ګوښى ځواك دي  
حـل  مهـالـې     كې د طالبانو د بلواوو د مسئلې د حل په موخه د يوې لنډ               

دغه امر سيمه ايزو قوماندانانو ته پر وفادارو        .   الرې په توګه جوړ شول    
نيمه پوځې ځواكونو باندې د مركزي دولت د واګې د سـاتـلـو يـوه الره          

د دغـه    .    كسه ده11،271د دغه پوليسي ځواك تصويب شوې شمېره        .   ده
 ولسواليو كـې چـې تـر           124پوليسو نوي غړي په سيمه ايزه كچه او په          

 د دغه پوليـسـو زيـات      39. نورو زياتې تر ګواښ الندې دي ګمارل كېږي       
 10نوي غړي په پيـل كـې يـوازې          .  تمركز پر شپږو سهيلي واليتونو دي 

پنځه ورځې تيوري زده كړه او پنځه ورځې عمـلـي               –ورځې روزل كېږي  
او وروسته تر هغو د تړون شوي يوه كال په اوږدو كې په هـرو    –زده كړه  

 . دريو مياشتو كې يو  ځل د يوې اوونۍ لپاره زده كړه كوي

د دغه لنډې روزنيزې دورې په پاي كې نوي سرتيرې يـو كـلـشـيـنـكـوف                          
 )AK-47 او د ملي پوليسو په سټنډرډ  يونيفورم تر السه كـوي        )    ټوپك .

 ډالـره مـعـاش        70دوي د ملي پوليسو او د ګرځندوي پوليسـو پـه شـان                 

 . مه نيټه23 كال د نومبر مياشت 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  36

 .  په كار يا د مخدره توكو پر وړاندې پر ځانګړو پوليسي مسائلو باندې تمركز ندي شوىCNPAد مخدره توكو پر وړاندې د مبارزې دځانګړي حالت په دليل، په دغه رپوټ كې د   37
  كال د د جنورى مياشت، كرستوفر ام بلنچارد2006نشه يې توكې او د امريكې پاليسې، د امركې د كانګرس څيړنيزه خدمتونه، د : افغانستان 38

 .شپږ واليتونه فراه ، غزني، هلمند، كندهار، ارزګان او زابل 39

13 



 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

د افغانستان ملي مرستندوي پوليس اوس مـهـال د لـنـډ مـهـالـه                    .   اخلي
پوليسي ځواك په توګه شمېرل كېږي او د هغه د نويو غړو سـره يـوازې                  

مګر ښايي د دغه پولـيـسـو غـړي د كـال تـر پـايـه د                     . يو كلن تړون كېږي 
د افغانستان د مرستـنـدويـو مـلـي        .   افغان ملي پوليسو سره يو ځاي شي  

 كال په اكټوبر كې پـه زابـل       2006پوليسو د لمړي ټولګي زده كوونكي د  
 40.كې چې هلته لمړنى آزمايښتي پروګرام پلي شو ، فارغ شول

د بلواوو د زياتوالي په مهال د مرستندويو پوليسو چټك زيـاتـوالـي د        
دې المل شوي چې ډېر خلك فكر وكړي چې د مـرسـتـنـدويـو پـولـيـسـو                      
اصلي موخه د يوه شبه نظامي ځواك په توګه خدمت كول دي نـه د يـوه                      

د مرستندويو پوليسو په اړه پـه مـذاكـراتـو كـې              .   ملكي ځواك په توګه  
 : بوخت يوه نړيوال چارواكي په وينا

د افغانستان د ملي مرستندويو پوليسو دنده  د ملكـي پـولـيـسـو                 
مګر په حقيقت كـې دغـه پـولـيـس د شـبـه                   .   چارو تر سره كول دي      د

نظاميانو رسمي كول او پر هغوي د مـرسـتـنـدويـو پـولـيـسـو نـوم                       
مرستندويه پوليس د بلواوو پر وړانـدې د مـبـارزې              .   ايښودل دي   

 41.ځواك  شمېرل كېږي

په افغانستان كـې د امـريـكـې د امـنـيـت د ګـډې قـومـنـدانـې رسـمـي                                 
چارواكي لدې انكار كوي چې د افغانستان ملي مرستندوي پوليس يو           

دوي همدارنګه څرګندوي چې د دغـو پـولـيـسـو             .   شبه نظامي ځواك دي   
اصلي دنده د افغانستان د ملي پوليسو د دندو د كمـوالـي پـه مـوخـه د                   
دولتي تاسيساتو او د پوليسو دتالشۍ د پوستو د امنيـت ټـيـنـګـښـت              

دغه پوښتنه چې آيا د افغانستان ملـي مـرسـتـنـدوي پـولـيـس يـو                  42. دي
 پـه افـغـانسـتـان كـې د               : پوځې ځواك دي كه شبه نظامي، بې مانا نـه ده          

په ښكاره تـوګـه د پـوځـي فـعـالـيـتـونـو د                     قانون او نظم وجهى صندوق      
ې د افغانستان د مـرسـتـنـدويـو            زبودجې د وركړي څخه ډډه كړې او يوا       

ملي پوليسو بودجه په هغه صـورت كـې وركـوي  چـې د هـغـه ونـډه د                              
 . بلواوو  ضد عملياتو كې يوازې د مرستندويه ونډه وي

    د غير دولتي شبه نظاميانو مالتړ كه كنټرول؟
د كار په پيل كې په پراخه كچه دا موضوع درك شوه  چـې مـرسـتـنـدوي                 
ملي پوليس خپل  ګڼ شمېر غړي د قبيلوي قوماندانانو او سـيـمـه ايـزو                  

 د افـغـانسـتـان د          43. سياسي مشرانو اوياهم د واليانو له ډلو څخه ټاكي       
مرستندويو ملي پوليسو په طرحه كې د څارنې او غړي د ټـاكـلـو لـپـاره                   
الرښوونې شته چې د هغه  موخه لدي ټكي څخه ډاډ تـر السـه كـول دي                        
چې نوي غړي د افغانستان د ملي پوليسو پر مقرراتو عـمـل كـوي نـه د                     

د افغانستان د مرستـنـدويـو مـلـي        .   دوي  دپخوانيو شبه نظامي مشرانو     
پوليسو مالتړ كوونكې پدې اړه بحث  كوي چې دغه پـروګـرام د نـيـمـه                   
پوځي ډلو شتون په رسميت پېژندلي او داسې موقع يې برابره كـړې تـر                  
څو دغه افراد د قوماندانانو او ځواكمنانو د واك څخه رابهـر شـي او د                 

 د   44. هغه په ځاي د افغانستان د ملـي پـولـيـسـو تـر واك النـدې راشـي                        
امنيت د اوښت ګډه قومانداني، د افـغـانسـتـان د مـرسـتـنـدويـو مـلـي                         
پوليسو يوه اصلي موخـه د شـبـه نـظـامـي ځـواكـونـو تـر واګـې النـدې                              

  45.راوستل ګڼي

 كال څخه وروسته د امنيت په بـرخـه     2002نامنظم شبه نظامي ځواكونه د    
 كال پـه وروسـتـيـو       2001د  .   كې د ارزښتناكو عاملينو په توګه ګڼل كېږي       

 كال كې د متحده اياالتو په مشرۍ ائتالف په پـراخـه كـچـه د         2002او په   
طالبانو او د القاعده سره د جګړې په موخه له دغو شبه نظامي ځواكونو 

 مګر د وخت په تېرېدو سره د پاليسى جوړولـو او      46. څخه ګټه واخيسته  

41 د پوليسو د سمون  د څانګې ، د       CSTC-A،  او همدارنګه د 2006مه 23د افغانستان د مرستندويو ملي پوليسو په اړه معلومات د يوناما د يوه چارواكي سره د مركې څخه په الس راغلي دي ،  د نومبر    40
 .2006مه 27 له الرې د سپټمبر ”CSTC-A ،“Afghanistan Cross Walk؛  او همدارنګه د  2006مه 12مرستندويو پوليسو د پروګرام له الرې ،د سپټمبر  

 . مه نيټه23 كال د نومبر 2006 د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  41
 . مه نيټه29 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  42

دغه اصطالح بايد د جنګساالرانو او سيمه ايزو ځواكمنانو د شبه نظاميانو څخه  تـوپـيـر كـړل       .   اربكي دپكتيا په واليت كې  قبيلوي  سيمه ايز  ارګان دي.   دغه ډلې ځينې وختونه سهواً اربكي نومول كېږي      43
د :   د اربكيو په اړه د ال زياتو معلوماتو لپاره مراجعـه وكـړئ    . اربكي د قبيلوي جرګې د پرېكړو د پلي كولو په موخه كوم اوږد مهاله ځواك په رسميت نه پېژني او د قبيلوي مشرانو تر ولكې الندې وي.   شي 
 .2005. كابل. د مركزي پوليسو په جوړښت كې د اربكيو د مدغم كولو د څرنګوالي په اړه مطالعه:شته ايزو جوړښتونو څخه په ګټې اخيستنې د امنيت او حكومت كولو د پروسې ښه والئ 

 نيويارك ټايمز ورځپاڼه .  مه4 كال د دسمبر 2006د . جيمز گلنز او ديويد رود“ د افغانستان د پوليسو په روزنه كې د نيمګړتياوو په اړه رپوټ  44

 .2006، سپټمبر ”Afghanistan Cross Walk“په افغانستان كې د امريكا ګډۀ امنيتي قومانداني ،  45
په لندن كې د دولـتـي   .   له انتونيو گيزوتي څخه كاري رپوټ “   ښاغلو جنګساالرانو ؟ په افغانستان كې د طالبانو څخه وروسته د دولت جوړونې سياستونه ”: د زياتو معلوماتو لپاره دغه رپوټ ته مخه كړئ  46

بـريـالـيـتـوب لـه         ” انـدريـس رپـوټ تـه د             .   بـي .   ، او پدې پروسه كې د جګړه مارانو د رول په اړه نېكو نظرونو لپاره د  آر  www.crisisstates.com/Publications/wp/wp33.htm .2003.څېړنو مركز  
 ). ژمى2006-2005د . ( ګڼه 3 ټوك 30. نړيوال امنيت. “افغاني موډل ته ستراتېژيك ارزښتونه : تړونوالو سره په نامه 
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

. د نړيوال امنيت په دايرو كې د شبه نظاميانو نوم او آوازې تغير ومـونـد               
 د  ترورېزم پر وړاندې د مـبـارزې پـه مـوخـه د لـويـديـځـو                         دغه ځواكونه   

اتحاديو د جوړښت څخه مخكې د جنګ ساالرانو او د نشه اې تـوكـو د                   
توليد كوونكو د شخصي ځواكونو په توګه ګڼل كېدل چې چاته وفـادار             
نه پاتې كېدل، دوي د بشر د حقونو په اړه د يوې اندېښـنـې پـاروونـكـې              

سره لدې  هم ولسـمـشـر كـرزي د  قـبـيـلـوي شـبـه                       47. سابقې لرونكي دي  
 2006ښاغـلـي كـرزي د          .   نظاميانو څخه د مالتړ د زياتوالي هر كلي كوي        

د لـومـړيـو غـونـډو            دكړنالرې د پلي كوونكي ډلې     48كال په لومړيو كې   
له الرې د الزياتې بـودجـې       “   ځانګړي  عملياتي مرستو   ”  د څخه په يوه كې   

پر ځانګړي كولو د قبيلوي شبه نظاميانو د ګمارلو پـه مـوخـه ټـيـنـګـار                      
كاوه او پدې اړوند يې خبرې وكړې چې قبيلوي  مسئلې د  يوي قبيلـوي                

  49.كړنالرې په  طريقه حل كيداي شي

نړيوال اصلي مرستندويان لومړى په سهيل كې قبيلوي شبه نظـامـيـانـو              
ته د بسياكوونكې پانګې او سال د  وركولو لـپـاره د ښـاغـلـي كـرزي د                        

دوي د هغه په ځاي د بيـا انـډول پـه نـامـه يـو               .     وړانديز په اړه شكمن وو 
پالن وړاندې كړ، په دغه پالن كې د افغانستان د لويو الرو د پوليس لـه         
مينځه تګ  چې بې ګټې او فاسد ګڼل كېدل او د دوي د غـړو يـو ځـاي                  
كول د سرحدي پوليسواو د تيارسى د پـولـيـسـو سـره او پـه سـهـيـلـي                            
واليتونو كې د هغوي مېشت كېدل چې تر ټـولـو ډېـر تـر ګـواښ النـدې                        

د بيا انډول پالن د دولت او د هغه د نړيوالو شـريـكـانـو                .     دي، راغلي وو  
 حـامـد كـرزي        كال د جوالي په لمړۍ نيـټـه د      2006لخوا ومنل شو  مګر د  

لخوا د هغه د پلي كولو د حكـم د السـلـيـك كـولـو څـخـه مـخـكـې دوه                            
پـه هـمـدې وخـت كـې پـه افـغـانسـتـان كـې                        .   مياشتې نور وځنډول شـو     

پاڅونونه پيل شول او هغه هېوادونو چې  د آيساف په چوكـاټ كـې يـې                   
سهيل ته ځواكونه لېږلي وو، اړينه  وګڼله چې د بلواوو ضـد عـمـلـيـاتـو                    

دغه هېوادونه پـدې بـاور وو چـې             .   لپاره ډېرځواكونه ځاي په ځاي كړي     
پوره وخت نشته چې د بيا انډول د پالن پايلو ته منتظر و اوسـو د كـوم                     

 لـه    50چې د هغه د پلي كولو په اوږدو كې لويې ستونزې رامنځ تـه شـوې                 

بل لوري د قبيلوي شبه نظاميانو د مالتړ په موخه د حـامـد كـرزي پـالن                    
تعديل وموند او داځل د افغانستان مرستندوي ملي پـولـيـسـو پـه نـوم               

زياتره هغه كسان چې د دغه پوليسو په جوړېدو كـې يـې ونـډه          . پلي شو 
درلوده، ټينګار كوي چې د افغانستان مرستندوي ملي پولـيـس كـومـه               

 51.نړيواله آيډيا نه بلكه خپله د ښاغلي كرزي نظر دي

سره لدې چې د څارنيز او د غړو نيولو د دقيق سيستم د جـوړېـدو څـخـه                    
ډاډ تر السه شوي، د ډېرو رپوټونو پر بنسټ دغه امر يوازې شته مسئلـه               

د يوه رپوټ په بنسټ  امريكايي مربيانو اټكل كړي د افغانسـتـان              .   نه ده 
 نـور  52. د مرستندويو ملي پوليسو د هرو لسو غړو څخه يو يې طالب دي          

رپوټونه د دغه ټكي  ښكارندوي دي چې آيا د افغانستـان مـرسـتـنـدوي           
ملي پوليس په قصدي يا اشتباهي توګه د افغانستان په سهيل كې شبه             
نظاميانو ته د مشروعيت بښلو د مـيـكـانـيـزم پـه تـوګـه كـارول كـېـږي                           

 ).لومړي چوكاټ ته مخه كړئ(

 اندېښنې /د افغانستان د مرستندويو ملي پوليسو مسئلې 
كابو ټولو مركه كوونكو د افغانستان د مرستندويـو مـلـي پـولـيـسـو د                     

د دغو افرادو څخه څو تنو يې په دې اړه           .   جوړېدو پر پرېكړه نيوكه وكړه    
اندېښنه څرګنده كړه چې د دغو پـولـيـسـو جـوړول كـوالي شـي د غـيـر                           
قانوني شبه نظاميانو د خالي سال او تيت و پرك كولو لپاره شته هـڅـې           

 كال راپدېخوا نړيوالي ټولنې په ميليونونو ډالر د 2002له . كمزورې كړي
بى وسله كولو او ملكي كولو په پروګرام باندې لګولي دي  چې د هـغـه                   

د .   راوروسته د غير قانوني وسله والو ډلو د تجزيې پـروګـرام پـلـي شـو                   
غير قانوني وسله والو ډلو د تجزيې په پروګرام كې بوخـت يـوه نـړيـوال                   
مقام په وينا، د افغانستان مرستندوي ملي پوليس ددغه  پـروګـرام پـر                 
وړاندې يوه ستونزه ده؛ ځكه چې  مونږ په بنسټيزه تـوګـه شـبـه نـظـامـي                      
ډلې په رسميت نه پېژنو او د بى وسله كولو او  ملكي كولو پروګـرام پـه                  

 53.ټپه دروو

  مخونه30-29 كال 2007. د سولې او امنيت ژورنال ، دويم ټوك ، لومړۍ ګڼه“ په افغانستان كې د جګړې او امنيت خصوصي كول ” 47
48 PAG      امـنـيـتـي عـمـلـيـاتـونـه ،بـيـا رغـونـه او                       :   د دغه ډلې  تمركز پر څلورو برخـو دي   .    كال كې د افغانستان په سهيل كې د بلواوو د مسائلو په اړوند جوړه شوې ده2006 د ناورينو د ادارې يوه ډله ده چې په

  مخ5 نومبر،2006د همغږۍ او څارنې د ګډ هيئت نيم كلنۍ رپوټ، د “ د افغانستان د پرېكړه ليك پلي كول ”پراختيا، ستراتېژيكې اړيكې  او استخبارات  
 مه9 زيږديز كال د اكټوبر  2006د يوه نړيوال مقام سره د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه ،  كابل،د 49
 . مه نيټه23 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  50
 مه نيټه29 كال د نومبر د مياشتى 2006په همدغه خپرونه كې، د  51
52 Benjamin Sand, “Afghan Government Recruiting Thousands of Auxiliary Police to Battle Insurgents”, Voice of America, 10 January 200� 

 مه نيټه 30 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  53
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

د افغانستان د ملي پوليسو جوړول پـه غـيـر پښـتـنـي ډلـو كـې د دغـه                            
اخيستنې د پراختيا المل شو چې د حامد كرزي دولـت پـه سـهـيـل كـې                      

په داسې حـال كـې       ميشت پښتانه شبه نظاميان له سره  بيا مسلح كوي،         
چې د غير قانوني وسله والو ډلو دخالي سال كولو پروګرام په دې هـڅـه              
كې دي تر څو په پاتې سيمو كې غير پښتانه شبه نـظـامـيـان بـى وسـلـى                       

د غير قاني وسله والو د بى وسلى كولو په پروګرام كـې بـوخـت د                    .   كړى
يوه نړيوال مقام په وينا له هرات تر بدخشانه قوماندانان  د پښتنـو شـبـه             

د دغـو افـرادوي       .   نظاميانو د بيـا مسـلـح كـولـو پـه اړه انـدېښـمـن دي                       
ځـيـنـي    "   54. اندېښنې تر يوه حده بېځايه او يو څه هـم ريـالسـتـيـكـې دي                  

افغانان د افغان مرستنـدويـو مـلـي پـولـيـسـو جـوړول د نـجـيـب اهللا د                              
حكومت د وروستيو كلونو سره پرتله كوي؛ كله چې نومـوړي قـبـيـلـوي         
شبه نظاميان د ده د رژيم د له مينځ تلو د مـخـنـيـوي لـپـاره د وروسـتـۍ                         

 55.هڅې په توګه مسلح كړل

د ځينو مركه كوونكو په اند د دې دليل چې د كرزي دولـت پـه لـومـړيـو                       
كې د قبيلوي شبه نظاميانو څخه په جـدي تـوګـه مـالتـړ او وروسـتـه د                         

افغانستان د ملي پوليسو پر جوړېدو فشار راوړ، نړيوالې ټولنـې تـه د                
شبه نظاميانو د معاش د وركړې يو ميكانيزم جوړول ؤ چـې دولـت اړ ؤ          

د .   قوماندانانو ته معاشونه د د عملياتو له ځانګړو مرستو څخه وركـړي          
يوه مركه كوونكي په وينا د سهيل او خـتـيـځ زيـاتـره پښـتـون مـيـشـتـه                          

پـه هـره     .   واليتونه تر نورو ډېر د حملو او بلـواوو مـوخـه ګـرځـېـدلـي دي                    
 ميليـون ډالـرو پـه شـاو           2مياشت كې د ځينو واليتونو د واليانو لخواد     

خوا كې پيسې چمتو كېږي؛ لكه كندهار  چې د هغه مياشـتـنـې بـرخـه د              
 د يوه نړيوال مـقـام پـه ويـنـا            56.  ميليون ډالره ده   300،000دغه كچې څخه    

مرستندويه پوليس په اوس مهال كې  د يـوه شـبـه نـظـامـي ځـواك پـه                         " 
چوكاټ كې كار كوي مګر د افغانستان لپاره د قـانـون او نـظـم وجـهـى                   
صندوق په شان هيڅ داسې سرچينه نشته چې د هغوي معاشونه وركـړي           

 يـو بـل       57" . او همدا دليل دي چې مونږ مرستنـدوي پـولـيـس جـوړ كـړل                  
نړيوال مقام څرګنده كړه چې د قبيلوي شبه نظاميانـو پـه اړه د كـرزي د                      
نظر په اړوند دنوموړې د ارزونې لومړۍ پايلې  داسې دي چې  دغه نظـر                
په لومړيو كې د پيسو د السته راوړلو د يوه پروګرام پـه تـوګـه وړانـدې                

 120 ښكاره د دغه پروګرام په بحثونو كې د ماليې وزير بوخت ؤ او د. شو

 د افغانستان د مرستندويو ملي پوليسو غړي منل:لومړۍ چوكاټ 

په كندهار كې د مرستندويو ملي پوليسو د اول رونډ د غړي منلو او روزلو  په اړه د يوې ورځپاڼې رپوټ  د غړي مـنـلـو او څـارلـو پـه اړونـد د                                   
 : نامناسب چلند څرګندوي  دي

او د وسله والو ډلو سره د همكارۍ وړاندېز يې وكـړ    .    زياتره په خپل خوښه كاركوونكو روزنيز مركز ته د رسېدو پر مهال يونيفورم  اغوستى ؤ       
ساتنمن فليكس آاليا،د مربيانو سـرپـرسـت      .   مګر بهرنيو مربيانو وويل چې مونږ د هغوي د اصليت په اړه د ډېرو پوښتنو د كولو څخه ډډه وكړه                   

مونږ چاته دوكه نه وركوله مګر هغو كسـانـو   .     هيڅ راته مهمه نه ده«   :   استافارد وويل.   » زياتره يې د شبه نظامي ځواكونو سره اړوند وو  « :   وويل
په خواشينۍ سره په ټوله سيمه كې  هغه پـه خـپلـه خـوښـه            " . . .     چې نشه اې توكي يا سال يې درلوده مونږ  يوازې هغوي ته نوي يونيفورم وركاوه       

قـومـانـدانـان د شـبـه نـظـامـي                .   » خلك چې د روزنې لپاره يې مركز ته مراجعه كوله، زياتره يې د قوماندانانو د شبه نظامي ځواكونو څـخـه وو           
زه شاهد يم چې د افغـانسـتـان د      «   :   يوه كاناډايي منصبدار وويل.  كار كوي  ځواكونو د معاش د وركړې توانايي لري او شبه نظاميان هم دوي ته 

. » مرستندويو ملي پوليسو په لومړي روزنيز كورس كې، ځينې زده كوونكي د هغوي د ناوړه سلوك له كبله له كورس څخه بهر كړل شـوي دي             
مګر سمالسي د يـوه      .   دوي د الرښوونو څخه سرغړاوي وكړ  او د سيمه ايزې روزنې د مركز قوماندان وغوښتل هغوي له كورس څخه بهر كړي       " 

قوماندان لخوا ټيليفون راغى چې ولې دوي له سيمه ايز روزنيز مركز څخه باسئ او همدارنګه د حامد كرزي د ورور لخوا ټـيـلـيـفـون راغـې او              
او راتلونكې ورځ يې قوماندان د موضوع د پـلـټـنـې لـپـاره سـيـمـه ايـز                 »   دغه افراد ښه خلك دي، دوي له كورس څخه مه بهر كوئ « :   ويې ويل 

 ".روزنيز مركز ته راغى 
Graeme Smith, “Can new Afghan police resist temptation,” The Globe and Mail (Canada), November 8, 2006. 

 .مه نيټه30 كال د نومبر 2006د دغه ادارى مركه، كابل، د  54
 . مه نيټه9 كال د اكتوبر 2006همغه، د  55
 . مه نيټه25 كال د نومبر2006همغه، د  56
 . مه نيټه21 كال د نومبر د 2006همغه، د  57
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

 25دغه شمېره درۍ اوونۍ وروسته .   ميليونو ډالرو غوښتنه يې كړې ده     
 په سهيل كې د الزياتو پوليسو د اړتيا په .ميليون ډالرو ته راښكته شوه

اړه د لومړنيو بحثونو آخري پايله  د بيا انډول د طرحې پلي كول وو چـې                 
 58. ميليونه ډالره ؤ8د هغه لګښت 

مسلكي پوليس له ټولو زيات د مرستندويو ملي پوليسو مـخـالـف دي         
او پوښتنه كوي چې څه اړتيا ده چې د مرستندويو ملي پـولـيـسـو څـخـه                   
ګټه واخيستل شي  په داسې حال كې چې د دوي توپير له نورو ځواكونو 

د پوليسو يوه سـيـمـه ايـز رئـيـس             .   سره يوازې څو اوونۍ زياته روزنه ده      
ولې مونږ مرستندوي پوليس جوړ كړل؟ ولې مـو د هـغـه               ” :   پوښتنه وكړه 

پر ځاي د دايمې او منظمو پوليسو شمېره زياته نه كړه؟ د دوى تنخا خو               
 نورو اشخاصو پدې اړه اندېښنه څرګنده كړه چـې د شـبـه          59.“يو برابر ده 

نظاميانو كمه روزنه او د هغوي نوم بدي كوالي شي د پوليسـو اعـتـبـار                 
د دغـو    ” :   د كندهار د پوليسو يوه چارواكي څرګنده كړه     .   ته زيان ورسوي  

پوليسو په مينځ كې جنايتكاران او د نشه اې توكو مصـرف كـوونـكـي                  
خواشينوونكي حقيقت  دادي چې دغه اشخاص د دايـمـي           . . .   ليدل كېږي 

د يوه واليت د والي مـعـيـن چـې           60.او منظمو پوليسو يونيفورم اغوندي 
د افغانستان د مرستندويو ملـي      :   مخكې د پوليسو منصبداروو، وويل    

ښايي په لنډمهال كې يو مثبت او ښه كار و ارزول شـي       ” پوليسو جوړول   
مګر په اوږد مهال كې يو منفي او زيان اړونكي امر دي؛ ځكه چـې دغـه                  
افراد مسلكي نه دي  او مونږ هم نه پوهېږو چې هغوي به پـه راتـلـونـكـې               

په پاي كې د واليتـي پـولـيـسـو يـوه رئـيـس                 61.“كې د چا لپاره وجنګېږي 
د يوه ښه پوليس ارزښـت د لسـو مـرسـتـنـدويـو نـاروزل شـويـو                         ” :   وويل

 62".پوليسو سره برابر دي

زياتره نړيوال مشاورين هم د افغانستان د مرستندويو ملي پوليسـو لـه              
ځينو يـې وړانـديـز وكـړ چـې د مـرسـتـنـدويـو                     .   جوړولو سره مخالف وو   

پوليسو د جوړېدو مخكې بايد د افغانستان د ملي پوليسو په ځانګړي            
توګه د نارښتينو پوليسو د شكمنو پوستـونـو ډكـولـو تـه لـومـړيـتـوب                      

د پوليسو يو نړيوال مشـاور د هـغـه كـمـزورې كـوونـكـې                     .     وركړل وشي 
اغيزې په اړه چې ښايي د افغانستان مرستنـدوي مـلـي پـولـيـس يـې د                       

 :افغانستان په ملي پوليسو ولري، اندېښنه څرګنده كړه

د افغانستان د مرستندويو ملي پوليسو غړي يوازې د لسو ورځـو          
روزنيزې دورې د پاي ته رسولو وروسـتـه د يـونـيـفـورم خـاونـدان                 

مرستندوي پوليس د دايمي پوليسو د روحيې د كمزوري        . . . .   كېږي
ولې بايد د ملي پوليسو سره يوځاي شو؟ او نـه             .   كېدو المل كېږي  

مياشتې روزنيزه دوره پاي ته ورسوو؟ پداسې حال كې چې كوالي     
شو د مرستنـدويـو پـولـيـسـو سـره يـوځـاي شـو او د لـس ورځـې                               
روزنيزې دورې د پاي ته رسولو سره د همغه يونيفـورم، مـعـاش ،                  

  63. تجهېزاتو او مقام خاوندان كېداي شو

 كـال پـه       2006م نړيوال كنفـرانـس چـې د            2د افغانستان د پوليسو په اړه       
 هېوادونو څخه د پوليسو د مشاورينو او همدارنګه پـه            12اكټوبر كې د    

افغانستان كې د امريكې د امنيت ګډه قومندانۍ او آيسـاف پـه ګـډون         
 : په دوبۍ كې جوړ شو، په رپوټ كې يې څرګنده شوه چې

د زياتو مذاكراتو او وړاندېزونو وروسته د ګډونوالو اكثريت چې         
د نړيوالو پوليسو استازي وو، د افغانستان د مـلـي پـولـيـسـو پـه              
دننه كې د مرستندويو پوليسو د جـوړښـت سـره خـپـل مـخـالـفـت                       

سره لدې هم د افـغـانسـتـان دولـت د دغـه پـولـيـسـو د                          .   څرګند كړ 
همدارنګه په دې مسئله هـم تـوافـق وشـو              .   جوړښت حكم صادر كړ   

چې نړيواله ټولنه بايد لدې پرېكړې سـره مـوافـقـه وكـړي او پـدې                  
 .برخه كې د دولت سره مرسته وكړي

 . مه نيټه30 كال د نومبر 2006همغه، د  58
 . مه نيټه22 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، لوګر، د  59

 .ابراشي لخوا فيسنيكد . 2006نومبر د  د 25 پريس رپوټ، د اسوشيتيد 60
 . مه نيټه22 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، لوګر، د  61
 . مه نيټه27 كال د نومبر 2006همغه، تخار، د  62

 . مه نيټه16 كال د اكټوبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  63
  مخه 9د دوبۍ د دوهم كنفرانس رپوټ  64
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 د نړيوالو عاملينو او پوليسو تر منځ همغږې  .3

بدل شو ، تر څو دا ټكي وښيي چې الرښود مرستندويان هرومرو د دوي په برخه كې تر ټولو لوي                               )  اصلي همكار (ويوكي په    )  الرښود مرستندوي ( كال په فبروري كې د كنفرانس راوروسته د               2006د   65
 .مرستندويان نه دي 

 د كورنيو چارو وزارت: عكس 

 نړيوال عاملين.  1، 3

هېوادونه او ډېر شمېر نړيوال سازمانونه په افغانستان كې  پنځه ويشت  
د ځينو مرستندويانو مالتړ لكه        .  د پوليسو د سمون څخه مالتړ كوي          

 جاپان، سويس او نړيوال بانك د افغانستان د نظم او قانون د صندوق               
د مصر،  .  چې د پوليسو د معاشونو د وركړې دنده لري         سره  مرستې دي     

هنګري او روسيې  زياتره مرستې د غير نغدي  كمكونو لكه پوليسو ته               
د پوليسو  .  اړين تجهيزات، سال او مهماتو له الرې تر سره شوې دي                  

مرستندوي هېوادونه لكه كاناډا، كروشيا، استونيا، فنلنډ، ايټاليا،           
لتوانيا، هالنډ، ناروې، نيوزيلنډ، رومانيا، سويډن اوبريټانيا د ناټو            
تر مشرۍ الندې د دوي د سرتېرو يا واليتي بيا رغونې د ټيمونو                               

په .  جغرافيايي ميشتوالي ته په پاملرنه د پوليسو سره مرسته كوي                   
 چې په الندې      افغانستان كې د پوليسو د سمون اصلي پلي كوونكي              

جرمني، :    عبارت دي له  .  ډول په مفصله توګه تر بحث الندې نيول كيږي          

متحده اياالت او په دې ورستيو كې د اروپا د پوليسو پروګرام او د                      
افغانستان د نظم او قانون صندوق چې د ملګرو ملتونو د پراختيايي                  

 .  پروګرام لخوا اداره كيږي

د پوليسو د ځواكونو د بيا رغونې لپاره اوسنۍ روانې هڅې په برلين                  
 كال د فبروري د كنفرانس سره پيل شوې، د دغه كنفرانس د                2007كې د   

د جرمني هېواد له      .  بحث موضوع د پوليسو سره نړيوالې مرستې وې            
  يا اصلي همكار دنده په غاړه اخيستې ده             65پيله د الرښود مرستندويه   

 كال كې د شوروي د تېري څخه 1979او د پوليسو څخه مالتړيې چې په 
د   2002د اتو د ډلې د مرستندويانو د              .مخكې پيل شوي ؤ بيا پيل كړ         

د پوليسو د الرښود      اپريل په غونډه كې چې په جنوا كې تر سره شوه                    
 رسميت وموند او د افغانستان د            مرستندوي په توګه د جرمني رول         

امنيتي څانګې د سمون د پنځه ركنونو د الرښوونې دنده په ترتيب سره              
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

،متحده اياالتو ته؛ پوليس،      پوځي:  الندې هېوادونو ته وسپارل شوه       
جرمنى ته؛ د قضا برخه، ايټاليا ته؛ د پخوانيو جنګياليو بى وسلى                      
كول، ملكى كول او بيا پيوستون پروسه، جاپان ته؛ او د نشه اې توكو                

 .پر ضد د مبارزې پروسه، بريټانياته،سپارل شوي دي

 د جرمنى د پوليسو پروژه: جرمني
كال د مارچ په مياشت كې د افغانستان د كورنيو چارو د نوي                     2002د  

جوړ شوي وزارت او د جرمني د كورنيو چارو د وزارت تر مينځ په برلين 
دغه پرېكړه ليك په كابل كې د              .  كې يو پرېكړه ليك السليك شو           

 66:جرمني د پوليسو د پروژې دندې په الندې ډول بيانوي

افغان امنيتي چارواكو ته داسې پوليسي ځواك د بيا رغونې په                •
موخه د مشورې وركول چې د قانون د حاكميت او د بشر حقوقو ته 

 د درناوي په چوكاټ كې كار وكړي؛

 د پوليسو د نويو غړو روزل؛ •

 د پوليسو د اكاډمۍ د بيا فعال كولو لپاره مرسته؛ •

 د پوليسو د دوه اړخيزو مرستو پلي كول؛ او •

د افغاني پوليسو د ځواك د جوړېدو په موخه د نړيوال مالتړ                        •
 .همغږي كول 

د جرمني هېواد په افغانستان كې د پوليسو د سمون د همغږۍ او                            
مشورې لپاره ځانګړى استازى ټاكلى او د جرمني د پوليسو پروژې هم             

جرمنى، د اصلي      .   په شاوخوا كې نړيوال ټرينران ګمارلي دي                 40د   
همكار په توګه په دوبۍ او دوحه كې د پوليسو مسائلو په اړوند يو                       
كنفرانس جوړ كړي او د متحده اياالتو په همكارۍ سره يې د كورنيو                    

. چارو وزارت د پوليسو د څانګې د سمون په برخه كې هڅې كړې دي                    
دجرمني د نېغو مالي مرستو اصلي  تمركز په فني مالتړ او د كابل د                        

 كال په     2002پوليسو د اكاډمۍ پر بيا رغولو او تاسيس دي، چې د                      
د كابل د پوليسو اكاډمي تر ټولو                  .  اګسټ كې بيا پرانستل شوه           

پرمختللې او جامعه پوليسي  زده كړه چې د نوي نسل د دايمي او غير                   
 .دايمي منصبدارانو لپاره پالن شوې ده، وړاندې كوي

د جرمني هېواد د كابل د پوليسو د اكاډمۍ څخه  د هغه د مالتړ                                 
كوونكي او همغږي كوونكي رول سره سره، د پوليسو د بېخبناوو د بيا             
رغونې په موخه يې نقليه وسايط اهدا كړي د قانون د پلي كولو په                           
موخه يې لمړني او تخصصي تجهيزات چمتو كړي او په كابل كې يې د                
كورنيو چارو په وزارت او د مزار شريف، كندز او فيض آباد په سيمه                   

 او  2002د  .  ايزو دفترونو  كې يې پوليسي مشاورين په كار ګمارلي دي             
 كلونو تر منځ جرمني هېواد د افغان پوليسو د بيارغونې په موخه                2006

 67. ميليون ډالريزه مرسته كړېده80په ټوليز ډول 

د امنيت ګډه    :  په افغانستان كې د امريكې متحده اياالت          
 قومانداني 

، د  په داسې حال كې چې جرمني د پوليسو د سمون اصلي همكار دي                  
كال راپدېخواد امريكې متحده اياالت د پوليسو د څانګې تر                     2004

د امريكې د متحده اياالتو زياتېدونكې            .  ټولو لوي مرستندوي دي      
ليوالتيا او د پوليسو څانګې ته لومړيتوب وركول د پوليسو د څانګې             
سره د امريكې د متحده اياالتو  په مرستو كې د يادولو وړ زياتوالي په                 

 ميليون  24 كال كې      2002دريم  شكل كې ښوول شوي دغه مرستې په                
له .   ميليارد ډالرو ته زياتې شوېدي       2،5 كال كې     2007ډالره وې چې په      

دغه شمېرې څخه د يو ميليارد ډالرو په شاوخوا كې د پوليسو د                              
 ميليون ډالره د پوليسو د تجهيزاتو             700بيخبناوو د جوړولو لپاره،         

 ميليون ډالره د ښوونكو او زده كوونكو لپاره ځانګړې                  440لپاره او    
 – كال په پيل كې د امنيت د اوښت ګډه قومندانې                  2007د    68.شوې دي 
د امريكې متحده اياالتو   د             پوځي كاركوونكي  او          100،  افغانستان
DynCorp           ، قراردادي كاركوونكي د     500  د شخصي امنيتي كمپنۍ 

د پوليسو د ښوونكو د       69.پوليسو د سمون په برخه كې په كار بوخت وو          
زياتولو لپاره هم ځيني پالنونه شته دي چې تر اوسه  پاي ته نه دي                             

 . رسېدلي

د پوليسو د څانګې سره د متحده اياالتو مرستې لومړئ  د نشه اې                          
توكو او د قانون د پلي كولو د چارو نړيوال دفتر  او د امريكې د متحده                  

 كال په اپريل    2005  د.  اياالتو د بهرنيو چارو د وزارت لخوا اداره كېدې          

 كال  د دسمبر مياشت ،         2005،دوهم چاپ، دوسلدورف، د     "په افغانستان كې د پوليسي ځواك د جوړېدو په موخه مرستې            "د آلمان د فدرالي جمهوريت د كورنيو چارو وزارت او د بهرنيو چارو دفتر ،                    66
 مخ� 

 . مه نيټه10 كال د جنورى 2007شكلونه دپه كابل كې د آلمان د سفارت په وسيله وړاندې شوي، كابل،  67
 مخ3. 23-16 كال د فبروري د مياشتې 2007د . افغانستان او پاكستان ته د سترپاسوال باري ار مكفيري د سفر كاري رپوټ 68

 .په افغانستان كې د امريكا ګډه امنيتي قومانداني. مه14 كال د جنوري 2007د پاورپاينټ د پروګرام په وسيله وړاندې شوي ، د “ د پوليسو د سمون رياست ”  69
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كې د پوليسو د څانګې سره د امريكې د متحده اياالتو د مالتړ دنده د                  
او د هغه د پلي كولو       .    دفاع وزارت مركزي قوماندانۍ ته وسپارل شوه       

د   70.افغانستان ته  وسپارل شوه   -دنده دامنيت د اوښت ګډې قوماندانۍ 
ګډې قوماندانۍ په دننه كې  دپوليسو د سمون او زده كړې دنده د                           

او د پوليسو د سمون آمريت ته سپارل               پوليسو د كاري ډلې آمريت           
د كاري ډلې آمريت د پوليسو د پراختيا دندې له هغې ډلې                    .  شوې ده 

روزنه، تربيه او دقانون دپلي كولواو د اورپكو پر ضد د عملياتو لپاره              
 د  .د د دندو  بشپړ تر سره كولو ته د ملي پوليسو الرښوونه په غاړه لري                  

پوليسو د سمون آمريت د كورنيو چارو د وزارت د كاركوونكو روزنه                 
او تربيه او همدارنګه د ملي امنيت لپاره د يوه ښه سازمان د جوړولو                     

د دې تر څنګ چې ګډه قومانداني د دغه دندو تر                 71.دندې په غاړه لري    
سره كول پر غاړه لري په افغانستان كې د امريكې د متحده اياالتو                         

سفير د پاليسۍ د الرښوونې دنده او د امريكې د بهرنيو چارو وزارت د 
نړيوالو چارو دفتر د پوليسو د زده كړې او د كورنيو چارو د وزارت د                     

 72.سمون لپاره د قراردادونو د اداره كولو دنده پر غاړه لري

 كال  2004د پوليسو په څانګه كې د ونډې اخيستنې لومړۍ انگېزه د                   
ولسمشرۍ د ټاكنو امنيت ؤ د ټاكنو په نږدې كېدو سره دغه ټكئ د                         
پاملرنې وړ وګرځېد چې په داسې حال كې چې د جرمني د پوليسو                          
پروژې د كابل د پوليسو په اكاډمۍ كې د دايمي او غير دايمي                                
منصبدارانو د زده كړې اړتياوې پوره كولې، څوك د ګرځندوي                             

پر .  پوليسو او د نويو ګمارل شويو پوليسو د زده كړې په فكر كې نه وو                
دې اساس د امريكې متحده اياالتو   د شخصي امنيتي كمپنۍ سره  د                  
يوه پراخه پروګرام د جوړولو او پلي كولو لپاره په مركزي روزنيز مركز               

 په مينځ كې ؤ او د ملي اردو د زد ه كړې او تجهيز                  (OSC-A)وو چې پوځي سازمان  د افغانستان د ګډو ځواكونو قوماندانۍ              )  OMC-A(په هغه وخت كې اصلي نوم د افغانستان د پوځي همكاريو دفتر                70
 كال د مي په     2006واړول شو د    )  OSC-A( كال د جوالي په مياشت كې د پوليسو د تجهيز او زده كړې د دندې د اخيستلو وروسته د هغه نوم په د افغانستان د امنيتي همكاريو دفتر                               2005دنده يې درلوده د      
 م مخ  8د سازمان مينځي ارزونه . مياشت كې دغه نوم د افغانستان د او ښت ګډى قوندانى بدل شو   

 . مخونه16-15" د سازمان مينځي ارزونه"د عمومي څېړنو دفترونه  71

 مخه8همغه،   72
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

او اوو سيمه ايزو روزنيزو مركزونو كې پوليسو ته د زده كړې په موخه                 
 .تړون السليك كړ

متحده اياالت د  روزنيزو پروګرامونو د پلي كولو سره سره د پوليسو                 
بيخبناوې جوړې كړې او بيا يې ورغولې همدارنګه  الزمې آسانتياوې             
يې لكه يونيفورم، سال، نقليه وسايط او ارتباطي تجهيزات يې هم                      

 كال په پيل سره  مشخص شو چې د              2005  هر څو چې د    .  چمتو كړي دي  
پوليسو تجهيز او روزنه دهغوي د فاسد كاري چاپېريال په دليل كمه                 

 كال كې د سازماني سمون           2005د دې پخاطر په         .  اغېزه درلودلې ده    
ارزښتناك پروګرام په كار پيل وكړ چې هغه په لويه كچه د كورنيو                         
چارو وزار ت په سمون د پوليسو د جوړونې د بيا څېړنې، د معاشونو                   

  .او رتبوپر سمون تمركز درلود

 په افغانستان كې د اروپايي ټولنې د پوليسو هيات 

رعالوه لكه  پد اروپا ټولنې او كميسيون د اروپايي منفردو هېوادونو             
جرمني، فنلند، هالنډ، ناروې او سويس د پوليسو د سمون په موخه په               

اروپايي كميسيون تر اوسه د افغانستان د         .  هڅو كې برخه اخيستې ده     
قانون او نظم وجهې صندوق له الرې د پوليسو د معاشونو تر ټولو لوي               

 ميليون ډالرو په    160 كال پورې د     2006 څخه تر    2003مرستندوي ؤ چې د     
د اروپايي ټولنې د          .  شاوخوا كې په دغه برخه كې مرسته كړېده                     

نمايندګۍ ځانګړى دفتر په افغانستان كې د قانون د حاكميت په اړه له              
 . هغې ډلې د پوليسو په برخه كې ارزښتناكې څېړنې تر سره كړي دي

 كال د فبروري په مياشت كې د اروپايي ټولنې د                  2007په كابل كې د        
بهرنيو چارو د وزيرانو د امنيتي او دفاعي پاليسۍ د جوړولو لپاره                    
چې په اوسني حال كې يې په افغانستان كې د اروپايي ټولنې د پوليسو     

 كال كې د      2007پروګرام نوم اخيستئ، د پرېكړې څخه ورسته به  په                   
 73.پوليسو په برخه كې د اروپايي ټولنې ونډه د ياد وړ پراختيا ومومي              

پوليس   160د اروپايي ټولنې د پوليسو پروګرام په نظر كې لري چې                     
 هېوادونو چې له هغې ډلې څخه ځينې يې د           23ماهرين  وګماري  چې د        

ناروې، كاناډا او آستراليا لخوا      :  اروپايي ټولنې  غړيتوب نه لري  لكه           
د دغه پروګرام كاركوونكي د افغانستان د ملي پوليسو د            .مالتړ كيږي 

زده كړې، تربيې او د مشاورې په موخه په مركزي، سيمه ايزه او واليتي 
 ميليونو  55 كال كې د     2007د دغه پروګرام پانګه په      .  كچو ميشت كېږي  

 كال د جون په     2007ډالرو په شاوخوا كې اټكل شوېده او خپل كار يې د              
د دغه پروګرام د پيل راوروسته         74.مه نيټه په كابل كې پيل كړي دي         17

نور نو جرمني دپوليسو د څانګې سره د اصلي همكار رول نلري، كه څه               
 . هم د دغه پروګرام لمړنى رئيس به يو آلمانئ وي

په هغه مركو كې چې په كابل كې د چارواكو سره تر سره شوې د                                   
اروپايي پوليسو د پروګرام د جوړولو د ناڅاپي پريكړې لپاره څو                        

تر ټولو لوي ليدلوري داؤ چې اروپايي ټولنه                .  دليلونه وړاندې شول    
 اروپايي    75.غواړي په افغانستان كې خپل فعاليتونه پراخه كړي                      

چارواكي هم د دغه ټكي څخه اندېښمن دي چې اروپايي ټولنې د                            
پاليسۍ په كچه خپل مناسب رول نه دي تر سره كړي په ځانګړي ډول د                  
اروپايي ټولنې د ياد وړ هغه پانګې چې د افغانستان لپاره يې چمتو                    

د يوه لوي لويديځوال سياستپوه په عقيده اروپايي ټولنه بايد            .  كړېدي
له ځانه يو مناسب انځور وړاندې كړي، د اروپا امنيتي او دفاعي                          

 په افغانستان كې د      76".پروګرام، د اروپا څېره ال نوره هم روښانه كوي           
اروپا د پوليسو د پروګرام د بېړنۍ پريكړې په اړوند دوهمه توضيح  له              
افغانستان سره د مالتړ په موخه پر اروپايي هېوادونو زياتېدونكي                  
فشار دي، لدې امله د ملي پوليسو د جوړولو د پروګرام څخه مالتړ له                  
سياسي نظره د افغانستان په سهيل كې د اورپكو پر ضد د ناټو د                            
عملياتو د مالتړ لپاره د الزياتو ځواكونو د ليږلو په پرتله  اروپايي                        

دريمه توضيح د اروپايي ټولنې په مقر            .  ټولنې ته يو ښه انتخاب دي         
كې د اروپايي كميسيون او د اروپايي اتحاديې د شوراي                )بروكسل(

ترمنځ د بروكراتيكو مسائلو په اړه ده چې پر امنيتي او دفاعي                                
د قانون د     .    پاليسۍ او د اروپايي پوليسو پر پروګرام څارنه كوي                  

حاكميت د ټوليزې او منسجمې تګالرې لپاره د نړيوالو مشاورينو د                 
شديدو سپارښتنو سره سره د اروپايي ټولنې مالتړ په ترتيب د                               

 . مركزي برخه ده،او د اروپايي هېوادونو ترمينځ دشوراي تر ادارې الندې دي چې د غړو هېوادونو لخوا يې استازيتوب كيږي(ESDP)د اروپايي ټولنې د امنيتي او د بهرنيو چارو د ګډ سياست  73
 .http://consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/070514_factsheet_EUPOL-AFGH.pdf   كال د مي مياشت      2007، د    اروپايي ټولنه “  په افغانستان كې د اروپايي ټولنې د پوليسو پالوى                74

 Accessed 12 July 2007. 
 امريكايي پوليس   500 ډېر زياتوالي سره سره اوس هم د           څرګنده نه ده چې دغه پرېكړه د پوليسو پر زده كړه او تربيې د تمركز لپاره دغه موخې ته ورسيږي،ځګه چې د اروپايي پوليسو پروګرام د غړو د                                 ” 75

 تنو ته د مربيانو د شمېرې زياتوالي چې د اروپايي ممربيانو د شمېرې درۍ برابره ده ، دغه پروګرام له صربستان څخه د                            160ددې سربېره په داسې حال كې       .  ښوونكو او مربيانو په پرتله ډېره كمه ونډه لري          
 . كاركوونكي ګمارې ډېره كمه ده1500كوسوو د خپلواكې په صورت كې د قانون د حاكميت په موخه د اروپايي ټولنې د پالن په پرتله چې په هغه هېواد كې به  

 . مه نيټه30 كال د نومبر  2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  76
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

 .پوليسواو د عدالت كميسيون په برخو و ويشل شو

په كابل كې د پوليسو او د قانون د حاكميت په چارو كې بوخت                                 
لمړئ دا چې د     .  چارواكي د اروپايي پوليسو په اړه دوه اندېښنې لري             

پوليسو د سمون لپاره  د يوې اوږدمهالې ژمنې  او د دغه ژمنې د پلي                     
كولو لپاره د انساني او مالي  زېرمود مالتړ د نه شتون  په صورت كې د                  

د يوه لويديځ هېواد د      .  پوليسو په اړوند د پروګرام جوړول بېځايه دي          
مونږ د ډېرو افرادو او پيسو هركلي           "سفارت د يوه چارواكي په وينا           

كوو، خو مونږ د اروپايي ټولنې مشرتابه پرته د بسيا كوونكو زېرمو د                
د اروپايي پوليسو پروګرام بايد يو           :  دوهم  77".شتون څخه نه غواړو      

استراتيژيك ليدلوري ولري او د پوليسو لپاره د يوه روزنيز پروګرام د            
د تېرو پنځو كلونو د ارزښتناكو درسونو        .  جوړولو په موخه هڅه وكړي     

دغه دي چې    )  چې په تفصيل سره د بحث الندې نيول كيږي              (څخه يو    
د بنسټيزو  لپاره  لمړنئ تمركز د ځواكمنو پوليسو د زده كړې او تجهيز             

يو بل ارزښتناك    .  اړتياوو د پوره كولو په برخه كې  پاتې راغلي دي                  
لوست دادي چې د پوليسو ځواك د يوه ښه او كارګر قضايي ځواك په                 

او د جال امنيتي اركانو په توګه د        .  نه شتون كې قانون نه شي پلي كوالي     
د .  قضايه او پوليسو د ځواك سره  مختلف چلند يوه كمزورې تګالره ده         

پوليسو او قضا په دواړو څانګو كې د اروپايي هېوادونو د مشرتابه په             
نظر كې نيولو سره اروپايي ټولنه د قانون د حاكميت د مسئلې په اړه په                
ټوليزه توګه او د پوليسو او قضا په اړه په ځانګړې توګه د يوې هر                            

. اړخيزې او منسجمې تګالرې د مخ ته نيولو لپاره مناسب فرصت لري               
پر روزنه او تربيه د اروپايي پوليسو د تمركز په اړه د اروپايي ټولنې                     
پريكړه او د يوه جال قضايي پروګرام څخه د اروپايي كميسيون مالتړ د           

 .اروپايي ټولنې د غه فرصت د ګواښ سره مخ كوي

د افغانستان لپاره د     -د ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام      
 نظم او قانون وجهې صندوق

د متحده اياالتو او جرمني پر خالف چې د پوليسو د سمون له پروګرام                 
څخه په نېغه توګه مالتړ كوي، د پوليسو د څانګې سره د زياتره نړيوالو  
مرستندويانو مرستې د افغانستان لپاره د نظم او قانون صندوق له                     

 تاسيس شو، د        كال كې   2002دغه صندوق چې په       .  الرې تر سره كيږي    

ملګرو ملتونو د پراختيايي پروګرام لخوا اداره كيږي او د يوه                                
ګرځوونكې كميټې لخوا يې الرښوونه كيږي چې د كورنيو چارو د                       
وزارت، د ماليې وزارت، جرمني د اصلي همكار په توګه، يو ناما، د                  
ملګرو ملتونو پراختيايي پروګرام او د پوليسو د څانګې د نورو                           

 2006ګرځوونكې كميټې د     .  مرستندويانو د استازو څخه جوړه شوېده       
 كال  تر مارچ پورې تمديد       2008كال د مي په مياشت كې دغه صندوق د          

دغه صندوق د پوليسو اړوند پانګې وركوي چې په الندې ترتيب               .  كړ  
 78: سره لومړيتوب بندي شوي دي

 د پوليسو معاشونه .1

 د پوليسو د نه وژونكو تجهيزاتو چمتو كول ، اداره  او ساتل .2

 د پوليسو د تاسيساتو بيارغونه، اداره او ساتنه .3

 )د پوليسو ټاكل، ګمارل او روزل(جنسيت ته الره وركول  .4

 د سازمانونو پراختيا .5

د دغه صندوق سره نړيوالې مرستې چې كومې خاصې مسئلې ته نه دي               
ځانګړې شوې ټولې د پوليسو د لومړيو لګښتونو په الره كې                                   

او .  تر هغه وخته چې كلنۍ پانګې په پوره ډول برابرې شي             –مصرفيږي  
 79.وروسته نورلګښتونه د نه ځانګړيو شويو پانګو څخه د تاديې وړ دي

له هغه ځايه چې صندوق  زياتره وخت د بودجې د كمښت سره مخ دي، د                 
 لومړيتوبونو ته د ځانګړو شوېو لګښتونو څخه پرته د                    5 څخه تر       2

صندوق ټوله بودجه د پوليسو د معاشونو او اړتياوو د پوره كولو له                     
دوهم جدول  .  هغې ډلې د خواړو د توكو دلګښت په موخه كارول شوېده           

مالي كال د معاشونو او مكافاتو د لګښتونو توپير         )  08-2007  (1386د  
د ملي پوليسو د زيات         ( ملي پوليسي ځواك لپاره راښيي             62،000د   

 كسيز شمېر لپاره مفصل معلومات ال تراوسه په واك كې            82،000شوي  
 ).نشته

. د پوليسو معاشونه د دولت د معاشونو د سيستم له الرې وركول كيږي            
چې د هغه په موخه د كورنيو چارو وزارت د خزانې ډيپارټمنټ بوديجه               

صندوق د لګښتونو د تسليمۍ د رپوټ د تر السه           .  واليتونو ته ليږدوي  
دپوليسو د  .  كولو وروسته هغه پانګه د كورنيو چارو وزارت ته سپاري          

 . مه نيټه29 كال د نومبر د مياشتى 2006همغه، كابل، د  77
 ,www.undp.org.af/about_us/overview_undp_afg/sbgs/prj_law_order.htmپه افغانستان كې د ملګرو ملتونو پرمختيايې پروګرام، د افغانستان لپاره د نظم او قانون د صندوق پروژه،   78

 accessed 13 January 2007. 
 . مخه5.  كال د مي مياشت2006د كابل، “ .مه نېټه31 كال د مارچ 2006د  – كال د اپريل لومړۍ نېټه  2005د ، دريمه دوره، د قانون او نظم سره مرسته ،  كلنۍ رپوټ 1384د ” 79
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

كره شمېرې نشتوالي او د يوه زيات شمېر نارښتيني پوليسو د شتون                 
ګمان چې يوازې د معاشونو د وركړې په نوم لړ كې يې نومونه شته دي                   
دغه انديښنه راپارولې ده چې د كورنيو چارو د وزارت د پوليسو د                       

. معاشونو لپاره د ځانګړې شوې بودجې ډېره برخه ناوړه استعماليږي              
هر څو كه د تېرو څو كلونو په اوږدو كې د پوليسو د معاشونو د وركړې                 
د سيستم دځواكمن كېدو لپاره ډېر پرمختګ له هغې ډلې د پوليسو د               
كاركوونكو د سوابقو كمپيوټري كول، د منفردو معاشونو د وركړې د              
سيستم رامينځ ته كول  او د معاشونو د وركړې په موخه د بوديجو د                       

پالن او په منظمه توګه والياتو ته د څارونكې ډلې ليږل د               برښنايي ليږد 
صندوق د بودجې څخه د ګټې اخيستنې او د معاشونو د وركړې د                          

 .څارنې په موخه، تر سره شوي دي

 كلونو تر مينځ  د دغه صندوق سره          2006 او   2002دريم جدول ښيي چې د       
 ميليون ډالره مرسته شوېده، چې  تقريباً هغه ټولې د پوليسو             330كابو  

د .    د معاشونو او د اړتياوو د پوره كولوپه موخه كارول شوې دي                         
صندوق تر ټولو لوي مرستندوي اروپايي كميسيون دي، كه څه هم د                   

 كال راپدېخوا هالنډ، كاناډا او جاپان هم په لويه كچه په ترتيب                   2005
 ميليون ډالرو   9 ميليون ډالره او     10 ميليون ډالره، 12/6خپلې مرستې تر  

 .پورې زياتې كړي دي

څلورم جدول د صندوق له الرې د افغانستان د ملي پوليسو د لګښتونو  
 كلونو تر مينځ د           2004 او      2003د   .  د پانګې چټك زياتوالي ښيي          

 ميليونو   194 ميليون ډالرو څخه         60معاشونو د لګښت زياتوالي له           
كلونو پورې د ملي پوليسو مالي ثبات شديداً تر           2010-2009ډالرو ته تر    

دغه ټكئ به په راتلونكي كې په تفصيل سره تر              (.پوښتنې الندې راولي  
 كلونو تر مينځ د پوليسو د             2007 او     2006د   )  بحث الندې ونيول شي      

 82،000 كسو او وروسته         73،000ځواكونو د زياتوالي پرېكړه لمړئ           
 70كسو ته، او ورسره د پوليسود ترټولو ټيټې كچې معاش زياتوالي له     

 ميليونو ډالرو په شاوخوا كې      100 ډالرو ته په كلني ډول د      100ډالرو څخه  
په راتلونكو كلونو كې د پوليسو د څانګې د ستونزو څخه            .  لګښت لري 

يوه يې د دغه ټكي تضمين دي چې مرستندويان د صندوق سره په لوړه                
كچه  خپلې مرستې زياتې كړي او د دولت د زېرمو د كمښت په نظر كې                  
نېولو سره د دوي د مرستو د زياتوالي ژمنه د منځمهال او اوږدمهال                     

 .لپاره وساتي

په افغانستان كې د ملګرو ملتونو مرستندوى هيات يا                   
 يوناما

يونما يوازې د دريو مشاورينو په درلودلو سره د پوليسو د تربيې او                    
 كال كې د      2005په  .  تجهيز په برخه كې كومه لويه ونډه نه ده درلودلي              

 پورې د     60 څخه تر       50ملګرو ملتونو د سازمان په دفترونو كې  له                    
ملګرو ملتونو د مشاورينو د شمېر د زياتوالي په اړوند ځينې بحثونه                

ددغه څيړنې   .  تر سره شول، خو هيڅكله يې عملي جامه غوره نكړه                    
اړوند مركو كې د ملګرو ملتونو چارواكو د ملګرو ملتونو د پوليسو                 

د ملګرو ملتونو مشروعيت     .  1:  بالقوه مكافات په الندې ډول بيان كړل        
ډېرشمېر هغه هېوادونه چې كوالي شو د هغوي څخه مشاورين په كار . 2

په ساحو كې د ملګرو       .  3وګمارو د هغوي له ډلې اسالمي هېوادونه               
ملتونو لويه ونډه او د والياتو په كچه د پوليسو د مشاورينو د ميشت                 

د افغانستان په اړه د     .  4كېدو د مالتړ په موخه اړينو بېخبناوو درلودل          
يوناما لوړ پوړي كاركوونكي د يوې سياسې شبكې د كاركوونكو                     

 80.لخوا چې په ټول افغانستان كې ميشت دي، مالتړ يې كيږي

لكه څرنګه چې د سازماني سمون يوې هر اړخيزې تګالرې ته د ملي                      
پوليسو د تجهيز او زده كړې تمركز پراختيا ومونده، د هغه سره سم د                   

( مالى كال 1386د ملى پوليسو تنخاوى او مكافات، : جدول
2007-08( 

د ټولو ساتنمنانو او ساتونكو لپاره د ورځې ** ډالره او 2د ټولو سرحدى پوليسو لپاره د ورځې *
  2006 ډالره تخصيصيه، سرچينه، په افغانتسان كې د امريكې د امنيت ګډه قومندانۍ 1،30

په ميليـون امـركـايـې       ( مبلغ   مكافاتتنخاوى او

  74,57 تنخاوى

 8,76 *سر حدي پوليسو ته د مرستې لګښت

 1,55 د مړينې او معلوليت لپاره پانګه

 3,21 د چوپړ د تقاعد حق

 26,18 **د غذايي توكو لګښتونه

 114,27 ټول

 . مه نيټه23 كال د نومبر 2006كابل، د . د ملګرو ملتونو د يوه  چارواكي سره د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه.د ملګرو ملتونو د پراختيا اداره 80
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

 

 )د زرو امركايې ډالرو په كچه (06-2002د قانون او نظم وجهې صندوق سره مرستې، : دريم جدول

 
 

 . 2006د ملګرو ملتونو پرمختيايې پروګرام : منبع. مرستې جې له يو ميليونو ډالرو څخه لږ وى

 ټولې 2006 2005 2004 2003 2002 مرستندويان

د افغانستان لپاره د بيا رغونـې       
 21،636       20،800 836 و جهى صندوق

 7،141   1،653 3،053   2،435 كاناډا

 156،829 39،526 38،997 39،095 39،211   اروپايي كميسيون

 1،138 781 136 123   98 فنلنډ

 8،606 6،588       2،018 جرمني

 8،900 8،900         جاپان

 18،611 12،612   1،248 4،751   هالنډ

 1،471       424 1،047 ناروې

 2،693 1،030 155 877 384 247 سويتزرلند

 2،609 2،609         برتانيه

 100،000 40،000 40،000 20،000     د امريكې متحده اياالت

 1،729   130 898 351 350 *نور

 331،363 112،046 81،071 65،294 65،921 7،031 ټولې

  مالى كلونه 88-1382د نظم او قانون وجهې صندوق د پوليسو كلنۍ د تنخاوو لګښت : څلورم جدول

 

 
د افغانستان په تړون ليك كې د امـنـيـت د اوښـت             .   د رښتينو لګښتونو پر بنسټ اټكل شوېده كال كې  د افغانستان لپاره د نظم او قانون وجهې صندوق 1386شمېره په  مالى كالونو 1385 او 1382د :  سرچينې

 كـال د      2007 مالي كلونو لپاره د همغږى او څارنې ګډ دفتر وړاندوينه شوې شمېرې،  د     1388 تر 1386د ملي پوليسو د نظر وړ قدرت په هكله د . ګډى قوماندانۍ لخوا د ملي پوليسو د معاشونو او رتبو سمون 
 . اپريل مياشت

 . متقاعدين په دغه شمېره كې شامل نه دي: يادونه

د ساتونكو مياشتنى  د پوليسو د ځواك شمېر مالي كال
 معاش

 له الرې د پوليسو د  افغانستان د نظم او قانون وجهى صندوقد
 )معاشونه او نور مكافات (كلني لګښت پانګه 

  ميلون ډالره60,7  ډالره16 د باور وړ معلومات په واك كې نشته )2003-04 (1382

  ميليون ډالره69,3  ډالره16 53،400 )2004-05 (1383

  ميليون ډاره68,0  ډالره70  58،000-65،500 ) 2005-06 (1384

  ميليون ډالره96,0  ډالره70  62،000-73،000 ) 2006-07 (1385

       وړاندوينې

 كسه د افغانستان په تړون ليـك كـې           62،000 ) 2007-08 (1386
  ميلوين ډالره114,3  ډالره70 تصويب شوي شمېره

  ميليون ډالره هر كال142  ډالره70 73،000: اوسنۍ شميره ) 2007-08 (1386

  ميليون ډالره هر كال169  ډالره100 73،000: اوسنۍ شميره )  2007-09 (1386

  ميليون ډالره194  ډالره100 82،000اوسنۍ شميره  ) 2008-10 (1387-88
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

يوناما د   .  يوناما ونډه هم د پوليسو د سمون په برخه كې زياته شوه                       
كورنيو چارو په وزارت كې د سمون د لومړيتوبونو څخه د مالتړ او د                   
جنايي او بشر د حقوقو څخه د سرغړونې په تور د لوړپوړو پوليس                         
منصبدارانو د څيړنې په اړوند د معاشونو او رتبو د سمون په توګه يوه                

په دغه  ).  چې په تفصيل سره تر بحث الندې نيول كيږي           .(لويه ونډه لري  
برخه كې د يوناما د سيمه ايزو او واليتي دفترونو شبكه او د هغه اړوند   
سياسي او د بشر د حقوقو دفترونه د پوليسو د سمون د هڅو لپاره يوه                 

په پاي كې يوناما د همغږى او څارنې ګد دفتر د رئيس د             .ښه سرچينه ده    
نايب په توګه د افغانستان د پرېكړه ليك سره سم د پوليسو د سمون د                 

 .چارو د حركت دنده هم په غاړه لري

 د پوليسو د څانګې همغږي 2. 3
د جرمني د پوليسو د سمون په برخه كې د اصلي همكار په توګه  د ندو                    

 كال د مارچ په مياشت كې د افغانستان د دولت په                     2002څخه چې د      
وړاندې څرګندې شوې دي يوه يې د افغان ملي پوليسو د ځواك سره د                 

جرمني د دغې همغږۍ د مخته بېولو          .  نړيوالو مرستو همغږي كول دي      
په موخه يو ځانګړئ استازئ ټاكلي دي او  دپوليسو د چټك غبرګون                  
سازمان مينځني ډله يې رامنځ ته كړېده چې د اصلي، سياسي او                            
ديپلوماتيك ګمارل شوي پالوي په توګه د پوليسو د سمون د مسائلو              

دغه كاري ډله چې رياست يې د جرمني په غاړه دي،            .  په اړوند كار كوي   
په هرو دريو اونيو كې يوه غونډه لري او د افغانستان لپاره د نظم او                       
قانون وجهى صندوق د مرستندويانو استازي، د اروپايي ټولنې                        

اروپايي ،    ځانګړي استازي، د اروپايي ټولنې ځانګړې استازى                     
ايټاليا، .  كميسيون او يوناما هم د هغه په غونډو كې ګډون كوي                         

برتانيه اوجاپان  هم د امينت د څانګې د سمون د نورو اركانو د مرتبط                   
جرمني د پوليسو په اړوند د        .  كولو په موخه په غونډؤ كې ګډون كوي          

همغږۍ د لوړولو او د افغانستان او ګاونډيانو تر منځ د سرحدي                            
مديريت د مسائلو په اړوندد سيمه ايزې تګالرې د جوړولو په موخه                   

 81. دوه نړيوال كنفرانسونه  جوړ كړي دي

د پوليسو د سمون لپاره د هڅو د همغږي كولو دنده جرمني ته ډېره                          
د عبارت څخه د     “  اصلي مرستندوي ”ستونزمنه ده،  دغه امر  زياتره د             

په داسې حال كې چې ځينې هېوادونه          .  راټوكېدلو انديښنو له امله دي     
 د امنيت د څانګې سمون         د اصلي تمويلوونكي څخه  د دوي اړوند               

اركانو كې د پروګرام د اصلي مرستندوي او پلي كوونكي انځور                          
اخلي، نور بيا خپله ونډه په خپلو برخو كې د همغږي كووونكي،                             

د بېلګې په . پالنوونكي او د مرستندوي د مالتړ كوونكي په توګه ښيي
ډول د امريكې متحده اياالتو د افغانستان د نوې ملي اردو د جوړولو د  
طراحۍ، پلي كولو او بودجې لپاره يوه اوږدمهالې تګالرې رامنځ ته                 
كړه، په داسې حال كې چې جرمني د پوليسو د څانګې د سمونيزو چارو              
د پلي كولو او نېغو مرستو  په وړاندې  كامالً يوه كمه  ونډه ځان ته                            

 . غوره كړه

هر څو چې جرمني د هڅو د همغږۍ د مشرتابه خپل رول په جديت سره                    
په كابل كې د يوه اروپايي چارواكي په عقيده، دغه امر د               .  مخ ته يووړ  

جرمني د خپل مشرتابه د رول      ”:  ځينو انديښنو د راپورته كېدو المل شو      
په اړه ډېرې زياتې خبرې كولې نو لدې امله نورو فكر نه كاوه چې بايد د                

جرمنانو د ميشت كېدو په اړه هم په                 .    مرستې په انديښنه كې وي         
چټكۍ سره فعاليت كاوه، دغه امر ددې المل شو تر څو نور د دغه برخې 

 كله چې داخبره جوته شوه چې د پوليسو د                  82.“لپاره انديښمن نه وي     
سمون د پلي كولو او د هغه سره په مرسته كې  د جرمني ونډه كمه ده،                       

په داسې حال كې چې     .متحده اياالت په دغه برخه كې الزيات فعال شول        
يو اصلي مرستندوي غواړي پر بل داسې مرستندوي مديريت وكړي                 

 برابره د ډېر پرسونل     10 برابره ډېرې مالې زېرمې او        100 تر   50چې هغه له    
 كال راوروسته د پوليسو په څانګه كې د امريكې            2004مرسته كوي، د    

د متحده اياالتو د ونډې زياتوالئ په خپل وار د همغږۍ د ستونزو د                      
 .رامنځ ته كېدو المل شوي دي

دغه حيرانوونكي ټكي د پوليسو په برخه كې د جرمني او متحده                           
اياالتو د اړيكو پر وړاندې لوي خنډونه راپورته كړي دي، كه څه هم چې              

چې د افغانستان او د هغه د ګاونډيانو ، د خليج د همكاريو د شورا د . كال د مي په مياشت كې د پوليسو د سيمه ايزې همكاري په اړه  د دوحې په پريكړه ليك سره پاي ته ورسېد 2004 لمړئ كنفرانس د 81
 كال د فبروري په مياشت كې د افغانستان د سرحدونو د مديريت په اړه د سيمه ايزې تګالرې په 2006دوهم  كنفرانس . غړو او په افغانستان كې د امنيتي څانګې د سمون د مرستندويانو لخوا السليك شو 
دغه امر وروسته د سرحدي پوليسو د الزياتې همكارۍ په اړه په بيانيه كې د كابل د بيانيې او په افغانستان كې د پوليسو د بيا رغونې . هكله  د دوحې د دوهم پريكړه ليك په صادرېدو سره پاي ته ورسېد 
 :په افغانستان كې د پوليسو د ځواك د جوړولو سره مرسته. په بيانيه كې ځاي په ځاي كړل شو، دغه بيانيه د افغانستان او د هغه د ګاونډيانو پاكستان، ايران، چين او تاجكستان له خوا چمتو شوې وه 
 www.auswaertigesamt.de/diplo/en/Aussenpolitik/RegionaleSchwerpunkte/Afghanistan/Polizeiaufbau.html. 

 . مه نيټه21 زيږديز كال د نومبر د مياشتې 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل د  82
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

 كلونو په اوږدو كې د همغږۍ لپاره په لويه پيمانه هڅې  تر                  07-2005د  
د همغږۍ په پيل كې داسې يو ويش په كار ؤ چې د هغه                 .  سره  شوې دي   

پر بنسټ د امريكې متحده اياالت لمړنۍ زده كړې او جرمني پرمختللې 
په حقيقت كې كمه همغږي موجوده وه او كله      . زده كړې مخ ته بېولې واي 

چې جرمني او متحده اياالتو دواړه د پوليسو د سمون لپاره خپلې هڅې 
د بېلګې په توګه، كله چې       .  ګړندۍ كړې، ځينې ستونزې رامنځ ته شوې       

 كلونو كې د كورنيو چارو په وزارت           2004 او    2003دواړو هېوادونوپه    
كې د سمون راوستلو په موخه جال مګر يوبل ته ورته فعاليتونه  پيل                     

 كال  2005د  83.كړل، په وضعيت كې د ياد وړ خړ و پرړوالي رامنځ ته شو             
راهيسې  د جرمني او متحده اياالتو د پوليسو د پروګرامونو ترمينځ                  
همغږي او اړيكې ښې شوېدي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې                   

 –جرمنيانو د پوليسو د سمون په ډلو د امنيت د اوښت ګډه قومندانۍ                 
دغه امر د پوليسو د     .  افغانستان كې دايمي مشاورين ځاي په ځاي كړل        

 . سمون د دوو پروګرامونو ترمنځ  د ډاډ او باور د ښه توب المل شوي

 كال كې مخ په خرابېدو امنيتي وضعې د يو ګټور او ښه پوليس               2006په  
ځواك  د جوړېدو اړتيا ال نوره هم جوته كړه او د پوليسو سمون او د هغه 

د پوليسو د     (د هلمت فريك       .  همغږۍ ته يې ډېره پاملرنه را واړوله             
د ناآراميو د      ”په عقيده      )  سمون لپاره د جرمني ځانګړي استازي              

مونږ په  .  پېښېدو څخه مخكې پوليسي چارو ته جدي پاملرنه نه كېده             
بيا بيا هڅه كوله چې د اروپايي ټولنې او ناټو سفيران د مسئلې پر                          

مګر اوس  .  ارزښت پوه كړو، مګر دغه موضوع ته يې هيڅ ليوالتيا نه وه           
 كال د مي د مياشتې راهيسې دغه مسئلې ته ډېره پاملرنه                           2006د   

دغه زياتېدونكې پاملرنه د پوليسو د سمون لپاره د                               84.“كيږي
 .مرستندويانود مرستو د زياتوالي المل شويدي

 د پوليسو د همغږۍ نړيوال هيئت 
په داسې حال كې چې د پوليسو د سمون د همغږۍ لپاره هڅې د كار د                     
ويش څخه د اطالعاتو شريكولو ته پراختيا مومي، تر اوسه هم د يوې                

په دغه  .    مشتركې تګالرې پر بنسټ د همغږۍ كوم ميكانيزم نه شته                
 كال په اپريل او       2006برخه كې د دوبۍ په دوو كنفرانسونو كې چې د                 

اكتوبر كې جوړ شول د  زياتره هېوادونو او په افغانستان كې د شته                       
سازمانونو څخه د پوليسو د مشاورينو په حضور ځينې ګامونه پورته               

د دوبۍ دوهم كنفرانس لدې امله د اهميت وړ دي چې په رسمي                   .  شول
ډول يې د پوليسو د سمون لپاره د يوې ګډې تګالرې پر اړتيا ټينګار                    

 د مل     85.كړي دي او د يوه ګډ ميكانيزم د جوړولو پالن يې پيل كړ                        
پاسوال اوبرين د امنيت د اوښت ګډه قومندانې د قوماندان پخواني                  

او د  “  د همكارۍ ليوالتيا   ”مرستيال په وينا، د دوبۍ لمړي كنفرانس            
د پوليسو د همغږۍ د نړيوال هيئت په چوكاټ كې د                 ”دوهم كنفرانس    

 86. رامنځ ته كړ“ هغه د ترسره كولو ميكانيزم

څلورم شكل، د پوليسو د سمون لپاره وړانديز شوي تشكيل ښيي چې              
د دوبۍ په دوهم كنفرانس كې جوړ شوي او په دغه كنفرانس كې د يوې                 

 كال په فبروري   2007دغه تشكيالت د . كاري ډلې لخوا مخ ته بېول كيده 
د دغه تشكيل پر بنسټ د        .  كې د كاري ډلې د غړو لخوا تصويب شول            

پوليسو د سمون سياسي او ډيپلوماټيكه الرښوونه د پوليسو د چټك            

 . مخونه 13او 15 كال جنوري، 2004كې تخنيكي ضميمه، د “ السته راوړنې او په راتلونكي كې ستراتېژيك تګلورئ : د افغانستان د راتلونكي سند”په “ ملي پوليس  او د قانون حاكميت ”: مراجعه وكړئ 83
 . مه نيټه25  كال د نومبر2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  84
 مخ 1د دوبۍ د دوهم كنفرانس رپوټ    85
 . مه نيټه29  كال د نومبر2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  86

 د پوليسو د سمون د نړيوالې همغږۍ شكل : څلورم شكل

  كال 2006په افغانستان كې د امركيې ګډه قومندانۍ، : سرچېنه

 استراتژيك
 د پوليسو د همغږۍ نړيوال هيئت

  عملياتى
 مركزي اداره -داراالنشاء

 د قانون حاكميت، ډاډ رامنځ ته كونه،
 د پوليسو د پراختيا ډله 

 :د پوليسو د پراختيا د ډلې دندې

 آسانتياوو چمتووالي د     -روزنه او زده كړه ايز مالتړ             -
 د انسانى سرچينې    -د سمون پروګرامونه            -
 ښځينه پوليس    -مشاورين        /مربيان    -
 د رپوټ وركونې سيستم    -

 پاليسې او ډيپلوماسي
 د پوليسو د چټك غبرګون سازمان مينځي ډله
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

غبرګون سازمان منځنۍ ډلې لخوا مخته بېول كيږي چې د هغه غړي                    
د افغانستان لپاره د نظم او قانون د وجهې صندوق                   :  عبارت دي له       

په .  مرستندويان، د اروپا د ټولنې ځانګړى نماينده ګې دفتر او يوناما             
ستراتيژيكه كچه د پوليسو د همغږۍ نړيوال هيئت د پوليسو د همغږۍ 
د ترټولو لوړ مقام په توګه عمل كوي او د افغانستان د پوليسو د سمون         

 د پوليسو د        .لپاره نړيوالې هڅې همغږې او لومړيتوب بندي كوي                 
 كال د مارچ    2007 لمړنۍ غونډه د     چټك غبرګون سازمان د منځنۍ ډلې     

په مياشت كې په الره واچول شوه چې د هغه رياست د جرمني په غاړه او           
د :  نور غړي يې عبارت دي له       .  د داراالنشا دنده يې د ناروې په غاړه ده           

كورنيو چارو وزارت، په افغانستان كې د اروپايې ټولنې د پوليسو                   
افغانستان، آيساف،     –پالوى، د امنيت د اوښت ګډه قومندانې                     

يوناما، ناروې، كاناډا، برتانيا، د واليتي بيا رغونې ټيمونه او اړوند               
 87.پوځي منصبداران

داراالنشاء د پوليسو د همغږى نړيوال هيات عملياتي څانګه او د هغه               
تر ادارې الندې ډلې همغږې كوي او د پوليسو د سمون په پروسه كې د                 

د داراالنشا دنده د الندې         .  نړيوالې ټولنې د غړو اړيكې آسانه كوي            
د پوليسو روزنه، روزنيز      :  مسائلو لپاره د ګډو هڅو همغږي كول دي            

مالتړ، د ملي پوليسو د تشكيل سمون، مربيان او                               )  تعليمي(
مشاورين، آسانتياوې، انساني مرستې، ښځينه پروژې او د رپوټ                  

داراالنشاء همدارنګه د ادارې د كورنيو چارو، د               .  وركونې سيسټم     
 او د   څرك موندل اطالعاتو د مديريت، زده كړې او ګمارلو، د مرستو              

 88.پروژو مديريت هم په غاړه لري

د پوليسو د همغږى نړيوال هيت د جوړېدو په وخت كې يوه هغه مسئله                
چې تر غور الندې ونيول شوه دغه ټكي ؤ چې آيا دغه هيات د اداري                        
مراتبو د سلسلې سره يو پرېكړه كوونكي مقام وي او كه يوازې د                            

يو .  همغږۍ او د اطالعاتو د راكړې وركړې لپاره يو په ځاي ميكانيزم                
دغه اند د   ”لويديځوال ډيپلومات په خپله مركه كې داسې ويلي دي چې        

نوموړى هيات يو     .  خپلې ځانګړې محدودې څخه نه دي پراخ شوي                
پرېكړه كوونكي مقام نه دي او بودجه هم نلري، بلكه د نظرونو او د                         

  په پاي كې په دې        89.“معلوماتو د راكړې وركړې لپاره يو ميكانيزم دي        
د اوبرين په   .  ولري  پرېكړه وشوه چې دغه هيات د مراتبو ظريفه ځنځير          

خامخ ځواك نه لري مګر د همغږي                  م  دغه هيات به كوم        ”عقيده،   
،او د هغه موخه د پوليسو د             “كوونكي هيئت په توګه به عمل كوي            

سمون په اړه د يوه واحد ليدلوري رامنځ ته كول دي  يا په بله بڼه د                                
پوليسو د سمون لپاره همغږې شوې هڅې او د ملي پروګرامونو سره د                

 90. پوليسو د سمون د يوځاي كولو لپاره يو واحد ميكانيزم

 د همغږۍ پر وړاندې ستونزې
دپوليسو د سمون لپاره په هڅو كې د ياد وړ پرمختګ سره سره ال تر                       

د پوليسو د څانګې لپاره د يوه ګډ             .  اوسه هم لويې ستونزې شته دي         
ليدلوري يا تګالرې د نه شتون په صورت كې څرنګه كوالي شو                               

په دې اړه به تفصيل سره بحث         (اغيزمنې همغږۍ ته السرسى پيدا كړو         
د پوليسو په څانګه كې دنړيوالو عاملينو يوله بل څخه توپير                ).  وشي

لرونكي ليدلوري او تګالرې تر يوې برخې د هغوي د قانوني                                    
د بېلګې په توګه قانون د       .  سيستمونو او پوليسو د توپير سره تړلي دي        

حاكميت د پراختيا لپاره د پوليسو د ځواك د جوړولو پر سر د جرمني د 
ليد لوري او د امنيت د اوښت د ګډې قومندانې لومړيتوبونه د پوليسو             
د شمېرې د چټك زياتوالي په هكله او د هغه  فعاليت د نيمه پوځې                        
ځواكونو په چوكاټ كې په سهيل كې د طالب اورپكو سره د مبارزې په               

د پوليسو د سمون لپاره د يوې ګډې                .  موخه لوي توپير موجود دي        
ستراتيژۍ نشتوالي چې د ټول هېواد اړتياوو ته ځواب ووايي،                             
دسمون لپاره د هڅو همغږي د اطالعاتو د راكړې وركړې څخه كوم                        

 .پورته شي نه دي

د همغږۍ د ستونزو څخه يوه بله يې د امنيت د اركانو تر مينځ په                                
ځانګړي ډول د پوليسو د څانګې او د قضائيه ځواك تر مينځ د                                 

د دغه تشې د ډكولو په موخه په دې          .  كمزورې همغږۍ ځواكمن كول دي    
وروستيو كې ځينې هڅې شوې دي، چې له هغې ډلې هغه سيمينار چې              
د جرمني او ايټاليا لخوا په ګډه د ملي پوليسو او د څارنوالۍ ترمينځ د 

 كال د اګست په مياشت كې په الره          2006همكارۍ د لوړوالي په موخه د        

 مخه 3د دوبۍ د دوهم كنفرانس رپوټ   87

دغه ستراتېژي په افغانستان كې د       .  وړانديز شوي دي  د پوليسو د نړيوالې همغږۍ د پالوي د جوړښت او دندو په اړند زياتره وړاندې شوي معلومات او د هغه داراالنشا د دوبۍ په دوهم كنفرانس كې                                     88
 .امريكې د امنيت ګډې قوماندانۍ لخوا وړاندېز شوېده 

 مه نيټه 29 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  89

 .همغه 90
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

 متحده اياالتو هم په دې وروستيو كې د پوليسو او د                      91.واچول شو 
قضائي څانګې د سيمه ايز ادغام پروژه پيل كړېده چې د همغږۍ لپاره                

ددې سره سره د قانون د حاكميت لپاره د يوې هر اړخيزې او               .  هڅه كوي 
منسجمې تګالرې نشتوالي چې د پوليسو او قضايه ځواك پر وړاندې            
له يوبل څخه د جال اركانو په توګه عمل و نكړي، د داسې پوليس                             
ځواك لرليد چې په افغانستان كې به د قانون حاكميت پلي كړي هيڅ                   

  .وخت عملي جامه اغوستلي نه شي

په داسې حال كې چې په كابل كې د پوليسو د څانګې د همغږۍ لپار ه د                  
يادولو وړ هڅې شوې دي، التر اوسه هم په كابل او د سيمه ايزو                                
روزنيزو مركزونو او د واليتي بيا رغونو د ټيمونو ترمنځ  ارتباطي او                   

د دغې څيړنې    .  همغږيزې تشې په واليتي او سيمه ايزه كچه شته دي                
لپاره كندز ته د يوه سفر په ترڅ كې دا جوته شوه چې په سيمه ايز روزنيز                

  د شخصي امنيتي       DynCorpمركز كې د  امريكې متحده اياالتو   د                
كمپنۍ  كاركوونكو  د جرمني د واليتي بيا رغونې په ټيم كې د آلماني                  

د .  پوليس مشاورينو د كار څخه پوره خبرتيا نه درلوده او برعكس                      
پوليسو د سمون د يوې ګډې تګالرې په نه شتون كې، هر واليتي بيا                     
رغونې ټيم د دوي د پوليسو پروګرام د خپلو ملي سياستونو پر بنسټ                
مخ ته وړي، په پايله كې هغه ګډ اقدام چې د الډېرې همغږۍ المل شي                    

د امنيت د اوښت ګډه قومندانې تر منځ د همغږۍ د نه                .  نه تر سره كيږي    
شتون يوه بله ستونزه  د پراخه او كوچنيو پروګرامونو په كچه دي چې                    
زياتره وخت د يوه يا دوو پوليس مشاورينو سره په ليرې پرتو سيمو كې 

 . د واليتي بيا رغونې په ټيمونو كې تر سره كيږي

په پاي كې، لكه څرنګه چې د دغه برخې تمركز د مرستندويانو پر                           
مرستو دي، د افغانستان د دولت په مينځ كې او د دولت او                                         

مرستندويانو تر منځ  د همغږۍ لويې ستونزې شته دي چې بايد هغه ته                
د بېلګې په توګه د كورنيو چارو وزارت او د دفاع                  .  هم پاملرنه وشي   

وزارت تر مينځ د خړوپړو اړيكو شتون د امنيتي څانګې د همغږۍ                        
همدارنګه د پوليسو او د          .  لپاره هڅې يې د خنډ سره مخ كړې دي                   

قضايې ځواك تر منځ كمزورې اړيكې هم د پوليسو د سمون پر وړاندې              
 .د ځينو ستونزو المل ګرځېدلې دي

د پوليسو د څانګې د مرستندويانو لپاره يوه بله ستونزه د كورنيو                        
د پوليسو د سمون د پروګرام             .  چارو د وزارت  فاسده مشرتابه ده               

پراختيا او پلي كول د هغه وزارت په همكارۍ چې په پراخه توګه نه وي                
 –ته يې كمه لېوالتيا ښودلې ده         )  اصالحاتو(او سمون       -اصالح شوي   

د دې سره سره د دولت په وسيله  د پوليسو د                .  غالبا يو بيځايه امر دي     
سمون د پروسې مشري ارزښتناكه ده او د مرستندويانو خپلواك                         

 په هغه صورت كې چې د كورنيو            92.حركت به هم تر پايه تحمل نه شي           
چارو وزارت او ولسمشر حامد كرزى د كورنيو چارو د وزارت سمون                 

په افغانستان كې همغږۍ او د پوليسو د           .  ته په جدي توګه ژمن نه دي         
د پوليسو د سمون       .  سمون د ال ښه والي لپاره هڅې نه بريالي كيږي                  

همغږي بايد د كورنيو چارو د وزارت له كچې څخه پراخه شي او د ملي                 
امنيت شوراي او د امنيتي څانګې د سمون د همغږۍ كميټې ته داخل                 

 د هغو مركو په اوږدو كې چې د پوليسو د سمون په اړوند تر سره                 92.شي
شوې دي دغه ټكې ډېر ټكان وركوونكې ؤ چې د ملي امنيت د شوراي                 
په اړوند چې په نظر كې ده د افغانستان د امنيتي سياستونو او                               
ستراتيژيو په پراختيا كې ارزښتناكه ونډه ولري، هيڅ خبره نه ده                           

 93.شوې

 .13-12 كال د اګست د مياشتې 2006، كابل، د جرمني د ګډ سيمينار رپوټ ته -د څارنوالۍ او د پوليسو تر مينځ د ښې همغږۍ په اړه د ايټاليا: مراجعه وكړئ 91

ح شوي وزارت سره  و كارول       د تګالرې په هكله بحث د افغانستان د ملي اردو د بيا جوړونې لپاره ، دغه ټكئ لومړئ د امريكې د متحده اياالتو په وسيله د دفاع د نا اصال                                "  په يواځينۍ توګه د كړنې    "  د   92
 مخ106 مارچ  2006د . 1م ټوك، لومړۍ ګڼه 13، مارك سدرا، نړيواله سوله، “د سال پالنې په لور : په افغانستان كې د امنيتي سكتور سمون”: د نورو معلوماتو لپاره الندې سرچينې ته مراجعه وكړئ. شو 93
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

 كال راوروسته د افغانستان د پوليسو د                    2002نړيوالو عاملينو د         
د دغه كارونو . څانګې د غښتلتيا لپاره ډول ډول كارونه تر سره كړي دي

 كال راهيسې د يادولو وړ زياتوالي موندلي        2002رنګارنګي او اندازه د    
د دغه امر دليل تر يوه حده ناكافي سمونيزې هڅې دي مګر په اصل كې                
په سهيل كې د بلواوو پر ضد د عملياتو سره د مرستې لپاره د پوليسي                

 راتلونكې برخه د   .  ځواك د جوړېدو د ډېرېدونكي ارزښت له كبله دي             
د پوليسو د سمون لپاره د نړيوالو هڅو د لنډې كتنې               راوروسته      2002

 :او د هغوي پر وړاندې د لويو ننګونو څخه جوړه شوېده

 روزنه او الرښوونه 1. 4
 روزنه 

 كال  2005 كال څخه تر      2002فعاليتونه د   )  اصالحي(د پوليسو سمونيز     
پورې د افغانستان د ملي پوليسو پر روزنه او د تجهيزاتو او بيخبناوو              

د آلمان د    ”په كابل كې د پروګرام اصلي برخه              .  پر څيړنه  را څرخېدل       
، د كابل د پوليسو د اكاډمۍ بيا               (GPPO)“  پوليسو د پروژې دفتر      

 كال د اګست په مياشت كې              2002جوړونه او بيا تاسيس دي چې د                
 كال د ډسمبر تر مياشتې د دغه اكاډمۍ د درۍ                2006د  .  پرانستل شوه 

او )  څارنمنان( كدري پوليس منصبداران         868مياشتني كورس څخه     
د دغه اكاډمۍ د نه       )  ساتنمن( غير كدري پوليس منصبداران           2،636

 كسه سرحدي   752دغه اكاډمۍ   .  مياشتني كورس څخه فارغ شوي دي      
 پوليس منصبدارانو لپاره يې پرمختللي      13320پوليس تربيه كړي او د      

لنډ مهاله كورسونه د نشه اې توكو سره د مبارزې، جنايي څيړنې، د                      
ترافيكو مديريت او د سرحدي پوليسو او د تيارسئ پوليسو لپاره يې              

 په شاوخوا كې      1،300 اوس مهال د        94.تخصصي زده كړې وركړې دي       
 .پوليس منصبداران د دغه اكاډمۍ غړيتوب لري

د امريكې متحده اياالتو هم خپل لمړني فعاليتونه د پوليسو د زده كړې 
آلمانيانو د كدري او غير كدري پوليسو          .  په برخه كې  متمركز كړيدي       

منصبدارانو د لوړې او پرمختللې زده كړې په برخه كې كار كاوه او له                   
بل لوري د متحده اياالتو فعاليتونه نويو غړو او  ساتونكومنصبدارانو 

. ته د بنسټيزې زده كړې لپاره د يوه لوي پروګرام د جوړولو پر سر وو                       
كال كې د امنيت خصوصى شركت چې د                      2003په   متحده اياالتو      

تړون پوليسو ته د زده كړې د       داينكروپ انترنشنل په نامه ياديږى، سره       
په مركزي زده كړه ايز مركز كې  پروګرام د جوړولو او پلي كولو په موخه   

 كال كې   2004چې په كابل كې واقع دي، السليك كړ  او دغه تړون يې په     
په اوه سيمه ايزو روزنيزو مركزونو كې د زده كړې په موخه چې په جالل                
آباد، گرديز، كندهار، هرات، باميان، مزارشريف او كندوز كې واقع                

، درس او عملي     )ويناوې(په دغه كورس كې د لكچر         .  دي السليك كړ  
دغه . زده كړې شاملې دي او د افغان پوليس مربيانو لخوا تدريس كيږي

. مربيانو خپله د مربيانو يو دري مياشتنئ تربيتي كورس سرته رسولي             
م چوكاټ د زده كړې د اصلي دورو د ټوليزو كرښو څخه جوړ شوي چې               2

مركزي روزنيز مركز او همدارنګه سيمه ايز روزنيز مركزونه يې د نويو               
 2004د  .  غړو او هم د ساتونكو پوليسو منصبدارانو لپاره پر مخ بيايي              

 نوي   20،000كال د اكتوبر د ټاكنو څخه مخكې ګرځندوي پوليسوته                   
پوليس غړي ټاكل شوي چې په مركزي روزنيز مركز او سيمه ايزو                           

 مه نيټه         30 كال د نومبر              2006دغه ارقام د جرمنى سفارت څخه په كابل كې تر السه شوى، كابل، د                                                             94

 د پوليسو سمونيزى چارى .4

 د كورنيو چارو وزارت: عكس

28 



 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

 كال د جون تر      2006د  .  روزنيزو مركزونو كې پوليسي زده كړې كړې وې         
 96. زياتو كسانو په دغه مركز كې زده كړه كړېده                     60،000مياشتې تر     

مګردغه شمېره د ډيرئ هغو منصبدارانو څخه جوړه ده چې يوازې يې                 
چې ) د پيوستون لنډ مهالې دري مياشتنئ كورس لومړى مرحله كې(په  

 ګډون كړي نه په لومړى نهو مياشتني                97په لمړيو كې وړاندې شو،        
اساسى او دوهم پنځه مياشتني اساسى كورس چې دواړه يو پر بل                        

 . پسې په الره واچول شوو

) ساتونكو(د پوليسو په روزنه كې تر ټولو لويه ننګونه د ګرځنده                           
پوليسو او د افغان ملي پوليسو په نويو غړو كې د بې سوادۍ لوړه                        

 په سلو كې د لوستلو      30اټكل شوي چې د افغاني ملي پوليسو        .  كچه ده 
د بېلګې په ډول د     .  چې يوه ډېره ټيټه فيصدي ده       98او ليكلو وړتيا لري،   

 فارغينو څخه    887 كې د هرو       (RTC)كندز په سيمه ييز روزنيز مركز          
 كسه باسواده   7چې د جنوري او نومبر په مينځ كې فارغ شوي، يوازې                

 نه يوازې دا چې نويو غړو ته د سواد زده كړه ډېره ستونزمنه ده                        99.وو
بلكه دا خبره هم ده چې د هغه پوليس ځواك څخه چې د سواد كچه يې                      

 .   م مخ    64،   ")  د سازمان مينځي ارزونه                     " عمومي څيړونكي،                : (   د الزياتو معلوماتو د تر السه كولو لپاره مراجعه وكړئ                                                  95
، د نـړيـوالـو اړيـكـو                                          " د اردو او پوليسو د جوړښت په هڅو كې پرمختياوې راغلې دي مګر راتلونكي پالنونه بايد په ښه ډول څرګند شي                                                                                                   : د متحده اياالتو د ځواب وركونې دفتر، په افغانستان كې امنيت                                                           96

 .    مخونه      21-19.    كال د جون مياشت                2005كميټې ته وړاندې شوي رپوټ ،د نمايندګانو مجلس، د                                                 
 م مخ    7همهغه        97
 م مخ    19 همهغه،          98
 . مه نيټه       28 كال د نومبر د مياشت                      2006د كندوز د سيمه ايز روزنيزه مركز د سيمه ايز قوماندان د مرستيال سره د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه،  د                                                                                                                   99

 95روزنيزې دورې، مركزي روزنيز  مركز او سيمه ايز  روزنيزه  مركزونه:  چوكاټدوهم 

 مياشتنۍ ورودي كورس دي چې د باسواده زده كوونكو لپاره مخ ته بېول 9 اساسى كورس، 1شميره  . اساسى كورسونهمه شميره 3 او 2، 1
په دغه كورس كې  رپوټ ليكنه، ( اساسى كورس هم همدا ډول دي، مګر د بې سواده زده كوونكو لپاره ځانګړي شوي دي 2كيږي او شميره 

 اساسى كورس په نامه د 3 كال كې يو نوي اساسى كورس د شميره 2006په ). ياددښت ليكنه او د شاهدينو د څرګندونو د اخيستلو شامل نه دي
 اساسى كورس كې د پنځو اوونيو لپاره د سواد د زده كړې يو پروګرام، او د هغه 3په شميره .  اساسى كورس په ځاي په الره واچول شو 2شميره 

 اوونۍ سوادي روزنه په 5بعضې مربيان د دغه څېړنې په اړوند مركو كې  څرګنده كړېده چې . څخه وروسته د نهو اونيو لمړنۍ دوره  پيل كيده
 اساسى كورس كې په پوره توګه ګډون وكړي بسنه �زده كوونكو كې د سوادي مهارتونو د رامنځ ته كولو لپاره په هغه كچه چې وكوالي شي په 

 . نه كوي

 د پيوستون لنډ مهالې  پروګرام كورسونه د خدمت په څنګ كې پرمختللي                    . لنډ مهاله پروګرامونه    3 او شميره     2،  1پيوستون شميره   د  
كه څه هم د د پيوستون لنډ ( اساسى كورسونو د فارغانو د راوروسته زده كړو لپاره مخ ته بېول كيږي 3 او شميره 2، 1كورسونه دي چې د شميره 

د پيوستون لنډ مهاله لمړئ پروګرام  يو پرمختللي كورس دي چې دخدمت             ).  مهاله پروګرام يو شمېر ګډونوالو  يوه لمړنۍ دوره نه ده پوره كړې            
په حال كې منصبدارانو لپاره ځانګړي شوي او د  افغان ملي پوليسو د باسواده غړو لپاره په الره اچول شوي دي، او د پيوستون لنډ مهالې                                     

د پيوستون لنډ مهاله دريم پروګرام يو نوي پنځه           .  دويم پروګرام يو دري اوونيز او د پيوستون لنډ مهالې  د لمړي  پروګرام  تكميلي دوره ده                          
 لنډ مهالو پروګرامونو د كورسونو په ځاي به په الره واچول شي؛ د دغه كورس پاي ته رسول د افغان                          2 او   1مياشتني كورس دي چې د شميره        

 دريم پروګرام درۍ كورسونه په الره اچوي چې عبارت دي له               هد پيوستون لنډ مهال    .  ملي پوليسو د خدمت په حال كې غړو لپاره ډير اړين دي              
 .څخه چې په ترتيب د ټيټ پوړو، مينځ پوړو او لوړ پوړو منصبدارانو لپاره په الره اچول كيږي) Cو  اA، B(الف، ب او ج 

په  دغو دورو كې  د افغانستان د ټولنيزو ملي پوليسو لپاره د روزنيز كورس، د سرحدي پوليسو لپاره د روزنيز                                 نورې تخصصي دورې       
كورس، د جنايي څيړنو يو كورس، د منصبدارانو لپاره يو سيمه ايز روزنيز پروګرام، د ګرمو سالګانو څخه د ګټې اخيستنې د الرو چارو يو                                
روزنيز كورس ، د مربيانو د تربيې يو كورس، د چلولو او پوليسي ثبت او ضبط په اړه  كورسونه، د كورنيو چارو په وزارت كې د فساد سره د                                  

، او تخصصي روزنيز كورسونه د مسلكي معيارونو د واحد د پوليسو د تكتيكي  زده كړې نوښت او د ښځينه پوليسو                                  مبارزې يو كورس   
 . واحدونو لپاره  كورسونه په هغه كې شامل دي
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

د .  ډېره ټيټه ده  مونږ څرنګه د قانون د ښه حاكميت د پلي كولو تمه ولرو                
 د عمومي    وامريكې د متحده اياالتو د دفاع او بهرنيو چارو وزارتون               
 :څيړونكو په رپوټ، د پوليسو د زده كړې او چمتو والي په اړه

 اساسى كورس پنځه مياشتني دوري پاي ته رسول د                2د شميره    
غرب د عرفي پوليسو ورته دندو د سرته رسولو په موخه د افغان                

د افغان ملي      .  ملي پوليسو د چمتو كولو لپاره بسنه نه كوي                    
پوليسو د بې سواده غړو څخه يوازې دا تمه كيږي چې تكميلي يا               
مرستندويې پوليسي دندې لكه امنيتي تدابير، د تفتيش د پستو 

 100.. د ساتنې او ادارې دندې تر سره كړي

د افغان ملي پوليسو څو كسه لوړ پوړو منصبدارانو د نويو بې سواده                 
غړو د زده كړې د اغيزمنتيا او د باسواده او بې سواده فارغانو تر مينځ                

تبو وركولو او معاش كې د توپير نه شتون تر پوښتنې الندې                           رپه   
دا په داسې حال كې دي چې باسواده فارغان يوه نهه مياشتنۍ            .  راوست

د .  دوره او بې سواده غړي يوه پنځه مياشتنۍ دوره پاي ته رسوي                         
د لوړى درجې لرونكو فارغانو ته        «پوليسو د يوه سترپاسوال په وينا          

زده كوونكي بايد د بې       )  حرفه اي (مسلكي  .  بايد مكافات وركړل شي    
 101.. سوادانو په پرتله د ډيرو مكافاتو څخه برخمن شي

د خلكو سره د غير رسمي مركو په اوږدو كې هغوي زياتره ويلي دي چې 
د مركه شويو   .  د نويو پوليسو اغيزمنتيا د تېرو پوليسو په پرتله كمه ده          

نوي پوليس د تيرو پوليسو په پرتله ډير بد           «له ډلې څخه د يوه په وينا          
د تېرو    102.دي، ځكه هغوي بې سواده دي مګر تېر پوليس مسلكي وو                

نسلونو څو تنو پوليسو په دې اړه انديښنه څرګنده كړه چې ملي                               
پوليسو ته د داخلېدو آسانه  شرايط سبب شويدي چې د ملي پوليسو                  

د يوه لوړ پوړي مقام په وينا        .  اعتبار يې د خلكو په وړاندې كم كړي دي         
 : كال كې د اكاډمۍ څخه فارغ شوي1971چې په 

د مونږ آلماني ښوونكو مونږ ته ويل چې  يو مسلكي پوليس                          

مګر  بر عكس نن ورځ       .  منصبدار كېدل تر بل هر كار ستونزمن دي        
نورې دندې د ملي پوليسو ځواك ته د دخول په پرتله ډېرې                              

اوس مهال د پوليسو دنده، يوه تر ټولو آسانه دندو . ستونزمنې دي
 103.څخه ده 

د مركه شويو څخه څو كسو يې څرګنده كړې ده چې د پوليسو روزنه په                  
عين حال كې چې ښه ده، د نويو تربيه شويو پوليسو نفوذ يې چې په نه                    
اصالح شوي سازماني پوليسي چاپېريال يعني د دوي ولسوالي يا                    

د دغه وينا را وروسته د      .  واليت كې په كار بوخت شوي محدود كړي دي       
 يو مربي چې په كار بوخت دي دغه ستونزه             سيمه ايز روزنيزه مركزونو    

 :داسې تشريح كړه

دلته زده كوونكي ډېر ښه خلك وي، مګر كله چې خپلو ولسواليو            
ته ځي نور پوليس منصبداران هغوي تر فشار الندې راولي چې                  
بايد د پخوا په شان رويه وكړي او رشوت واخلي او كه دوي                            

 104.رشوت وانخلي دوي نشي كوالي هلته ژوند وكړي

د اوسنيو پوليسو په روزنه كې يو د تر ټولو لويو ستونزو څخه دغه                         
د ډېرو هغو كسانو چې      .  ټكي ته كمه پاملرنه ده چې څوك زده كړه كوي            

په دې اړه ورسره مركه شوېده، د افغانستان د مرستندويو پوليسو د                  
دوي ويلي دي چې كوالي     .  نويو غړو د ارزونې پر ارزښت ټينګار كړيدي     

شو ډاډ تر السه كړو چې غير قانوني وسله وال نيمه پوځيان يا د طالبانو       
ښكاري چې ډيرئ اوس هم             .  جنګياليان نه ګمارل او تربيه كيږي               

انديښمن دي چې څوك د پوليسو په دغه ثابت ځواك كې ګمارل كيږي               
د  امريكې متحده     .  او څوك د دغه ځواك د غړيتوب لپاره تربيه كيږي            

  د شخصي امنيتي كمپنۍ  د يوه مقام په وينا چې د DynCorpاياالتو د 
مونږ هغه چا ته زده كړه وركوو چې ګمارو            «پوليسو په روزنه بوخت ؤ        

 »يې 

د كاغذ پر مخ داسې يوه پروسه چمتو شوې چې په هغه كې د كورنيو                      

  مخ   ��،   " د سازمان مينځي ارزونه                     "  عمومي څيړونكي،                  100
 .   مه نيټه       15 كال د نومبر              2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د                                                      101
 .   مه نيټه       29 كال د نومبر              2006همهغه ، كابل د                 102

 .   مه نيټه       19 كال د نومبر              2006همهغه ، كابل د                 103
 . مه نيټه       28 زيږديز كال د نومبر د مياشتې                              2006همهغه، كندوز، د                  104
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 د افغانستان  په پوليسو او پوځي ځواكونو كې اجباري چوپړ: كاټچو: دريم

 ځـيـنـو    كال د مخه د دنده چوپړ سياست پلي كاوه چې د هغه سره سم ټول ځوان سړي د ديني علومو د زده كـوونـكـو او د                            1992افغانستان د   
پوليسـو كـې چـوپـړ تـر            )   مخفي( قبايلې سيمو خلك چې د پاكستان د سرحد سره ژوند كوي څخه پرته نور ټول بايد په اردو، پوليسو يا پټو             

 . كاله وه2 كلن او د چوپړ دوره 22 لسيزه كې د چوپړ عمر 1970په . سره كړي

 كال د دسمبر په مياشت كې د شوروي لخوا د افغانستان اشغال، او هغه جګړې چې د هـغـه راوروسـتـه د دولـت د ځـواكـونـو او د                                1979د  
 18د دغه امر په پايله كې د چوپړ عـمـر     .   مجاهدينو او مقاومت د ډلو ترمينځ پيښې شوې له چوپړ څخه د تيښتې د كچې د لوړيدو المل شوې              

دغه  مسئله چې د خلكو نه خـوښـېـده  د دې المـل شـوه چـې ډيـرئ                      .      كې څلور كاله شوه1984 كې درۍ كاله او 1981كلن او د چوپړ دوره په       
 كې لغو شـو او د چـوپـړ            1987دغه سياست په .   ځوانان د چوپړ څخه د تيښتې په موخه پاكستان ته والړ شي يا د مجاهدينو سره يوځاي شي                 

 105. دوره هم دوه كاله شوه

د مـنـصـبـدارانـو څـو كسـو د                .   د دغه څيړنې اړوند مركو كې د تېرو نسلونو ټولو منصبدارانو د اجباري چوپړ د بيا پلي كولو څخه پلوي وكـړ                
دولت جوړونې په موخه د ټوليزې زده كړې او د چوپړ د دورې پاي ته رسول چې د چوپړ كوونكي د واليت څخه پرته  په بل واليت كې  تـر سـره               

دغو منصبدارانو ادعا وكړه چې اجباري چوپړ يواځينۍ الره ده چې د پوليسو اعتبار او ګټورتـيـا د هـغـه          .   كيږي د ښيګڼو په اړه خبرې وكړي      
 :د پوليسو د يوه رئيس په وينا. الرې زياته كړو

 كـلـنـۍ تـه         22هغه وخت چـې خـلـك        .  دغه امر  كوالي شي د پوليسو اعتبار او اغيزمنتيا زياته كړي. ټول بايد اجباري چوپړ تر سره كړي 
هيڅوك حاضر نه وو خپلې لورګانې هغه چاته وركړي چې زامن يې پوځي يا پوليسي . رسيدل  د اجباري چوپړ په تر سره كولو مجبور وو

 106. چوپړ ته نه وو ليږلي، ځكه چې دغه خلك د خلكو لپاره د باور وړ نه وو

اجباري چوپړ كوالي شي د نويو پوليسو د كردار څرنګوالي ښه كړي  او په خپل وار د ملي پوليسو د اعتبار او اغيزمنتيا د زياتـوالـي لـپـاره                     
دغه د ځواكونو تربيې او د ظرفيت د رشد لپاره يو فرصت دي او د بوختيا په پيداكولو او د بېكارۍ د كچې په كمولو كـې هـم                    .   يوه مرسته ده  

بر سېره پردې اجباري چوپړ كوالي شي  د اردو او پوليسو د يوه ښه ځواك د ثـبـات او پـايښـت لـپـاره چـې بـايـد د نـويـو                            . مرسته كوالي شي 
 . ځواكونو د جذب او ساتنې لپاره  زيات او مناسب معاش وركړل شي يوه د حل الره وي

د سياست پر بنسټ والړ اردو او پوليس ځواك  په پـرتلـه  ډېـرې ښـېـګـڼـې              )   دنده چوپړ (   روښانه ده چې د مسلكي اردو او پوليسو درلودل د       
 په لسيزه كې د دغه سياست څخه د ډېرو بدو يادونو په شـتـون سـره د دولـت             1980برسېره پر دې د دنده چوپړ د سياست بيا پلي كول  د    .   لري

د دغو ټولو سره سره بايد ددغه سياست د پلي كولو شونتيا بايد د پوليسو د لوړ پوړه            .   محبوبيت د سياست له نظره په ډېره كچه كموالي شي        
 .منصبدارانو د سپارښتنې د كچې او د اجباري چوپړ د ښېګڼو او د كمزورتيا د ټكيو په نظر كې نيولو سره وڅېړل شي 

چارو وزارت بايد نوي غړي و ارزوي، مګر د ډيرو په اند دغه پروسه                     
چې كمه تعقيب شوېده او د يونيفورم اغوستونكو غړو لپاره د تعيين                

  په عمل كې       107.شويو ځانګړتياوو څخه هيڅ يوه يې هم نه ده پلي شوې             
زياتره نوي غړي د سيمه ايزو مقاماتو او ګوندي قوماندانانو لخوا                      

په دغه امر كې سياسي، سيمه ايزو او ګوندي مقاماتو ته        . معرفي كيږي 

وفاداري د پوليسو په نوي ځواك كې د ګمارلو او د هغه شرايطوڅخه د              
 . برخمنتيا په پرتله ډېر رول لري

آلمان او متحده اياالت دغه ټكي ته د كمې پاملرنې سره سره چې څوك                
ګمارل كيږي، هيڅ يو هم پر فارغينو د روزنيزو پروګرامونو د اغيزې                  
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د ملګرو ملتونو يو كاركوونكي چې د اوسنۍ څېړنې            .  څخه خبر نه دي    
 پوليس 1،900د كندهار په واليت كې، «: سره مركې ته حاضر شو، وويل

 كسو زده كړه      200په خدمت بوخت دي چې د هغو له ډلې څخه يوازې                    
دا په داسې حال كې ده چې سيمه ايز روزنيز مركز د سهيل د                        .  كړېده

 كسه تربيه كړيدي، دغه ټول كسان چېرته تللي                     6،000ساحې لپاره      
 108دي؟

د امنيت د څانګې د سمون  په اړوند د افغانستان د څيړنې او ارزونې د                 
 : كال  په خبرپاڼه كې څرګنده  شوېده چې2004ادارى د 

ټول پوليس وروسته ددې چې زده كړه وكړي له هغو ځواكونو سره              
يو ځاي كېږي چې لمړئ هلته وو او هلته د دوي په اړوند هيڅ ډول                 
څارنه، الرښوونه او يا هم روزنه نه تر سره كيږي؛ او كه پوځي                         
سمون په داسې سادګۍ د نيمه پوځيانو روزنه او تجهيز او د                        
هغوي ليږل اوسنيو  ګوندي قوماندانانو ته وي او نوم يې كيښودل 
شي د افغانستان نوې ملي اردو  نو وضعه به هماغه ډول وي چې                   

 109.تمه كيږي

البته د دغه ټكي نه پوهېدل چې څوك زده كړه كوي او زده كړه پر هغوي                 
څه اغيزه لري، د پوليسو پر زده كړه يې د هغو زماني او پولي لويو                           

 .پانګو اچونو داغيزې ارزول ډېر ستونزمن كړي دي

دغه ټكي ته نه پاملرنه چې څوك زده كوي او پر هغوي څه اغيزه كوي                     
) اصالحي(يوه ستونزه منعكسوي چې د افغانستان په ډيرئ سمونيز               

چارو كې تر ستر ګو كيږي او هغه د هغو سازمانو د سمون لپاره چې ډير                
سياسي فعاليتونه لري تر اندازې زيات د تكنوكراتي تګالرو څخه ګټه            

پوليس د افغانستان د قدرت د سياست په پلي كولو كې               .  اخيستنه ده 
ډيرئ افغانانو په مركو كې دغه ټكي ته اشاره كړې           .  ډېره لويه ونډه لري   

چې د پوليسو د زده كړې لپاره اوسنۍ تكنوكراتي تګالرو په ځينو                      
برخو كې ناوړه پايلې درلودلې دي او ددې پر ځاي چې دولت ته د                              

وفادار او ګټور پوليس ځواك د جوړېدو سبب شي، د دولت مخالف                   
د كورنيو چارو وزارت د      .  ځواكونو د ال ځواكمنتيا المل ګرځېدلي دي        

 : يوه پخواني لوړپوړي  مقام په وينا

دغه خلك د     .  هر قوماندان خپل نيمه پوځيان زده كړې ته ليږي                
روزنيزې دورې د پاي ته رسولو سره د يوه يونيفورم سره د دوي                    

د مونږ السته راوړنه داده چې نيمه                 .  قوماندان ته ليږل كيږي        
دي چې دوي ته يونيفورم وركړل شوي،           )  شبه نظاميان (پوځيان  

او اوس هم   .ښه تربيه شوي او د ښو تجهيزاتو څخه برخمن شويدي          
مونږ بايد د نيمه    .  .  .  .  همغه نيمه پوځي قوماندان ته رپوټ وركوي       

پوځيانو غړي په روزنيزو پروګرامونو كې شامل كړو او دوي په                
مختلفو سيمو كې په چوپړ بوخت كړو اوسنئ روښ نه شي كوالي             

او .  د نيمه پوځيانو د فرمان او سلطې تشكيالت له مينځه يوسي             
وروستۍ پايله به يې داوي چې مونږ به د نيمه پوځيانو د ډلو د                      

 110.ځواكمن كېدو لپاره روزنه وركوو

 الرښــــوونــــه
همغه ډول چې د افغان ملي پوليسو د كدر غړي د پوليسي زده كړې                        
لمړنۍ او پرمختللې دورې پاي ته رسوي، د چوپړ پر مهال د زده كړې له            
الرې د دغه زده كړې د بيا پلي كولو اړتيا او د الرښوونو پروګرامونو ته               

مركزي روزنيز مركز او سيمه ايز روزنيزو مركزونود        .  ډېره پاملرنه كېږي  
افغان تجربه لرونكو منصبدارانو لپاره د پنځه اوونيزو كورسونو په                 

تر نامه الندې پيل      (FTO)  »سيمه ايزې زده كړې منصبدار     «الره اچول د    
كړي دي، ترڅو دغه افراد خپله وكوالي شي په خپلو اړونده پوليسي                   

د نړيوالو پوليسو د     ..  ميشت ځايونو كې تكميلي زده كړې تر سره كړي          
او دغه     111الرښوونو د پروګرامونو پراختيا ته هم ډېره پاملرنه كيږي                 

د پوليسو د څانګې د سمون لپاره د آلمان د ځانګړي                            «مسئله د      
 په وينا په افغانستان كې د راتلونكي مرحلې اصلي ركن د                   »استازي

 112. پوليسو د څانګې سمون دي

 .   مه نيټه       23 كال د نومبر              2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې مركه، كابل، د                                                       108
 . م مخ    17.    كال د جون مياشت                2004تر ټولو كوچنۍ پانګې اچونې، ټيټې پايلې ، د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى توضيح پاڼه،  كابل، د                                                                                                    "  109
 .       مه نيټه       16 كال د نومبر              2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د                                                      110
  مخونه      20-19،   ")  د سازمان مينځي ارزونه                       "   عمومى څيړونكي ،                 (  111
 .   مه نيټه       25 كال د نومبر              2006دسفير هلموت فريك سره د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د                                                                           112
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د نشه اې توكو او د       د امريكې د متحده اياالتو د بهرنيو چارو وزارت             
قانون د پلي كولو نړيوالې كميټې په افغانستان كې د پوليسو د                             

امريكې الرښوونې د تر ټولو لوي پروګرام د پلي كولو په موخه د                             
متحده اياالتو د ډاينكراب  د شخصي امنيتي كمپنۍ سره تړون                            

 500 كال د مي د مياشتې څخه د          2007  د ډاينكراپ تړون د   .  السليك كړ 
. مربيانو د چمتو كولو او د پوليسو د الرښوونې په موخه السليك شو               

بر سېره پر دې چې الرښونه د متحده اياالتو د الرښوونې د پروګرام                        
 په شاوخوا كې د ملكي پوليسو د دندو له ډلې څخه ده                   20دنده ده، د     

ټيمونو كې په ټول هېواد كې ګمار      چې د اروپايي  واليتي بيا رغونې  په 
په «د الرښوونې د پروګرامونو سره  د اروپا مرسته ښايي د               .  ل شويدي 

 په  جوړېدو د پام        »افغانستان كې د اروپايي ټولنې د پوليسو پالوي          
 كسه   160دغه پالوي په نظر كې لري چې                     .  وړ  زياتوالي ومومي        

حتي د هغو       .  كارپوهان او پوليس منصبداران ځاي پر ځاي كړي                    
الرښوونكو شمېر چې د دغه پراخ پروګرام له الرې چمتو كيږي، د اړتيا             

د ناټو د دفاع وزير په هغه غونډه كې چې په               .  وړشمېر څخه ډېر كم دي     
 نورو   2،000كې درلوده د        )  Quebec( كال كې يې په كيوبك               2007

كه څه هم د دغه كار سرته             .  پوليس مربيانو د ليږلو غوښتونكي شو          
رسول پانګې او په افغانستان كې د كار كړلو د شرايطو واجد مربيانو د 

 113.  پيداكولو ستونزې ته په پاملرنه  ډير ناشونى  برېښي 

د پوليسو د الرښوونې پروګرام د كورنيو چارو په وزارت كې د ننه، د                   
ملي پوليسو په پنځو سيمه ايزو قوماندانيو او څو د واليتي بيا رغونې 

متحده اياالت  او په      .  ټيمونو كې  ځينې الرښوونكې پر ګوته كړي دي           
دواړه په    ،(EUPOL)افغانستان كې د اروپايي ټولنې د پوليسو پالوي         

نظر كې لري ترڅو الزيات څارونكي په واليتي او سيمه ايزو كچو او په               
هغه صورت كې چې د څارونكو شمېر په لوړه كچه زياتوالي ومومي،                
  .په سيمه ايزه كچه د پوليس مقاماتو د څارنې په موخه ميشت كړي

د څارنې يو اغيزمن پروګرام كوالي شي د پوليسو د هر اړخيز سمون د                 
مګر  د څارنيز پروګرام د پلي       . تګالرې په يوه ارزښتناكه عنصر بدل شي 

يو د تر    .  كولو په مخ كې ډېر زيات شمېر خطرونه او ننګونې شته دي                   

ټولو لويو ننګونو څخه، د ماهرانو او نړيوالو پوليس منصبدارانو د                   
كافي شمېر پيداكول  دي چې په لېرې  او ځينو ناامنه سيمو كې د                             

امنيتي رژيمونه هغه بل خطر       .  الرښود په توګه د كار  غوښتونكي وي           
دي چې څو تنو مركه شويو هغه ته ګوته نېولې ده؛ دغه رژيمونه چې په                   
سيمه كې د الرښوونكو د ساتنې لپاره ځاي په ځاي كيږي، په عين حال                
كې چې د دوي شتون  د هېواد په ځينو سيمو كې اړين دي، كوالي شي                   
د الرښوونكو اوتر الرښوونې الندې پوليسو تر منځ د خنډ په پيدا كولو 

د واليتي بيا رغونې       114..سره د الرښوونې د اغيزمنتيا كچه راكمه كړي         
ټيمونو او په سيمه ايزو روزنيزو مركزونو كې د الرښوونكو ميشت                    
كېدل كوالي شي د دغه اند د ال ځواكمن كېدو المل شي چې د                                     
افغانستان ملي پوليس يو پوځي يا نيمه پوځي ځواك دي نه يو ملكي                

 . پوليسي ځواك

د الرښوونكو د كار د هدايت په موخه دسياسي وضعيت سره سمې                      
تګالرې نشتوالي ښايي د پوليسو د الرښوونې په برخه كې د                                   

د الرښوونې  .  پروګرامونولپاره د غټو پانګو د بيځايه لګښت المل شي         
پروګرامونه پر دغه فرضيه والړ دي چې نړيوال الرښوونكي هغه باخبره             
عاملين دي چې د دوي كار په افغانستان كې د لوړپوړو شريكانو سره د 
پوهې او تخصص ويش دي مګر په  حقيقت كې دغه امر په ډېرو مواردو 

ښايي دغه نړيوال الرښوونكي په لويديځ كې د             .    كې د حل الره نه ده         
پوليسو د فني چارو په اړه زيات وپوهيږي، اما په افغانستان كې د                      

هغه .  پوليسو د سياست او كلتور سره د افغانانو په اندازه بلد نه دي                    
فرد چې د افغانستان د سياست په اړه يې يوه اوږد مهالې څيړنه تر سره                 
كړې، دغه ټكي ته يې ګوتنيونه وكړه چې  ډيرئ افغان كاركوونكي د                   
نړيوالو كاركوونكو سره د كار پر مهال داسې فكر كوي چې دوي  د                        
ټيټې كچې شريكان دي  مګر په ډېره ماهرانه توګه كارونه پخپله ګټه                   

د الرښوونې ټيم  ددې لپاره چې اغيزمنه الرښوونه تر                  115.سرته رسوي 
سره كړي بايد د سياسي او مسلكي تخصص د تركيب څخه برخمن وي               
او په عين حال كې  چې د دوي افغاني  ملګري  د پوليسو په فني چارو                      
كې  الرښوونه كوي پريږدي چې دغه افغانان دوي ته  د افغانستان د                       

 .كلتور او سياست په اړوند الرښوونه وكړي

 .   مه نيټه       13 كال د اپريل              2007، د     New York Times،   " د ناټو او د هغه د تړونوالو د دفاع رئيسان د افغانستان د ځواكونو لپاره د الزياتو مربيانو د ګمارلو په اړوند فشار راوړي                                                                                                                  "   تام شانكر،            (  113
د څرنګوالي پـه هـكلـه                                 د يوه خطر سره مخ يو؛د دغه پر ځاي چې د افغانستان د ستونزو د حل الرې چارې ولټوو ذهن مو د كار په سيمه كې  د بهرنيانو د ځان د ساتنې                                                                                                                                "   د اروپايي مقام د څرګندونو سره سم،                                              114

 .      كال د نومبر لومړۍ نيټه                       2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د                                                     "   بوخت وي        
 .    كال د ډيسمبر لومړى نيټه                        2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د                                                      115
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

 د كورنيو چارو وزارت: عكس

ښايي د الرښوونو د پروګرامونوتر ټولو لوي خطرونه په ټيټه كچه خپله             
ښايي د پوليسو انفرادي الرښوونه په            .  پروګرامونو ته زيان ورسوي      

داسې شرايطو كې چې د دولتي لوړو مقاماتو له لوري د پوليسو د                        
سمون په اړوند هيڅ ډول ژمنتوب نشته او د كورنيو چارو وزارت د                       
سازماني سمون په اړه هيڅ د يادولو وړ پرمختګ نه تر سترګو كيږي د                
افغانستان دپوليسو پر اغيزمنتيا د يوه سازمان په توګه ښه اغيزه  ونه              

هغه  ژمنې چې تر اوسه د دولت د لوړ پوړو مقاماتو او د                      .  شي كوالي 
كورنيو چارو وزارت لخوا د كورنيو چارو وزارت د سازماني سمون                   

په موخه د فشار راوړلو په اړوند شوې دي، د يوه ځواب                        )  اصالح(
 .116. وركوونكي په وينا په هر حال كې بى رنګه وى

د امريكې متحده     .  د نړيوالو الرښوونكو د معاش كچه ډېره لوړه ده                
د پوليسو د يوه مربي        د شخصي امنيتي كمپنۍ         DynCorpاياالتو د    

 ساتنمنانو د    120 ډالره دي چې د ملي پوليسو د                100،000كلني معاش    
 ډالره معاش     70معاش سره برابره شمېره ده چې په هره مياشت كې                       

دغه شمېره د پوليسو د نړيوال مربي يا الرښوونكو د نورو                      117اخلي،
پانګو سره لكه غير توليدي سازماني پانګې، امنيتي پانګه، بيمه،                 

دغه په دې   .  خوراك او ځاي، كم تر كمه دوه يا درۍ ځله زياتوالي مومي            
  د شخصي امنيتي      DynCorpمانا دي چې د امريكې متحده اياالتو د           

 مربيانو او الرښوونكو د ساتنې كلنۍ پانګه د افغانستان 500كمپنۍ د 
 كال دتصويب شوي      2006 منصبدارانو لپاره په       62،000د ملي پوليسو      

معاش د پانګې څخه تجاوز كوي دغه لويې پانګې ته په پاملرنه بايد د                
ارزونې داسې سيستمونه جوړ كړل شي چې د هغه په وسيله او د يوه                      
ثابت معيار په بنسټ تشخيص كړل شي چې  آيا د الرښوونې                                       
پروګرامونو دومره اغيزه درلودلې ده چې دغه لويې پانګې پر هغه                       

 . ولګول شي

 .    كال د ډيسمبر لومړى نيټه                        2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د                                                      116
 پـه اړونـد يـو څـيـړنـيـز                                                          CorpWatchد   .        ډالره دي         100،324  د شخصي امنيتي كمپنۍ  د پوليسو د الرښوونې د لمړنيو پوستونو معاش                                                                 DynCorpد آخري رپوټونو پر بنسټ  د  امريكې متحده اياالتو   د                                                       117

 .   م مخ    18 كال،       CA: CorpWatch,   ،2006 ته مراجعه وكړئ  ،اوكلند،                           Afghanistan Incرپوټ  فريبا نوا                  
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 118بيخبناوى تجهيزات او  2. 4
د پوليسو نه بسيا كوونكي تجهيزات او بېخبناوې يو بل المل دي چې               
د افغانستان د پوليسو په نه ګټورتيا او د زياتو ځاني او مالي زيانونو                

د آلمان د دولت په اټكل كې چې په              .  په رامنځ ته كېدو كې اغيزه لري         
 په سلو   10 كال كې تر سره شو ويل شويدي چې د افغان پوليسو تر                 2002

او د     كې كم ځواكونه د بسيا كوونكو تجهيزاتو څخه برخمن دي،                      
د .   فيصده په  شاوخوا كې بېخبناوې د مينځه تللې دي                     80پوليسو   

 مورده زيات د       800متحده اياالتو د دفاع وزارت اټكل كړي چې تر                   
پوليسو تاسيسات د واليتونو او ولسواليو په كچه او همدارنګه د                     

 د پوليسو د روزنې          119.افغانستان سرحدات بيارغونې ته اړتيا لري           
د بېلګې په ډول د        .  پروګرامونه هم د تجهېزاتو د كمښت سره مخ دي              

مركزي روزنيز مركز او سيمه ايزو روزنيزو مركزونو پروګرامونو و نشو   
 كال د مارچ تر مياشتې د ګرمو سالوو د ګټې                         2005كوالي چې د        

اخيستنې په اړه روزنه وركړي، لدې كبله چې تر دې مهاله  هيڅ يوه                         
مرستندويه هېواد هم  جنګي مهمات او سامانونه د افغانستان په واك             

 120.كې نه وو وركړي

د تېرو څو كلونو په اوږدو كې د مرستندويه هېوادونو د مرستو لويې                  
او زياتېدونكي پانګې او اهدايي تجهيزات د پوليسو د زېرمو پر بيا                 
رغاونه لكه نقليه وسايط، جنګي تجهيزات، مهمات، ارتباطي وسايل         

 كلونو تر مينځ     2007 او   2005متحده اياالتو د     .  او يونيفوم لګېدلي دي    
 مليارد ډالرو په شاو خواكې د افغانستان او د                      1په يوازې ځان د          

پانګې اچونې په   )  تسهيالتي(نړيوالې ټولنې د نورو غړو د آسانتيايي          
 ميليون ډالره د افغانستان د پوليسو       92,5 كال څخه يې   2002موخه او د  

 كال د جون    2006ددې سره سره د        121.د زېرمو د تامين لپاره مرسته كړېده       
 فيصده  20تر مياشتې د افغانستان د ملي پوليسو واحدونه يوازې د                 

د امنيت د اوښت     .  تصويب شوې كچې تجهيزاتو څخه برخمن شوي وو         

د نقليه وسايلوڅخه   (ګډه قومندانې وړاندوينه كړېده چې دغه شمېره به         
 چې  122 كال تر پايه پورې سل په سلو كې زياتوالي ومومي،          2007د  )  پرته

 مالى كالونو د مرستو د             2008 او     2007د پوليسو د څانګې سره د               
 مليارد ډالره د نوي جوړونې او        1زياتوالي په پايله كې چې له هغې ډلې          

 عرادې نقليه   12،000د  ( ميليون ډالره د تجهيزاتو د تامين په موخه             700
 123.  به په لويه كچه  زياتوالي ومومي) وسايطو په شمول

د افغانستان د امنيت د اوښت ګډه قومندانې د تجهېزاتو د تامين                         
) تداركاتي(برسېره د افغانستان د ملي پوليسو لپاره د يوه چمتوييز                 

سيستم د جوړولو په حال كې ده ترڅو تجهيزات د افغانستان د ملي                      
اردو د سيستم پر بنسټ او په كابل كې د يوه مركزي دفتر له الرې چې د                  
پنځه سيمه ايزو قوماندانيو د چمتوييز دفترونو مالتړ كوي، توزيع                  

دغه دفترونه به په خپل وار په والياتو كې د تجهيزاتو د مركز په                  .  كړي
توګه پاتې كيږي او د والياتو، ولسواليو او سرحداتو د پوليس                             
ځواكونو لپاره جنګي تجهيزات، لګښت او ارتباطي وسايل چمتو                    

دغه قومندانې تر هغه وخته د واليتي او سرحدي                                            .  كوي
پوليسوځواكونوته د تجهيزاتو او سالګانو د توزيع پروسه پر مخ                        

. بيايي چې دغه چمتوييز سيستم هم د كار كړلو په حال كې وساتل شي                
البته دغه ځواكونه دنده لري چې د دغه امكاناتو د تر السه كولو څخه                   

 124.. وروسته دوي بيا توزيع كړي

د افغانستان د ملي پوليسو د تجهيز تر ټولو لويه ننګونه، د كورني                      
زياتره هغه افراد چې    .  كنترول او ځواب وركونې د سيستم نشتوالي دي        

د دغه مطالعې په اړه ورسره مركه شوېده، د پوليسو د اهدايي                                 
تجهيزاتو څخه د بې شمېره غالوو او ناوړه ګټې اخيستنو څرګندونه                  

د پوليسو د تجهيزاتو څخه  يوه تر ټولو ښكاره ناوړه ګټه هغه ده                  .  كوي
چې ټول خلك د هغه شاهدان دي؛ د آلمان له خوا بې شمېره اهدايي                         

 : د مـــديـــريـــتـــي تـــجـــهـــيـــزاتـــو او مســـايـــلـــو د چـــمـــتـــو كـــولـــو  پـــه اړونـــد د زيـــاتـــې تشـــريـــح لـــپـــاره پـــه ځـــانـــګـــړي ډول د مـــتـــحـــده ايـــاالتـــو پـــه چـــوكـــاټ كـــې، مـــراجـــعـــه وكـــړئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   118
   مخونه       34-33،   ")  د سازمان مينځي ارزونه                     " عمومى څيړونكي ،                 (  

 م مخ    23،   " د افغانستان امنيت                 " په لنډ مهالي جزايي قانون كې  ذكر شوي                                           119
 . همغه     120
121 CSTC-A, “Afghanistan Cross Walk”, pp. 13-14. 

 م مخ    45،   " د سازمان مينځي ارزونه                     " عمومى څيړونكي ،                  122
123 General McCaffrey, “After Action Report”, p. 3. 
 م مخ    46د سازمان مينځي ارزونه                       " عمومى څيړونكي ،                 .   همغه     124
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نقليه وسايل د اوونۍ په پاي كې د كابل په شاوخوا كې  ټوليزو                                
 125.تفريحي ځايونو ته د كورنيو د حمل او نقل لپاره كارول كېږي

مګر د افغانستان د ملي پوليسو د تجهيزاتو پر وړاندې جدي ننګونه                 
د سيمه  .  چې شته ده، هغه د پوليسو د تجهيزاتو څخه پراخه غال ده                     

ايزې بيا رغونې د ټيم د يو مقام په وينا، د غال د مسئلې شدت دومره                      
زيات دي چې د سيمه ايزې بيا رغونې ټيم د هغو شيانو د وركولو                             
سياست پيل كړي چې د ليږد وړ نه وي او د تعميرونو نوې جوړونې ته                    

 د پوليسو د رئيس يو مرستيال رپوټ             126.يې ډېره پاملرنه رااړولې ده       
 جنګي سالوو د چمتووالي           900وركوي كله چې متحده اياالتو د                 

وړانديز د واليتي پوليسو پخواني رئيس ته وركړ، هغه د خپلې قبيلې               
بزګرو او دكاندارانو ته يونيفورم ورواغوست او هغوي هم د پوليسو په          
ميشت ځاي كې د سال د اخيستلو لپاره ودرېدل د پوليسو د رئيس د                     

 يې د پوليسو    200 سالګانو څخه  يوازې       900مرستيال په وينا نن ورځ د        
 يو بل مورد چې رپوټ وركړ شوي دي، وړاندې           127.په واك كې پاتې دي    

د پوليسو  .  كوونكوته د  تړونونو په وركړه  كې د پراخه فساد شتون دي              
د رئيس يوه مرستيال شكايت وكړ چې هغه بوټونه چې د يوه چينايي                     
بوټ جوړوونكي په وسيله جوړ شوي، يوازې يوه مياشت يې دوام وكړ              

 128.او څيرې شول

د دغه ستونزې  پراخوالي ته په پاملرنه د افغانستان ملي پوليسو او د                 
كورنيو چارو په وزارت كې د كورني كنټرول او ځواب وركونې د چارو               

د ټوليز څيړونكي د رپوټ پر بنسټ د . ځواكمنتيا ته كمه پاملرنه شوېده
 2005مسلكي معيارونو يا كورنيو چارو په اړوند يوازې يو كورس په                

 افغان ملي    28د دغه كورس څخه يوازې          .  كال كې په الره واچول شو         
د دغو زده كوونكو ډيرو ته يې د كورنيو چارو                     .  پوليس فارغ شول    

وزارت نه بغير دندې وسپارل شوې او تر هغه وروسته د كورنيو چارو                  
 متحده اياالت 129.وزارت د تكميلي كورسونو د جوړولو غوښتنه ونكړه

 كال كې د كورنيو چارو په وزارت كې د جنايي معلوماتو د                  2007به په   

د دغه واحد موخه د      .  واحد د جوړولو په موخه يوه نوې پروژه پيل كړي           
 .كورنيو چارو، ځواب وركولو او فساد په اړه د مسئلو سپړل  دي

يوه بله جدي ستونزه د ټولو تجهيزاتو او اهدايي زيرمو د ادارې او                         
هغه شكايت چې د دغه څيړنې په         .  ساتنې لپاره د مرستې اخيستل دي       

اوږدو كې تل اورېدل كيده دا ؤ چې د پوليسو د څانګې ډېر كم شمېر                      
يې د زرګونو اهدا شويو نقليه وسايطو د سوخت د توكو لپاره د پانګې               

 . څخه برخمن دي

 په سلو كې اهدا شوي            95برسېره پر دغه ستونزې بايد ووايو چې                
د بېلګې په توګه امريكايانو، جرمنيانو          130تجهيزات غير معياري دي    

او جاپانيانو ټولو د خپل هېواد توليد نقليه وسايط افغانستان ته اهدا             
او روسانو پرې پلورلي دي چې اوس مهال  چارواكي د هغه د پرزو په                     

د تجهيزاتو د نه      .  پيدا كولو او ساتنه كې د لويو ستونزو سره مخ دي                
معياري والي پر ستونزه برسېره ځينې اهدا شوي تجهيزات او وسايل               

د مركو په اوږدو كې څو كسو د اهدا شويو تجهيزاتو   . تر معيار ټيټ دي 
د كيفيت څخه لكه ناډاډمن جنګي كالشينكوفونه چې ظاهراً په چك                

 .هيواد كې جوړ شوي شكايت وكړ

 )اصالح(بيا جوړونه او سمون .   3، 4
 كال پورې د دغه مسئلې په اړه مخ پر زياتېدونكي درك موجود 2005تر 

ؤ چې يوازې روزنه او د تجهيزاتو وړاندې كول هغو اشخاصو ته چې                    
نوي د افغانستان د ملي پوليسو په نه اصالح شوي سازماني چاپېريال             

په .  او كورنيو چارو وزارت كې په كار بوخت كيږي ډېره كمه اغيزه لري              
عين حال كې په سهيل كې د طالبانو تر مشرۍ الندې د بلواو پيل د                          

دغه دوه  .  ګټور او ښه پوليسي ځواك د جوړېدو اړتيا دوه چنده كړېده              
 كال راپديخوا د دريو تېرو كلونو په         2005الملونه سبب شوي دي چې د        

پرتله  چې په هغه كې د پوليسو د څانګې د سمون لپاره هڅې شوې دي                   

 .   مه نيټه       14 كال د مى           2007كابل، د         .   له ټاماس روتيګ سره شخصى اړيكه، په ملګرو ملتونو، د اروپايې ټولنې او د المان په سفارت كې پخوانى چارواكى                                                                                                      125
 .     مه نيټه       27 زيږديز كال د نومبر                     2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، د                                                126
 مه نيټه       15 كال د نومبر              2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارى مركه، كابل، د                                                    127
 .   مه نيټه       22 كال د نومبر د مياشتې                       2006لوګر، د         د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارى مركه،                                            128
 م مخ    33،   " د سازمان مينځي ارزونه                     " عمومى څيړونكي ،                  129
 م مخ    44،   " د سازمان مينځي ارزونه                     " عمومى څيړونكي ،                  130
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د افغانستان د ملي پوليسو د بيا جوړونې او سازماني سمون ته ډېره                   
 .پاملرنه وشي او ال زېاتې زېرمې دغې چارې ته ځانګړې شي

د پوليسو د بيا جوړونې لپاره لويې هڅې چې د دغه رپوټ په دويمه                      
برخه كې د افغانستان پر پوليسود ځغلنده كتنې په ترڅ كې يادې شوې              

 :دي عبارت دي له

د افغانستان د ملي پوليسو د تشكيالتې بېلګې سره سم د پنځو                •
 سيمه ايزو قوماندانيو جوړول

د مراتبو په سلسله كې د سيمه ايزو مراتبو د لړۍ د شمول په موخه          •
 د تعديالتو راوستل، او د واليانو د واك راكمول

د پوليسو په ځواك كې د بيا بيا انډول رامينځ ته كول او د                                  •
افغانستان سهيل ته د اورپكو ضد عملياتو سره د مرستې په                      

 .موخه د ډېرو ځواكونو ليږل

لكه د لويو الرو پوليس او د (د ځينو پوليسي ځواكونو منحل كول  •
لكه دافغانستان  (او د نويو ځواكونو جوړول          )  تيار سئ پوليس   

مرستندوي ملي پوليس او د افغانستان د ټولنيز نظم ملي                             
 ؛او)پوليس

د تشكيالتو سمون او د پوليس ځواكونو د شمېر زياتوالي له                       •
 كسو څخه چې په پريكړه ليك كې تصويب شوي وو                          62،000

 . كسو ته82،000

د كورنيو چارو وزارت د سمون په موخه د يوې ټوليزې تګالرې په مخ                  
 2002ته بېولو كې پاتې والي د پوليسو د څانګې د سمون په برخه كې د                  

كال راپدېخوا يود ترټولو لويو نيمګړتياوو ځينې دي كه څه هم چې                      
آلمان او د امريكې متحده اياالت دواړه د كورنيو چارو وزارت د                           
لوړپوړو مقاماتو د الرښود په رول كې د دغه وزارت د سمونيزو چارو                 

مګر د دوي مرستې ددې پر ځاي چې په هراړخيزه               .  څخه مالتړ كړيدي   
توګه په دغه برخه كې وړاندې شي، نسبتاً په تدريجي ډول وې او د                         

 كال كې متحده  اياالتو د          2006اړتيا په وخت كې وړاندې شوې دي په             
دوي د سمونيزو فعاليتونو لمن په دغه وزارت كې د مديره هيئت له                     

 هڅو د پاملرنې وړ ټكي د كورنيو چارو په                    ود دغ  .  الرې پراخه كړه    
وزارت كې د مشرتابه د روزنيز پروګرام جوړول او په الره اچول دي چې               
د يوې سيستماتيكې تګالرې پر بنسټ د اجرائاتو د ښه والي لپاره د                   

 سيمو كې د ملي پوليسو مقاماتو ته د زده كړې له الري تر               15نيوكې وړ   
كه څه هم ډېر ليرې برېښي چې ددغه نوښت د اغيزې په اړه                    131.سره شي 

قضاوت وكړو، همدارنګه څو تنو مركه كوونكو د دغه ټكي په اړه                        
انديښنه څرګنده كړې چې اوس هم د كورنيو چارو په وزارت كې د                          
پوليسو څانګې ته ډېره كمه پاملرنه كيږي او د كورنيو چارو د وزارت                 

 .دهر اړخيز سمون د اړتيا په اړوند هم  پاملرنه ډېره كمه ده

د دغه سند وروستۍ برخه د كورنيو چارو د وزارت د بشپړ سمون د                       
او په  ورپسې برخه كې د سازماني سمون د دوو              .  موضوع سره تړلې ده    

د معاشونو د كچې     :  نوښتونو لنډه څرګندونه شوېده چې عبارت دي له          
چې د څو تېرو كلونو په اوږدو كې  –سمون او د معاشونو او رتبو سمون 

 .د هغه په پلي كولو كې د ياد وړ پرمختګ شوي دي

 د تنخاوو سمون 
 كال كې د پوليسو د سمون د پيل راهيسې د پوليسو د                                 2002په   

معاشونو د كچو د سمون په سيستم كې چې په زياته كچه فاسد او د                       
د معاشونو د    .  باور وړ نه دي، د يادولو وړ پرمختګ پكې راغلي دي                

كچې د سيستم له الرې د پوليسو د معاشونو د وركولو بيا پيل چې                       
كابو د جګړې د دورې په اوږدو كې له مينځه تللي ؤ، پراخه فساد ته يې                

د معاشونو د   .  چې  شديداً د زياتوالي په حال كې ؤ د پاي ټكي كېښود               
 :كچې د سيستم ځينو ستونزو ته په  الندې ډول ګوتنيونه شويده

 د بانكي سرچينو كمزوري يا نشتوالي؛ •

 � تر   �د معاشونو په وركړه كې ځنډ چې ډيرئ وخت د هغه موده د                    •
 .مياشتو پورې وي

ستراتيژيك پالن؛عملياتي پـالن؛عـمـلـيـاتـونـه او د ځـواكـونـو چـمـتـووالـي ؛كـورنـۍ چـارې؛                                                                                                                                                   :    په وسيله پيژندل شوي او بايد چې ځواكمن كړل شي عبارت دي له                                                         CSTC-Aچې د      "     د نيوكې وړ سيستم                 "     131
 م مخ    7�CSTC-A, “Afghanistan Cross Walk”   ،.   استخبارات، د چمتووالي مديريت؛ د تاسيس او انتصاب مديريت؛د چمتو والي او د زده كړې مديريت؛ عامه چارې؛ معلومات او اړيكې                                                                                                                      
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او معاشونو ته د ځانګړې شوې       )  تشكيل(د تصويب شوو څوكيو      •
 بودجې ترمنځ  يو بل ته كم نږدېوالي  يا د هغه نه شتون 

شتون چې يوازې نوم يې د       )  نا رښتينو پوليسو  (د يو زيات شمېر       •
شبه (كاغذ پر مخ ثبت شوي او معاش يې د پوليسو يا نيمه پوځي                

 ا و. قوماندانانو كڅوړې ته لويږي) نظامي

د پيسو د ليږد د چارواكواو هغه پوليس قوماندانانو چې ددوي تر  •
امر الندې افرادو د معاش څخه فيصدي اخلي، په وسيله د                            

 .معاشونو د يوې برخې كڅوړې ته اچول 

د معاش د وركړې د سيستم د سمون لپاره هڅې د كورنيو چارو په                           
وزارت كې د امنيت د اوښت د قومندانۍ مالي ډلې لخوا الرښوونه                      

د دغه ډلې غړو د معاش د وركړې پر سيستم د باور د زياتوالي                   .  كيږي
 132:  په اړوند  يوه درۍ مرحله يي پروسه معرفي كړېده

په دغه مرحله كې د ماليې        .  د فردي معاشونو وركړه    :  لمړۍ مرحله  •
وزارت كاركوونكي د معاش اخيستونكو منصبدارانو د نوم لړ د            
رښتينولۍ او پوليس منصبدارانو د معاش د وركړې په اړوند د                

 څيړنې په موخه واليتونو ته سفر كوي

په دغه مرحله كې د     :  د نوم لړ سره سم د معاش وركړه       :  دوهمه مرحله  •
ماليې وزارت د معاشونو نوم لړ په والياتو كې د افغانستان بانك    
څانګو ته ورليږي او د دغو څانګو صرافان د پوليس منصبدارانو            
د هويت كارت د كتلو او تائيد څخه وروسته د دوي معاش                              

  .وركوي

په دغه  :  فردي بانكي حسابونو ته د معاش استول           :  دريمه مرحله  •
مرحله كې د پوليس منصبدارانو فردي بانكي حسابونو ته د پيسو 

 .برښناييز ليږد شامل دي

 كال تر پايه به د دايكنديو، نيمروز او                     2006وړاندوينه شوې وه د           
د نوم لړ سره سم      « او يا    »د فردي معاشونو وركړه   «نورستان واليتونه د    

 كال د اكتوبر په      2006د  .   د سيستم څخه برخمن شي      »د معاشونو وركړه  
 سيستم په كابل كې او د پوليس        »د پيسو برښناييز ليږد   «مياشت كې د    

.  زياتو بانكي حسابونو كې و آزمايل شو          14،000منصبدارانو اړوند تر     
 مثبت   سيستم »د پيسو برښناييز ليږد   «وروستنۍ موخه داده چې كه د        

ځواب وركړ نو دغه سيستم د پوليس منصبدارانو د معاش د وركړې                   
مګر د افغانستان   .  لپاره خصوصي بانكي حسابونو ته د ګټې وړ ګرځي          

ډېر وروسته پاتې بانكي سيستم  دغه ټكئ ښيي چې د دغه موخې پلي                
 . كول په نږدې وختونو كې ناشوني دي

د دغه څيړنې په اړوند د كومو پوليس منصبدارانو سره چې مركه                          
شوي، زياتره كسانو يې دا څرګنده كړېده چې د معاشونو په وخت                          
وركړې په موخه بايد سمون راوستل شي او ويلي يې دي چې بايد ددغه        
ټكي څخه ډاډ تر السه شي چې د پوليس منصبدارانو معاش په نېغه                      
توګه بې د كومې واسطې كوالي شي د پوليس منصبدارانو د معاشونو             

په كندز كې د يوه   . په وركړه كې د فساد او ناوړه تملك كچه راټيټه كړي 
 :منصبدار پوليس په وينا

مونږ يوازې يو د       .  مونږ خپل معاش د بانك څخه تر السه كوو                 
دغه ډېر ښه . هويت كارت لرو چې صراف ته يې ښيو او معاش اخلو 

سيستم دي، نړيواله ټولنه او د افغانستان دولت بايد هغو كسانو            
د .  ته چې د بانكي سيستم سياست يې جوړ كړي مكافات وركړي             

اوس څخه مخكې د پوليسو  زياتره رئيسانو يا د څانګو چارواكو             
هغوي په خپلو تشكيالتو    .  د خپلو كاركوونكو معاشونه اخيستل    

 پوليس لرو په داسې حال        60كې چم كولو او ويل به يې چې مونږ              
 133.  كسه ؤ40كې چې د پوليسو شمېر به يې 

د فردي معاش د وركړې سيستم په داسې شرايطو كې چې ال تر اوسه هم          
په افغانستان كې نارښتيني پوليس شته دي د رښتيني پوليسو د شمېر 

132 CSTC-A, “Afghanistan Cross Walk”.   ،6   مخ  م 
 مه نيټه         27 كال د نومبر  د مياشت                       2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې ادارې مركه، كندوز،  د                                                      133
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د بېلګې په توګه د كورنيو چارو            .  په اړوند څرګند معلومات راكوي       
كله چې   «:  وزارت يوه پخواني لوړپوړې چارواكي رپوټ راكړ چې                  

 پوليسو معاش اخيست مګر كله چې مونږ د                 73000وزارت ته والړم       
 كسو ته    52000فردي معاش د وركړې سيستم پلي كړ نو دغه شمېره                    

 21000راټيټه شوه او دغه مسئله ددې څرګندويه ده چې كم تر كمه                             
 134 ».نارښتيني پوليس شته دي

 د معاشونو او رتبو سمون
د سازماني سمون يو تر ټولو لوي نوښت چې تر اوسه د پوليسو په                            

د دغه پالن لويه    .  څانګه كې تر سره شوي، د معاشونو او رتبو سمون دي        
 2007 كال د وروستيو او د        2005 كال كې تر سره شوه چې د          2005برخه په   

 135:د معاشونو د سمون اصلي موخې دادي. كال ترمينځ پلي شو

د پوليسو د ټيټو پوړو د مشرتابه نوي كول د مافوق پستونو د                       •
 كمښت له الرې

د منصبدارانو د آزمايښت او ټاكنې لپاره د يوې دقيقې پروسې په          •
الره اچول داسې پروسه چې د وړتيا او استحقاق په بنسټ وي نه د              

 شخصي او حزبي اړيكو او رشوت په بنسټ، او

د معاشونو زياتوالي د غړيو د پيدا كولو، د ځواكونو د ساتلو او                 •
 .د فساد د كمښت په موخه

پنځم جدول، د معاشونو او رتبو د سمون څخه مخكې او وروسته د                       
هرې رتبې د پوليسو د منصبدارانو دشمېر او د هغوي د معاش د                             

 كسيزه ځواكونو پر بنسټ چې د                  62،000د   (اندازې څرګندوي دي         
د (د رتبو سمون       ).  افغانستان په پريكړه ليك كې تصويب شويدي             

د منصبدارانو په شمېر كې د            )   كسو ته    2،522 كسو څخه        10،443
 په سلو كې كمښت سبب شويدي او د         76سترپاسوال په رتبه كې د كابو       

 كسو  45،982له  ( فيصده په شاوخوا كې د ساتونكو په رتبه كې او             30
د ساتنمنانو او بريدمنانو په رتبه كې د                    )   كسو ته     59،478څخه   

د معاشونو د سمون موخه د ملي اردو د معاش . زياتوالي المل شوي دي
د معاشونو د . د مخكيني زياتوالي سره سم د پوليسو د معاشونو وركړه

 مه نيټه         16 كال د نومبر د مياشتې                       2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې مركه، كابل، د                                              134
  مخ   27،   " د سازمان مينځي ارزونه                     " د عمومي څيړنو دفتر،                      135

 د رتبو او  دتنخاوو د سومن څخه مخكى او وروسته: پنځم جدول

  كال2007په افغانستان كې د امركې د امنيت ګډه قومندانې : منبع

 د رتبو سمون

د سمون څخه 
 مخكې

 د سمون څخه وروسته د پوليسو رتبې

 117 پاسوالستر  +340

 301 سمونوال 2،450

 467 سمونمل 1،824

 580 سمونيار 2،065

 1،057 څارمن 3،762

 1،518 لومړى څارن  1،705

 2،756 دوهم څارن 1،834

 0 دريم څارن 1،043

 9،324 ساتنمن  4،800

 45،880 ساتونكي 36،600

 62،000 ټول شمېر 56،425

 د معاشونو سمون

د سمون څخه 
 مخكې

 د سمون څخه وروسته د پوليسو رتبې

  ډالره750 لوى پاسوال  ډالره107

  ډالره650 پاسوال   ډالره103

  ډالره550 مل پاسوال   ډالره95

  ډالره400 سمونوال   ډالره92

  ډالره350 سمونمل   ډالره88

  ډالره300 سمونيار   ډالره83

  ډالره250 څارمن  ډالره78

  ډالره200 لومړى څارن  ډالره69

  ډالره180 دوهم څارن  ډالره66

  ډالره160/140/115 ساتنمن   ډالره62

  ډالره80/70 ساتونكي  ډالره70

40 



 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

مقياسونو كمښت د تر ټولو لږ مياشتني معاش په تر ټولو زيات  د                           
 مقياس  1:10او د   )   ډالرو ته  107:   ډالره 70(مقياس    5,1:1نسبت له الرې، د     

 كال په مني    2006 هغه زياتوالي چې د      137.  دى)   ډالرو ته  750 ډالره   70(ته  
كې د افغانستان د ملي اردو په معاش كې راغي يو ځل بيا د                                        
افغانستان د ملي اردو او ملي پوليسو د معاشونو ترمنځ د توپير المل               

هغه فشار چې د افغانستان ملي پوليسو د معاش د زياتوالي په                   .  شو
موخه  چې د افغانستان د ملي اردو د معاشونو سره انډول شي، د                            

 كال په اپريل كې       2007همغږۍ او څارنې ګډ دفتر په غونډه كې چې د                
جوړه شوې وه د يوې پريكړې د نيونې المل شو چې د افغانستان د ملي                
پوليسو معاش به د افغانستان د ملي اردو د معاش سره انډول يا هغه                   

 د دغه پريكړې پر بنسټ د تر ټولو ټيت پوړې                         138.ته ډېر نږدې وي       
 100 څخه    70ساتنمن پوليس منصبدار معاش به په هره مياشت كې د                   

د معاشونو د كچې لوړوالي او د ځواكونو زياتوالي         .  ډالرو ته زيات شي   

د معاشونو د سمون د نوښت د مالي ثبات په اړه زياتې پوښتنې                                
 )..په راتلونكو برخو كې به د هغه په اړه څرګندونې وشي(راپارولې دي 

د معاشونو او رتبو د سمون د نوښت تر ټولو ارزښتناكه برخه په زيات                   
شمېر كمو شويو بستونو كې د دندې لپاره د وړتيا پر بنسټ  د                                    
منصبدارانو د ټاكلو د يوه پالوي جوړول وو چې د كورنيو چارو د                          
وزارت د لوړپوړو مقاماتو څخه جوړ شوي او مشرتابه  يې د پوليسو د                
يو ه سترجنرال لخوا مخ ته بېول كېږي او د امنيت د اوښت د ګډى                              
قومندانۍ او د آلمان د پوليسو د پروژې دفتر لخوا مشوره وركول                       

) 1:    دغه پالوي د پنځو مرحلو يوه ټاكنيزه پروسه پر الره واچوله            .  كيږي
د غوښتنې مربوط   )  3يوه ليكلې ازموينه،      )  2يو ليكلي غوښتنليك،      

او د   )  يوناما(د ملګرو ملتونو مرستندى هيات            )  4فايل بياكتنه،        
متحده اياالتو د بهرنيو چارو وزارت لخوا د بشر د حقوقو ازموينه او،                

 . مخ    م   29،   31-30 كال د جنورى              2007 څلورمه غونډه،  برلين، د                          JCMB،د    " د كورنيو چارو وزارت د سمون د پرمختګونو رپوټ                                           " د كورنيو چارو وزارت ،                        136
137   John Schultz                      په     » د افغانستان د ملي پوليسو د معاشونو او رتبو سمون                                               « افغانستان،              -، دامنيتي همكاريو دفتر،PowerPoint                                                                                                       كې ښودنه د نظم او قانون وجـهـې صـنـدوق  دغـونـډې د تـګـالرې د 

 .   م مخ    �مه نيټه،          25 كال د جنورى د مياشتې                       2006مشرتابه كميټې لپاره، د                         
 .     2007 نيټه       �د نړيوالو مقاماتو سره شخصي اړيكه، كابل دمي د مياشتې                                                      138

 136د رتبو د سمون د پروسې پنځه مرحلې:  چوكاټ4

 . تنه ستر پاسواالنو و ټاكل  شول31د افغانستان د ملي پوليسو د تر ټولو لوړو څوكيو لپاره : لمړۍ مرحله

 .، ټاكنه د واليتي پوليسو د رئيس په ګډون تر سره شوه)پاسوال او مل پاسوال) (جنراالنو(د نورو : دوهمه مرحله

 2 او   1، د ارجحيت پر بنسټ په         ) سمونيار 474 لوى پاسوال او      301 سمونوال،   235(په سيمه ايزه رتبه كې د منصبدارانو ټاكل           .  دريمه مرحله 
 :رتبه كې لمړيتوب وركړل شو

 سمونيارو د منصبدارانو په مهمو څوكيو كې په سيمه ايزه رتبه               235 سمونمل او    235 سمونواالنو،   112په دغه رتبه كې د       .  لمړۍ رتبه 
 .پاي ته ورسېد -كې د ولسوالۍ د پوليسو د رئيسانو د ټولو څوكيو په ګډون، لومړيتوب لري

 كال په تشكيل كې د نويو جوړو شويو پوستونو څخه بغير نور ټول پوستونه شامل                2007په دغه رتبه كې د لمړۍ رتبې  او د           .  دوهمه رتبه 
 .  كال تر مارچه پورې پاي ته رسيږي2007دغو پوستونو ته د افرادو ټاكل د  -دي

 . كال د مي تر مياشتې پورې پاي ته رسيږي2007رتبو لپاره د منصبدارانو ټاكل د ) څارمن، لومړى څارن او دوهم څارن( د . څلورمه م رحله

 . سهيلي واليتونو څوكۍ د زيات لومړيتوب څخه برخمن دي6د . لمړۍ رتبه

 .ټول نور پوستونه. دوهمه رتبه

 .  كال د مي په مياشت كې پيليږي2007د ساتنمن او ساتونكي د پوستونو لپاره د ټولو ثبتو شويو افرادو ټاكل د . پنځمه مرحله
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  مخ   69،   " د سازمان مينځي ارزونه                     " د عمومي څيړنو دفتر،                      139
 .     مه نيټه       16 كال د نومبر              2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د                                                      140
141 49. Human Rights Watch press release, “Afghanistan: Reject Known Abusers as Police Chiefs: Time for President Karzai to Show He is a Genuine 

 Reformer”, New York, 4 May 2006. 

د افغانو او نړيوالو غړو لخوا د هيئت د ټاكلو څخه مخكې د يوې                   )  5
مركې ترسره كول، د رتبه بندۍ په موخه يو شمېر كانديدانو څخه ګټه                  

په هغه صورت كې چې منصبداران د هغوي اوسنۍ                .  واخيستل شوه 
رتبې ته نه ټاكل كېدل هغوي ته د ټيټو بستونو د نېولو چانس وركول                     
كېده او د انګېزې د راپيدا كولو په موخه دغو څوكيو ته د لوړو څوكيو       

دغه پروسې د افرادو د ټاكل          .  په پرتله ډېر زيات معاش وركول كېده          
كېدو يا د هغوي پخوانيو څوكيو ته د بيا ټاكل كېدو او يا هم تر هغه                       
وخته پورې يې دوام درلود چې د افرادو سن دومره كچې ته رسيده چې                

 كلنۍ كې؛ سمونوال     65سترجنرال په    .  (د هغوي كاري وړتيا را كموله       
 كلنۍ  50 كلنۍ كې؛ سمونيار په          52 كلنۍ كې؛ سمونمل په          55په     
هغه منصبداران چې نه به ټاكل كېدل هغوي ته د معاش د لوړو                     ).  كې

 139. مقياسو نو پر بنسټ يو كلنئ معاش  وركول كېده

د دغه څېړنې اړوند مركو كې د نړيوالو غړو د ليوالتيا د كمښت سره                     
سره زياتره افغان لوړپوړي چارواكې هم په دې انديښنه كې وو چې د                    
لوړو رتبو د معاش كمښت به يوه ناوړه پايله ولري او ددې المل به شي                  
چې يو شمېر ځيرك او تر ټولو تجربه لرونكي منصبداران به د پوليسو                

 :يوه افغان مركه كوونكي وويل. د ځواك پريښودو ته اړ شي

د معاشونو او رتبو د سمون پروسه چې په هغه كې مسلكي افراد د 
سيستم څخه بهر اصالح كيږې، د پوليسو تر منځ د مسلكي كېدو            

دغه پروسه بايد د پوليسو د اكاډمۍ فارغينو ته په              .  المل كيږي 
مونږ بايد د سترپاسواالنو د كمښت      ....  پوليسو كې ځاي پيدا كړي    

په موخه  د ترفيعاتو كچه ثابته وساتو  او همدارنګه پريږدو چې                  
ځينې په ټيټو څوكيو كې بغير ددې چې ددوي رتبه راټيټه شي په                

مګر بايد د مسلكي افرادو رتبې راټيټې نه كړل               .  كار بوخت وي   
د سمونيزو هڅو پايله د تر ټولو ښو غړو د السه وركول دي او               .  شي

په پاي كې د پوليس ځواك د كمښت المل ګرځي نه د هغوي د                         
 140.ظرفيت د لوړېدو

لمړۍ مرحله  .  څلوم چوكاټ د رتبو د سمون د پنځو مرحلو ليكې راښيي           
په ټاكلو سره د     )  جنراالنو( لوړ رتبه     31په برياليتوب سره د پوليسو د          

په دوهمه مرحله    .   غوښتونكو له مينځه وټاكل شول، تر سره شوه             317
 34او مل پاسوال په مهمو پوستونو لكه د               )  جنرال( پاسوال    86كې  

په دغه مرحله كې    .  واليتي پوليسو د رئيس په پوستونو كې وټاكل شول        
وروسته له دې چې د آزمايښت او ټاكلو د پروسې د پلي كولو او د                            
پوليسو د بې صالحيته منصبدارانو د ليرې كولو لپاره د يادولو وړ                     
هڅې وشوې، يوه لويه ستونزه رامنځ ته شوه؛ ولسمشر  حامد كرزي د                 
ټاكلو د كميټې سال مشورو ته چې د پوليسو د سمون په هڅو كې                            
بوخت نړيوالو عاملينو لخوا جداُ د هغه پلوي كېدله، ارزښت ورنكړ او             

د )  جنراالنو  (86 كال د جون په مياشت كې د             2006د هغه پر ځاي يې د          
 تنه د پوليسو رئيسان چې په آزموينه          14انتصاب حكم چې په هغه كې         

د بشر د حقوقو د څارونكو        .  كې پاتې شوي وو هم ګډون لري صادر كړ           
څلور :  ډلې څخه په اقتباس په دغه انتصاب كې الندې افراد ګډون لري             

تنه چې د غير قانوني وسله والو ډلو سره د اړيكو په تور د پارلماني                        
ټاكنو څخه بې برخې كړل شوي وو، نور هغه افراد چې د بشر د حقوقو د                  
پايمالوونكو، جنګ ساالرانو او د نشه اې توكو د قاچاقچيانو په نامه              
پيژندل شوي وو او همدارنګه څو تنه چې د قتل، شكنجې، تهديد،                     
رشوت، دولتي فساد او په پوليسي څېړنه كې د مداخلې په جرمونو                    

د بشر د حقوقو څارونكې ډله د كرزي د انتصاب په هكله د                .  څارمن وو 
په دغه خبرتيا كې د آسيا        .  نيوكې په ډول يوه رسمي خبرپاڼه خپره كړه          

رئيس څرګنده كړې وه چې ددغو كسانو د جرمونو په اړه بايد د بشر د                     
حقوقو د نه مراعات كولو په ګډون څيړنه وشي او دغه كسان بايد د                       

 141.پوليسو د رئيسانو په توګه ونه ټاكل شي

ولسمشر حامد كرزي د پوليسو د څانګې سمون ته د زيان په رسولو                     
سره نه يوازې خپل شهرت د نړيوالې ټولنې په وړاندې كمزورئ كړ،                      
بلكه د هغه وروسته يې دولتي مقاماتو او د افغانستان ټولنې ته د                         

د پوليسو د    .  سمونيزو هڅو پر ضد يو ناهيله كوونكئ پيغام وروليږه            
 :يوه نهيله مقام په وينا

42 
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د مونږ د اوسني مشرانو د تدابيرو څخه يو نهيله كوونكي مورد د              
د رتبې د سمون لپاره هڅه وه؛ د                    )  جنراالنو(ستر پاسواالنو      

 رئيسان چې په ازموينه كې پاتې شوي وو، د څوكۍ                14پوليسو  
كرزي د دريو بې    .  ټول ملت د دغه قضيې شاهد دي       .  خاوندان شول 

تجربې كسانو د نظر سره سم چې ده ته وايي چې څوك بايد                               
هغه د مسلكي افرادو د نه ګمارلو په                   .  وګماري پرېكړه كوي     

ولې په آزموينه كې يو پاتې كس هغه                .  راتلونكي فكر نه كوي      
 ميليون    4 تر       3پوست ته ټاكل شوي  چې هغه د كابل د                                 

 142اوسيدونكو د امنيت دنده لري؟

د حامد كرزي انتصاب ته د پوليسو د لويې برخې د نړيوالو عاملينو د                 
 تنو لپاره د څلورو مياشتو         14شديد غبرګون وروسته نوموړى د دغه          

آزمايښتي دورې او د هريوه په اړه د پريكړه نيونې په موخه د يوه                              
دغه پالوي د شپږو ستر        .  تعليقي پالوي د جوړېدو سره موافقه وكړه          

چې په   (پاسواالنو، آلمان، متحده اياالت، يوناما او اروپايي ټولنه                  
غونډو كې يې د څارونكو په توګه نه د رايه وركوونكي په توګه ګډون                  

د تعليقي پالوي په لمړيو غونډو كې چې د             .    څخه جوړ شوي ؤ    )  كاوه
 تنو له ډلې څخه يې د دريو د          14 كال په اګست كې جوړه شوې وه د           2006

يو د دغو دريو كسانو څخه د خپلې څوكۍ              .  ليرې كولو وړانديز وشو     
څخه چې د پوليسو واليتي رئيس ؤ ليرې كړل شو او د تالقانو د ښاروال               

د .  په توګه وټاكل شو، مګر دوه تنه نوريې په خپلو څوكيو پاتې شول                   
 كال د سپټمبر په      2006تعليقي پالوي د دوهمې غونډې په اوږدو كې د            

 كسو له ډلې څخه درۍ نور كسه يې           14مياشت كې وړانديز وشو چې د        
مګر دغه وړانديزونه يوځل بيا       .  هم بايد د څوكيو څخه ليرې كړل شي           

د نومبر په وروستيو كې، تعليقي پالوي د رايو           .  نااوريدلي پاتې شول  
 تنو د ليرې كولو وړانديز وكړ او         11 تنو له ډلې څخه د       14په اتفاق سره د     

االتو، آلمان، يوناما او اروپايي ټولنې د دغه افرادو د لېرې               متحده اي 
 كسو له ډلې    �� هم بايد د     كولو څخه په رسمي توګه خپل مالتړ اعالن كړ        

مګر داځل د كورنيو چارو وزارت د تعليقي پالوي د وړانديز پر                .  څخه
 11 كال د جنوري د مياشتې تر مينځنيو ورځو پورې دغه                2007بنسټ د   

 .كسان له دندې ګوښه كړل

او مل  )  جنراالنو(كه له يوې خوا د ښاغلي كرزي مداخلې د پاسواالنو               
انتصاب تر شپږو مياشتو پورې وځنډاوه خو له           )  جنراالنو(پاسواالنو  

بلې خوا د نړيوالې ټولنې زيات او يوځايي فشار يوه ډېره ښه او په زړه                   
مګر د مرستندويانو او د كورنيو چارو د وزارت              .  پورې پايله درلوده   

چې د پوليسو د څانګې سمون ته ژمن دي  يوه لويه انديښنه داده چې په                
راتلونكي كې د ترفيع او د وړتيا پر بنسټ د انتصابونو څخه د دغه ډول  

 كال په   2006 د   143.غاړه غړونې د مخنيوي لپاره هيڅ ډول سرويږي نشته          
سپټمبر كې حامد كرزي د افغانستان د پرېكړه ليك پر معيارونو د                     

د ملي انتصاباتو لپاره د يو روښانه او روڼ مكانيزم           (عمل په موخه چې     
اړين بولي، د لوړپوړو        )  د ټولو لوړپوړو انتصاباتو لپاره         ...  جوړول

. انتصاباتو لپاره يې د يوه مشورتي پالوي د جوړولو حكم السليك كړ            
) غوره كولو (د دغه پالوې دندې په واليتي كچه د پوليسو د انتصاب               

مګر د دغه پالوي د جوړيدو وروسته دولت د هغه څخه د                    .  څېړل دي 
 . ګټې اخيستنې لپاره ډېرې كمې هڅې كړې دي

د افغانستان د ډېرو كمزورو ارګانونو په چاپېريالونو كې د هغه د ننه                  
افرادو منفي يا مثبته اغېزه په بنسټيز شويو چاپېريالونو كې  د دوي د                

د لوړ پوړولپاره په  غوره كولو كې د دولت                .  اغېزې په پرتله زياته ده      
كمزوري شاليد او همدارنګه په دولت كې د ننه د پاڅون كوونكو                           

نړيواله ټولنه بايد چې پر         144ساتلو ته د حامد كرزي ليوالتيا ته په پام            
دولت باندې د وړتيا پر بنسټ د غوره كولو او د غوره كولو د هيئت د                      

 .فعالولو په موخه فشار راوړي

 .   مه نيټه       15 كال د نومبر              2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه،د                                               142
كابل د پوليسو د اكاډمۍ د فارغينو له ډلې وټاكـل                                                  د اصولي نګاه نه، دمعاشونو او رتبو د سمون پروسه هغه وخت پوره سرته رسيږي چې د افغانستان د ملي پوليسو ټول راتلونكي كدري منصبداراند                                                                                                                                                  143

  مخ   70،   " د سازمان مينځي ارزونه                     " د عمومي څيړنو دفتر،                     .   شي     
ل ، د پروان د والي مرستيال او حتي د ولسمشر مشاور وزير                                                         د بېلګې په توګه د واليتي پوليسو زياتره رئيسان چې د تعليقي پالوي لخوا له دندو لېرې كړل شول ، بانفوذه څوكيو ته لكه د تالقانو ښاروا                                                                                                                                                 144

 . ورسېدل       
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

 كال راپدېخوا په نړيواله  ټولنه كې د افـغـانسـتـان د يـوه ګـټـور                 2005د  
د دغـه مسـئـلـې         .   پوليسي ځواك د جوړېدو د ارزښت كچه لوړه شـوېـده          

نسبتاً په ځنډ سره درك  د پوليسو په برخه كې د سمون په موخه د هـڅـو        
چـې  .   لپاره د زياتو مالي او ځاني مرستو د ځانګړي كولو المل شـويـدي              

په پايله كې يې د پوليسو د برخې د سمون پروګرامونه په  لويه پـيـمـانـه            
په ځانګړي ډول د افـغـانسـتـان دولـت،                –ن  يلوي عامل.  پراخه كړي دي 

متحده اياالت او په افغانستان كې د اروپايي ټولنې د پوليسو پـالوئ               
د دغو سرچينو د بې ځايه نه لګښت او د افغانستان  د ملي پوليسـو د          –

 : بريالي سمون په موخه بايد الندې ټكي په نظر كې ولري

د افغانستان د ملي پوليسو د ونډې لپاره د يوه ګـډ لـرلـيـد او د                       .1
 .دغه لرليد د پلي كولو لپاره د يوې ګډې تګالرې  پراختيا 

د قانون د حاكميت يوه پراخه او منسجمه سـتـراتـيـژي پـراخـه او                     .2
پلې كړي؛ په دغه ستراتيژۍ كې بايد دغه ټكئ په نظر كې ونيـول    
شي چې د پوليسو سمون د قضايي برخـې د سـمـون څـخـه بـغـيـر                         
 .شونئ نه دي 

د مرستندويانو مرستې  لومړيتوب بندي كـړئ  او هـغـوي تـه د                       .3
كورنيو چارو د وزارت  هر اړخيز سمون د يو شرط په بڼه وړانـدې        
كړئ چې د هغه څخه بغير د پوليسو د برخې سمـون د مـاتـې سـره                
 .مخ كېداي شي 

د پوليسو دكړنو څرنګوالي ته د ځواكونو پر شمـېـر لـومـړيـتـوب                  .4
وركړئ او د افغانستان د ملي پوليـسـو د ځـواكـونـو د شـمـېـر د                          
 .زياتوالي لپاره د لنډمهالو حل الرو د وړانديز څخه ډډه وكړئ 

 .د امنيت د څانګې مالي ثبات ته لومړيتوب وركړئ .5

 يو ګـــــډ لـــــرليد او ســــــتراتــــــېژي. 1، 5
تر ټولو بنسټيزه مسئله چې په افغانستـان كـې د پـولـيـسـو د بـرخـې د                           
برياليتوب لپاره اړينه ده، د افغانستان د ملي پوليسو د ونډې لپاره يو             

 .ګډ لرليد او ددغه لرليد د پلي كولو لپاره د يوې ستراتيژۍ شـتـون دي                
چـې د    “   د پوليسو لپاره د جـرمـنـي لـرلـيـد          ” په ځانګړي ډول اړينه ده چې   

پوليسو څخه د ټولنيز نظم د ساتونكي ځواك په توګه كـار واخـيـسـتـل                 
چې د پـولـيـسـو څـخـه            “   د پوليسو لپاره د متحده اياالتو لرليد      ” شي، او   

دې د امنيتي ځواك په توګه كار واخيستل شي چې د هغه لـويـه دنـده د              
د افغانستان د ملي . سره سم كړل شي] شرايطو[بلواوو سره مبارزه ده، د

پوليسو لپاره په نظر كې نېول شوې ونډې د ګمارلو، زده كړې، تجـهـيـز               
او د پوليسو د نويو غړو د ساتنې هـمـدارنـګـه د پـولـيـس ځـواكـونـو د                           

په داسې حـال  .  تركيب او شمېر په اړوند ځينې استلزامات در لودلي دي 
كې چې د پوليسو دبرخې د سمون د پيل څخه پنځه كاله تېـريـږي د يـوه                    

هڅـې پـه جـدي        )   اصالحي( ګډ لرليد او ستراتيژۍ نشتوالي سمونيزې       
توګه كمزورې كړي دي او د څانګو د عاملينو تر منځ همغږي ستونزمنـه              

 . او پيچلې كوي

دسمونيزې پروسې ډېر سندونه شـتـه چـې د پـولـيـسـي سـتـراتـيـژۍ د                           
د پوليسو قانـون، د مـعـاشـونـو او              :   شاخصونو څخه جوړ شوي وي لكه     

. رتبو د سمون پروسه، د تشكيالتو سمون، او د ملي امنيت ستراتـيـژي             
مګر دغه موارد حتي  په شريك ډول د پوليسو په بـرخـه كـې ديـوې هـر                       

په هغـه څـېـړنـه كـې چـې د مـتـحـده                     .     اړخيزې ستراتيژۍ په توګه نه دي     
 كـال د جـون پـه            2005اياالتو د دولت د ځواب وركونې د دفـتـر لـخـواد                

مياشت كې د افغانستان ملي پوليسو او ملي اردو ته د متحده ايـاالتـو                
د مـتـحـده      ” :   د مرستو په اړه شوې، دغه ټكي ته يې ګوت نيونه كړي چې            

اياالتو او د جرمني د بهرنيو چارو وزارتونه هـيـڅ يـو هـم دپـولـيـسـو د                          
 د دوبـۍ پـه         145. برخې د بيا جوړونې د پوره كولو لپاره كوم پالن نه لـري            

 كال په اكتوبر كې دايـر شـو د پـولـيـسـو               2006دوهم كنفرانس كې  چې د       
مربيانو د پوليسو په برخه كې اوسني نامنظمې تګالرې او يوې واحدې 

 :تګالرې د شتون د اړتيا ستونزه بيان كړېده

تر اوسه په بيا رغونه او د قانون په پلي كولو كې بوخـت خـپـلـواك              
د .   ملتونه ا وسازمانونه د خپلو ملي كړنالرو سره سـم پـر مـخ تـلـل                   

دغه ټكي جوتېدل مونږ ته دا روښـانـه كـوي چـې مـالـي او ځـانـي                          
سرچينې په قصدي ډول او د فعاليتونو د تداخل او تر يوه ځـايـه د                 

145  GAO, “Afghanistan Security” ،19مخ  

 اساسى مسايل او وړانديزونه . 5
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په افغـانسـتـان كـې د          .   كړنالرې د ناهمغږۍ له كبله بيځايه لګېږي     
ملي پوليسو د خپلواك ځواك د رامينځ ته كېدو پـه مـوخـه ټـولـې             

 146.هڅې بايد په يوه واحده كړنالره متمركزې شي

ټول په دې اند يـو چـې د پـولـيـسـو پـه بـرخـه كـې د يـوې هـر اړخـيـزې                                     
څو كسه سياست ايښودونكې چـې       .   ستراتېژۍ نشتوالى يوه ستونزه ده    

د دغه څېړنې په اړوند د هغـوي سـره مـركـه شـوې د سـتـراتـيـژۍ پـه د                               
ارزښت په اړه شك درلود او د دغه ټكي په اړوند يې انـدېښـنـه وښـوده                   
چې مونږ د يوې ستراتژۍ په چوكاټ كې په بندي كـولـو سـره وخـت لـه                       

مونږ بايد يو ملكي پـولـيـس ځـواك ولـرو او ددغـه كـار                  ...   السه وركوو 
لـكـه څـرنـګـه چـې پـه                147. لپاره كومې پراخې ستراتيژۍ ته اړتـيـا نـلـرو            

چـې  زيـاتـره        (   ارزښتناكو اسنادو كې د خپرو شويو لويو ستراتيژيګانو       
په پراختيا وخت  لګيږي )  وخت د څوكيو د ډكولو په موخه چمتو كيږي

مګر د پـولـيـسـو لـپـاره د يـوې                .   د دغه شك شتون ښايي د درك وړ وي       
ګډې ستراتيژۍ شتون  ددغه ټـكـي لـه نـظـره د ارزښـت وړ دي چـې د                               
پوليسو د برخې لوي عاملين د متفاوتو او توپير لـرونـكـو سـتـراتـيـژي                   
ګانو په پلي كولو بوخت نه وي مګر د هغه په ځـاي بـه پـه ټـولـيـز ډول د                      

 . يوې ګډې موخې د تر السه كولو لپاره كار كوي

هغه پروسه چې توپير لرونكـي لـرلـيـدونـه پـه رسـمـيـت وپـيـژنـي او د                             
افغانستان دپوليسو د سمون په برخه كې د بوختو عاملينو تر مـيـنـځ د                  
يوه ګډ لرليـد د پـراخـتـيـا المـل وګـرځـي كـوالي شـي پـه خـپـل وار د                                    

آيا د پوليسو دسمون لـپـاره د         .   ستراتيژۍ دسند په پرتله ارزښتناك وي     
هڅو ټوليزه موخه، لكه څرنګه چې جرمني د هغه څخه دفاع كوي بايد د     
يوه ملكي پوليس ځواك د جوړولو لپاره وي، چې د قانون د حـاكـمـيـت               
په موخه  پوليس د ملكي چارو په تر سره كولو پيل وكړي؟ يـا آيـا لـويـه          
 موخه لكه څرنګه چې د امريكې متحده اياالت د هغه څخه دفـاع كـوي،     
بايد د بلواوو پر ضد د مبارزې سره د مرستې لپاره د يـوه پـوځـي ډوـلـه             

ځواك جوړول وي؟ آيا د افغانستان ملي پوليس بـايـد پـه      ) شبه نظامي( 
د بلواوو پـر ضـد        ( او  )   د ملكي  پوليسي چارو تر سره كول       ( دواړو برخو   
كې ونډه واخلي؟ د پـولـيـسـو د ځـواك لـپـاره د جـرمـنـي او د                           )   مبارزه

امريكې د متحده اياالتو توپير لرونكي لرليدونه او د دولـت د لـرلـيـد                    
نشتوالي، هغه ټكي دي چې د افغانستان د پوليسو د برخې سمـونـيـزې            

 . هڅې په شدت سره كمزورې كوي

 د جرمني لرليد
 كال راپدېخوا د پوليسو د برخې سمون مخ ته بېـولـي دي     2002جرمني د  

او هغه لرليد چې د افغانستان د پوليسو لپاره يې پـه نـظـر كـې نـيـولـي                   
نـه يـو       -دي، پوليس د ټولنيز نظم او قانون د پـلـي كـولـو يـوځـواك دي                  

په كابل كې د جرمنـي مـقـامـات د افـغـانسـتـان د مـلـي                         .   امنيتي ځواك 
پوليسو او ملي اردو د ونډې د نه روڼوالي په اړوند اندېښمن دي  او د                  

د افغانستان د مـلـي      ” بېلګې په توګه د امريكې د متحده اياالتو لخوا د           
چې د افـغـانسـتـان د          " ويوكي كارولو ته ګوته نيسي،      “   امنيت ځواكونه 

ملي اردو او ملي پوليسو په اړه په بحث كې د پوليسو او اردو ترمـيـنـځ               
جرمني خپله انديښنه په هغـه سـنـد كـې           148" . هر ډول توپير له مينځ وړي    

 :  كال د نومبر په مياشت كې خپره شوه په څرګنده بيان كړه2006چې د 

) د افغانستان مرستندوي پوليس (جرمني د يوه بل پوليس ځواك 
د جوړېدو اړتيا او په زيان منونكو واليتونو كـې د هـغـه مـيـشـت                    

مونږ پرېكړه كړې چـې پـه مـيـنـځ             .   كېدل د لنډ مهال لپاره تاييدوي     
مهال او اوږد مهال كې نه پرېږدو د افغانسـتـان د مـلـي اردو او د                 

د افــغــانســتــان   (   افــغــانســتــان د مــلــي پــولــيــســو د مــلــكــي دنــدو             
. تر مينځ ليكه له مينځه الړه شـي     )   دمرستندويو پوليسو په ګډون   

پوليس بايد پوليسي چارې مخ ته بوزي او نه ښايي چې يوه نـيـمـه                 
 149.ځواك باندې بدل شي) شبه نظامي(پوځي 

دغه نظر چې د افغانستان ملي پوليس بايد د ټولنيز نظم او قانون د پلي  
كال په دوبـي كـې     2007كولو يو ځواك وي نه يو امنيتي ځواك، ښايي د           

په افغانستان كې د اروپايي ټولنې د پوليسو د پالوي په جوړېدو سـره               
غښتلي شي او د پوليسو د برخې سرچينې هم په لويـه كـچـه زيـاتـوالـي                     

  .ومومي

  مخ1د دوبۍ د دوهم كنفرانس رپوټ،  146
 .  مه نيټه29 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  147
 .2006 مه 30همغه،د نومبر  148
  كال د نومبر مياشت2006دجرمني مرسته، د جرمني سفارت ، كابل،د   -د پوليسو سمون 149
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

 د متحده اياالتو لرليد
د متحده اياالتو پوځي ځواكونه چې اوس مهال د پـولـيـسـو د بـرخـې د                      
سمون لوي مرستندويان او پلي كوونكـي دي، د افـغـانسـتـان د مـلـي                       
پوليسو لپاره د هغه لرليد په وسيله چې پوليس يو امنيـتـي ځـواك دي               

دغـه نـظـر د        .   چې د هغه دنده د بلواوو سره مبارزه ده، الرښـوونـه كـيـږي               
نړيوالو امنيتي چارو د وزير د مـرسـتـيـال پـه هـغـه يـاددښـت كـې چـې                             
دمتحده اياالتو د بهرنيو چارو او دفاع د وزارتونو د متحـده ايـاالتـو د                  
پوليسو د پروګرام په اړه د عمومي څېړنو د دفترونو د څيړنې په ځـواب               

 .كې وړاندې شوي ؤ څرګند شو

نوموړي څرګنده كړه چې ددغه ياددښت له الرې د افـغـانسـتـان د                  
د . ملي پوليسو لپاره د پالن شويو عملياتو تنوع په رسميت پيژني

افغانستان د ملي پوليسو لومړي عمليات، د يوه نـړيـوال مـعـيـار                 
. سره سم د دموكراتيكو او ملكي پوليسي چارو تـر سـره كـول وو                  

اوس مهال د افغانستان ملي پوليس د بلواوو پر ضد د عـمـلـيـاتـو                 
نـن  .   په ټولو مرحلو كې ديوه كليدي عامل په توګه شـمـېـرل كـيـږي                 

پـراخـه   / ورځ د افغانستان د ملي پوليسو رول تـوپـيـر پـيـدا كـړي                    
شوي او كوالي شي د ډول ډول  زده كړو، تخصصاتو او تجهيزاتـو               

 150.  واجبوونكي وي

د عمومي څيړنو د دفترونو په رپوټ كې د پوليسو پـر دنـدو د بـلـواوو                     
 :سره د مبارزې د دندې زياتوالي هم ذكر شوي دي

د پوليسو د پروګرام نوښتونه چې د سياست ايښودنې په ډګر كـې             
د سفير الرښوونو ته اړ دي، د مـعـاشـونـو او رتـبـو د سـمـون، د                              
پوليسو پر دندو د بلواوو سره د مبارزې د دندې زياتوالي، د نيمه             
پوځي اړينې زده كړې تر سره كول او د بلواوو ضد عملياتو لپاره د          

 151. سالح چمتو كول پكې شامل دي

متحده اياالت د افغانستان د ملي پوليسو په دننه كـې د نـيـمـه پـوځـي                      
د حيرانـتـيـا ځـاي نـه دي              .   وړتياوو د لوړولو د مالتړ لپاره يوازې نه دي        

 د ځواكونو سره چې د افغانستان په سهيل كې پـه پـوځـي                 چې د آيساف  
چارو بوخت دي د مرستندويو هېوادونو لخوا ډېر زيات مالتـړ تـر سـره                 

په سهيلي سيمه كې د افغانستان د نورو سيمو په پرتله د بلواوو          .   كيږي
ضد عملياتو لپاره د ال زياتو امنـيـتـي ځـواكـونـو اړتـيـا ډېـره احسـاس                      

د ځينو هېوادونو استازو څرګنده كړې  كه چېرې د نـاټـو د نـورو                   .   كيږي
غړو هېوادونو لخوا په سهيل كې ډېر ځواكونه ځاي په ځاي شوي واي،             
د بلواوو ضد عملياتو كې د افغانستان پر ملي پوليسو د تكيې اړتيا به 

  .ډېره كمه واي

ځينو مركه شويو په دې اړه بحث وكړ چې لكه څرنګه چې د افغـانسـتـان                 
ملي پوليس د افغانستان د ملي اردو، د ائتالف او ناټو د څو مليـتـيـزو                  
ځواكونو په پرتله د طالبانو لخوا ډېر زيان او ضرر ويني، د نيمه پـوځـي                
زده كړې اصلي موخه داده چې تر څو هغوي وكوالي شي له دې الرې لـه               

لكه څرنګه چې په پنځم شكل كې وينئ په تـېـرو       152. ځانه ښه دفاع وكړي   
پـه  پنځو كلونو كې د عملياتو د وژل شويو او ټپي شويو ځواكونو كچه                 

 كال كې د طالبانو د بيا پيدايښت راهـيـسـې  پـه           2005ځانګړې توګه په    
په كنـدهـار  كـې د يـوه كـانـاډايـي                   .   څرګند ډول زياتوالي پيدا كړي دي     

تر هغه ځـايـه چـې مـونـږ او تـاسـو پـوهـيـږو پـه                           ” ،  پوليس مربي په وينا   
افغانستان كې ملكي پوليسي چارې نه تر سـره كـيـږي او دغـه مسـئلـه                      

دلته دغه پوليس منصـبـداران  زيـاتـره وخـت د                 .   ځينې ګواښونه هم لري   
  153“ . جګړې په لومړۍ ليكه كې دريږي، هغوي  يو نيمه پوځي ځواك دي            

دغه  مسئله د دې پوښتنې د رامنځ ته كېدو المل كيږي  چې آيا پولـيـس                  
 او آيـا د        154ځواكونه د طالبانو سره په جګړه كې د توپ خوراك كـيـږي،           

پـنـځـم    .   ( بلواوو په ضد د پوليسو د ونډې په اړه بايد تجديد نـظـر وشـي                
 )چوكات  وګورئ

  مخ93، "د سازمان مينځي ارزونه"د عمومي څيړنو دفترونه،  150
  مخ41همغه،  151
 .  مه نيټه29 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  152

153 Murray Brewster, “Kandahar cops making progress in street-survival skills, says RCMP”, Canadian Press, 3 February 2007. 
دغه اصطالح په ټوليزه .  چې د دښمن په وړاندې  قرباني كېدونكو ځواكونو په توګه ترې كار اخيستل كيږي.  ،يوه غير رسمي اصطالح ده   چې د پوځي  غړو په اړه ترې كاراخيستل كيږي "د توپ خوراك 154

/http://en.wikipedia.org: مراجعه وكړئ. توګه په هغه حاالتو كې كارول كيږي  چې  په هغه كې سرتيري اړ ايستل كيږي چې د ستونزمنو او ناهيله كوونكو شرايطو سره سره ، جګړه وكړي 
 wiki/Cannon_fodder. 
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

د ارزښت وړ ده دغه ټكي ته ګوته ونيسو چې د دولت ځينې ارګانـونـو د       
بلواوو سره په مبارزه كې پوليسو ته د لويې ونډې د وركـولـو پـه اړه د                      

هـغـه   .   امريكې د متحده اياالتو د پرېكړې سره ټينګ مـخـالـفـت وښـود                
څېړنه چې د افغانستان د پوليسو په سمون كې د امـريـكـې د مـتـحـده                       
اياالتو د ونـډې پـه اړه تـر سـره شـوه، دغـه ټـكـئ څـرګـنـد كـړ چـې د                                        
افغانستان د ملي پوليسو د ونډې او كړنالرې په اړونـد د امـريـكـې د                     
 :متحده اياالتو د دولتې ارګانونو نظرونه له يوه اوبله ډېر توپير لري

اوس مهال هغه شي ته  زمينه برابره شوې چې د متـحـده ايـاالتـو د                    
تر ټولو ناهيله كوونكي، بوروكراتيك  او "يوه چارواكي په وينا، 

زيان اړوونكي د سازماني مينځي مبارزه ده چـې د هـغـه سـره مـخ                 
د سـازمـانـي      هـغـه بـحـث چـې تـرنـن ورځـې دوام لـري                        " .   شوي يم   

د نشـه    .   ايډيولوژيو او كلتورونو د بدې پيچلتيا المل ګـرځـيـدلـي       
اې توكو او دقانون د پلي كولو د چارو نړيواله كميټه پـردې ټـكـي                 
ټينګار كوي چې هغه مرستې چې د پوليـسـو دبـرخـې سـره كـيـږي                     
بايد دملكي چارو په تر سره كولـو كـې پـه كـار واچـول شـي او د                           

ونډه په دغـو  )   د امريكې د متحده اياالتو د دفاع وزارت(  پنټاګون

مرستو كې دا څرګندوي چې دغه پروګرام ددې پرځاي چې د افغان 
ملي پوليسو د ځواك چې د قانون حاكمـيـت او د بشـر د حـقـوقـو                        

دغـه  .   درناوي وكړي ښايي يوه پوځي څېره بـه ځـان تـه غـوره كـړي                   
مسئله مونږ ته ګواښنه كوي چې د متحده اياالتو پوځيان د افـغـان            
ملي پوليسو د منصبدارانو څخه د بلواوو ضد عملياتو د مرستـې            

د   –  مشرتابـه او د افغانستان     -پوځي ځواكونه     .   په موخه كار اخلي   
غې مسئلې ته پـه غـبـرګـونـې كـې وايـي، كـه وغـواړئ او كـه نـه                               

دښمن د  .   افغانستان داسې يو هېواد دي چې تل په جګړو اخته وي          
دغه ټكي په نظر كې نه نيولو چې آيا د كابل يا واشنګټن مـقـامـات      
ملي پوليس يو جنګيدونكي ځواك بولي او كه نـه، هـغـوي خـپـل                   

 155.  دښمن بولي 

 د دولت  د لرليد نه شتون 
همغه ډول چې په افغانستان كې شاهد يو، دولت د افغانسـتـان د مـلـي                   

د كورنيو چارو .   پوليسو د رول په اړه د يوه روڼ لرليد څخه برخمن نه دي   
دوزارت د ملي امنيت د يوې ستراتيژۍ سره سم چې ظاهراً د امريكې د               

د كـورنـي امـنـيـت د            ” متحده اياالتو د وكيالنو لـخـوا جـوړه شـوېـده،                 

  . مه نيټه17 كال د جوالى 2006ويكلى استاندارد، وانس سروچوك،  د “ ولې افغانستان پوليس نلري ” 155
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 خوراك كېږي؟"توپ" آيا پوليس ځواكونه د: پنځم چوكاټ

 كال د جون په لـمـړيـو    2007د .  كسو ته  زيات شوي دي627 څخه 9له  د څلوركلنې دورې په اوږد و كې  په عملياتو كې د وژل شويو پوليسو شمېر 
د دغـه    .   156 څخه زيات پوليس منصبداران وژل شـويـدي  200كې د كورنيو چارو وزارت يوه وياند اعالن وكړ چې د مارچ له وروستيو راهيسې له            

پوليسو ته لوي زيانونه، په كمـو هـغـو      .    تنو اوړي1،000كال په عملياتو كې د پوليسو د وژل شويو شمېر تر )   2008-2007  ( 1386كچې سره سم په  
 52 د ژمـي د          2007-2006د   .   واليتونو كې چې هلته بلواوې رامنځ ته كيږي اوښتي دي چې د دغو زيانونو كچه حتي  په يوه لويه ستونـزه بـدلـوي            

 .157 تنه د ملي پوليسو منصبداران وژل شوي دي41ورځو په اوږدو كې يوازې په كندهار كې 

خـوراك  “   تـوپ ” په بلواوو كې د پوليسو د وژل شويو د شمېر زياتوالي د دغه مسئلې چې د ملي پوليسو ځواكونه  د طالبانو سره په جګړه كـې د                
د كاناډايي پوليسو يو منصبدار چې په كندهار كې د پوليسو دزده كړې يـو پـروګـرام مـخ تـه              .   ګرځي په اړه د اندېښنې د زياتوالي المل شويدي        

 : وړي وويل

د پوليسو ځواكونه يوازې د يوې لس ورځنې روزنيزې دورې په پاي ته رسولو او د تجهيزاتو د تر ټولو كمې كچې پـه درلـودلـو  سـره  د                                     
 . 158پوځي ځواك په توګه كارول كيږي؛ چې  يو بېځايه كار دي

په توګه كـارول    “   توپ د خوراك” د يوه بل تن مركه كوونكي په وينا، هغه پوليس چې لږ زده كړه يې كړېده او د كمو تجهيزاتو څخه برخمن دي، د             
نوموړي همدارنګه زياته كړه چې د پوليسو د شمېر د زياتوالي لپاره فشار تر يوه ځايه د دغه واقعيت له كبله دي چې  د افغانستان د ملي .   كيږي

كوالي شئ د ملي اردو د يوه منصبدار په معاش د افغانستان د ملي پوليسو  " -.پوليسو د معاش كچه د افغانستان د ملي اردو په پرتله كمه ده 
 159". تنو منصبدارانو ته معاش وركړئ5 تر 4

پوليس د هغه عملياتو د ترسره كولو  لپاره چې د افغانستان د ملي اردو سرتيري هغه ته ښه چمتو والي او تجهيزات لري، داسـې اټـكـل شـوي                          
. 160.  مـنـصـبـداران وژل كـيـږي          24دي چې د طالبانو سره په  اوسنيو جګړو كې، د ملي اردو د هر سرتيري د وژلو سره د افغانستان د ملي پوليسو       
د دغو كسانو په اند ددغه امـر    .    زياتره مركه شويو پوښتنه كوله چې  ولې په سهيل كې د ملي اردو د ځواكونو زياته فيصدي نه دي ميشت شوي 

دليل ددغه ځواك په ښكاره آزمايښت كې سياسي ځند ؤ چې په واقعيت كې د افغانستان د ملي اردو د باور د خرابېدو او د ملـي اردو څـخـه د             
 . 161تيښتې د كچې د لوړتيا د مخنيوي په موخه  تر سره شو

. پوليسو ته داوښتو زيانونو په كچه كې د پام وړ زياتوالي، په ځپل شويو سيمو كې د پوليسو د ونډې په اړه د يوې فورې څـېـړنـې اړتـيـا ښـيـي                    
په ځانګړي ډول د   ( پوليسي تجهيزاتو، سرچينو او زده كړې ته اړتيا بايد و ارزول شي، او د كم روزل شويو او د كمو تجهيزاتو لرونكو پوليسو       

څخه د بلواوو د ځپونكي ځواك په توګه د ګټې اخيستنې د الرو چارو په هكله بايد په بنسټيزه تـوګـه بـيـا       )   افغانستان مرستندوي ملي پوليس   
هر چېرې چې شونې دي د افغانستان د ملي اردو روزل شوي او ډېر مجهز سرتيرې  بايد د افغانستان د نسبتاً امنو سيـمـو څـخـه                       .   فكر وكړل شي  

وويستل شي  او د افغانستان د ملي پوليسو او د افغانستان د مرستندويو پوليسو د كارولو د اړتيا د كمښت په موخه په ځپل شويو سيمو كې 
 . ميشت شي
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

ټينګښت ملي ځواكونه به په راتلونكو څو كـلـونـو كـې خـپـل ځـواك د                        
سره لدې چې د پوليـسـو دنـده پـه           156“ بلواوو په ضد پر عملياتو ولګوي     

رسمي توګه اعالن شوېده، مګر د كورنيو چارو وزارت په د نـنـه كـې د                    
پوليسو د سمون او د هغه وزارت د پراخ سمون لپاره هغه ټـيـنـګـار چـې                  
كيږي ددې ټكي څرګنـدوي دي چـې زيـاتـره مـقـامـات غـواړي د يـوې                           

زيـاتـره   .   ناټاكلې ستراتيژۍ په مخته بېولو سره اوسـنـۍ وضـع وسـاتـي               
سياسي مشران او د دولـت لـوړپـوړي مـقـامـات، مـركـزي دولـت تـه د                            
افغانستان د ملي پوليسو د وفادار پاتې كېدو په پرتله ګوندي مشرانو           

د اوسـنـۍ     .   ته د هغوي د وفادار پاتې كېدو څخه  ډېره ګټه پـورتـه كـوي                
وضعي ساتل د هغو كسانو لپاره چې غواړي د افغانستان ملي پولـيـس            
د نشه اې توكو د اقتصاد پلوي وكړي او هغه ته پراختيا وركړي، د يـوه                 

 . ځانګړي ارزښت څخه  برخمن دي

د افغانستان د ملي پوليسو په اړه يو ګډ لـرلـيـد          :   سپارښتنه
 .او ستراتيژۍ ته  پراختيا وركړئ

د سمونيزو هڅو د بريا د چانس په اړوند د يوې بدبينـانـه            :   شپږم چوكات 
كـه چـېـرې پـه         .   ارزونې پر بنسټ پوليسو ته يوه كوچـنـۍ ونـډه وركـوي              

نيك نظر ارزونه وكړو، د پوليسو د برخې د سمون لپاره ځانګړو شويـو              
سرچينو او په دې ورستيو كې د نړيوالو پوليسـو د هـمـغـږۍ د پـالوي                      
لخوا جوړ شوي همغږي او پراخه تشكيل  ته په پام كوالي شو پولـيـسـو                  

د دغـه    .   ته يو پراخه رول په نظر كې ونيسو او ورسته په هغه بريالـي شـو          
امر د پلي كولو لپاره الزمه ده چې لوي مرستندويان پـه پـيـل كـې اوږد                     

دغـه  .   مهالې ژمنې وكړي او په يوه ګډ لرليد او ستراتيژۍ موافقه وكړي           
مسئله له مونږ  سره د دغه ټكې څخه د ډاډ په اړه مرسته كوي چـې هـيـڅ                    
واټن نه دي پاتي، سمونيزۍ هڅې په سـهـي تـوګـه لـومـړيـتـوب بـنـدي                         

داسـې  .   شوېدي او د يوې ګډې موخې د السته راوړلـو لـپـاره كـار كـوي                  
ستراتيژي مونږ ته دا وړتيا راكوي چې د سمونيزو هڅو د ترسـره كـولـو                 
لپاره د ډول ډول پوليسي پروګرامونو د ستراتيژي ګانو او فعاليتونو د            
معلوماتو د شريك كولو له الرې د يوې ګډې ستراتيژۍ دپلي كـولـو د                

ديـوې  .   بنسټيزو مسائلو د ستراتيژيكې همغږۍ په لور ګامـونـه واخـلـو             
ګډې او پراخه ستراتيژۍ په لرلو سره د سـمـونـيـزو هـڅـو پـه پـيـل كـې                           
كوالي شو د هغه ستونزو چې تر اوسه  د دغه هـڅـو پـر وړانـدې مـخ تـه                   

د پوليسو پر پرمختللې زده كـړې تـمـركـز نـه پـه                :   راغلي مخنيوئ وكړو  

لومړنيو زده كړو، يا په يوه كم وخت كې  ډېرو پوليس منـصـبـدارانـو تـه                   
روزل مګر د سازماني چاپېريال نه سمون چې دغه افراد د هغه  پـه دنـنـه                  
كې عمل كوي، پوليسو ته د زښت زياتو تجهيزاتو وركول په داسې حال 
كې چې د داخلي كنټرول يا ځواب وركونې سيستمونه د دغه تجهيزاتـو     

 . د كنترول لپاره نه دي جوړ شوي

په اوسني حال كې متحده اياالت د افغانستان په سهيل كې د طالبانو د      
او د دغه موخې    .   بلواوو د ځپلو په مهمه او فوري موخه متمركز شويدي         

د تر السه كولو لپاره د پوليسو د يوه ځواك جوړول يې د خـپـل كـار پـه                        
جرمني د افغانستـان پـه آرامـو او            .   لومړي سر كې ځاي په ځاي كړي دي       

ناځپل شويو سيمو كې په فعاليت بوخت دي  او ملكي پـولـيـسـو تـه  د               
افغانستان د اوږد مهالي اړتيا وې د خپل كار په لومړيتوبونو كې ځـاي              

دغه لرليد بايد د شرايطو سره سم كـړل شـي او د يـوه ګـډ                      .   په ځاي كړې  
لرليد چې په ټول افغانستان كې د لنډ مهالو او اوږد مـهـالـو پـولـيـسـي                     

 . اړتياوو ته ځواب ووايي، لپاره هم بايد  نظر وغوښتل شي 

يـوه  “   د ټولو لپاره يوه مناسبه كـچـه    ” ښايي دغه مسأله په لنډ مهال كې د      
ګړنالره اړينه وبولي او د دغـه ټـكـي د څـرګـنـدتـيـا المـل شـي چـې  د                                  
افغانستان د امنيت او پوليسو د برخې اړتياوې  د يوه پراخه لرليد څخه 

چې پوليسو ته په ډول ډول ځـايـونـو كـې د ډول                   .   برخمن كېدل اړين دي   
د بـېـلـګـې پـه تـوګـه، هـغـه                  .   ډول دندو د ترسره كولو زمينه برابـره كـړي         

كـې مـيـشـت دي او د             )     سـهـيـل   ( پوليس ځواك چې په شمال او جنـوب          
جنګياليو په توګه د اورپكو موخه ګرځي، د افغانستان په نورو سيـمـو              

مـګـر لـنـډ       .   كې د ال ډېرې نيمه پوځي زده كړې د تر السه كولو اړتيا لـري               
مهالو متفاوتو كړنالرو ته اړتيا نه ښايي په مينځ مـهـال او اوږد مـهـال                    
كې د ملكي پوليسو د ځواك د جوړېدو د لرليد د له مينځه تـلـلـو المـل                    

يو ډېر لوي ګواښ شته چې د پوليسو د برخـې سـره د مـتـحـده                     .     وګرځي
اياالتو لويې مرستې به د امريكې د متحده اياالتو د لرليد د پلي كـېـدو      
المل شي چې شديداً د بلواوو سره د مبارزې د فوري اړتياوو تـراغـيـزې          

دغـه ګـواښ د هـغـه           .   الندې دي  او اوږدمهالى لرلـيـد لـه مـيـنـځـه وړي                  
مسئلې د رامنځ ته كېدو څخه  وروستـه مـيـنـځ تـه راغـى چـې مـتـحـده                       

 82،000 څخـه    62،000اياالتو د پوليسو ځواكونو د زياتوالي په اړوند له    
كسو د دوي د خپلې فرضيې پر بنسټ  چې  د بلواوو پر ضد د عمـلـيـاتـو         

  مخ 23 كال د سپټمبر مياشت  2006، د "د كورني ملي امنيت ستراتيژي"د كورنيو چارو وزارت،  163
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

 . لپاره زياتو امنيتي ځواكونو ته اړتيا درلوده، يو اړخيزه پرېكړه  وكړه

افغانستان مخكې تر دې هم د نويو ملكي پوليسو د السه وركول تجربه             
 لسيزه كې پـوځـي حـالـت         1980كړي دي؛ لكه څرنګه چې دغه ځواك په       

ځان ته غوره كړ او د بلواوو سره د مبارزې په موخه يـې د نـيـمـه پـوځـي                 
لكه څرنګـه چـې د طـالـبـانـو د بـلـواوو د                      .   ځواك شكل ځان ته غوره كړ     

كمېدو كومه نښه نه ليدل كېږي بايد د بلواوو د عملياتو سره د مرستـې               
ترڅو لـدې    .   په موخه د نيمه پوځي ځواك جوړېدو ته جدي پاملرنه وشي          

الرې پوليسو ته د دې وړتيا وركړو چې تر شونـې كـچـې پـورې مـلـكـي                       

ځينو مركه شويو  سپارښتنه وكړه چې  بايـد  .   پوليسي دندې تر سره كړي    
يوه امنيه اداره او يا  داسې پوځي پوليس ځواك جوړ كړل شي چې  ښـه                   
تجهيزات ولري او غړو يې په ښه توګه زده كړه كړې وي او د افغانستـان            

. د ملي اردو سره د افغانستان د ملي پوليسو په پرتله ډېره اړيكه ولـري               
دغه امر د پوليسو د پوځي كولو د اړتيا د كمـښـت لـپـاره ګـټـوره ده او                       
كوالي شي د ګټور ملكي پوليسي ځواك د جوړېدو چې وكوالي شـي د               
يوې اصالح شوې قضايي څانګې په مرسته د قـانـون حـاكـمـيـت پـراخ                      

 .كړي، د اوږد مهالې موخې  مالتړ كوي

 .   كال د ډيسمبر لومړۍ نيټه2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  163
توماس “ د افغانستان عرفي قانون او د رسمي قضايي ارګانونو سره د هغه اړيكه ”: د عرفي قوانينو او رسمي قضايي ارګانو د اړيكو  په اړوند د دقيقو معلوماتو د تر السه كولو لپاره مراجعه وكړئ 164

 .2003بارفيلد، واشنګټن ډي، سي، د متحده اياالتو د سولې انستيتيوت ،  

 پوليسو ته د تر ټولو كوچنۍ ونډې د وركولو دليل :شپږم چوكات 

د افغانستان د ملي پوليسو تاريخي رول په ځانګړي ډول په كليوالي سيمو كې ډېر كم دي، د پوليسو اصلي دنده د هر هغه شي څخه سـاتـنـه او                       
په دغه دنده كې د تعميرونو، دولتي مقامات په ولسواليو او والياتو كې او په واټـونـو او          .   مالتړ دي چې كوالي شو د دولت محدوده يې وبولو         

د پوليسو رول د خلكو د ملكيت په اړه ډېر كم دي او افغانان تر هغه ځايه چې شونـي وي    .   سرحدي سيمو كې د تالشۍ د پوستو اداره ګډون لري    
ځيني ملكي او جنايي دعوي ګانې لكه د ځمګو دعواوې او يا جنايي دعواي ګانې، د خلكو د محـدودې څـخـه د            .   163پوليسو ته مراجعه نه كوي    

كه څه هم زياتره مـلـكـي قضـيـې او جـنـايـي پـيـښـې                    .   دولت محدودې ته ارجاع كېدلې چې د غه امر د پوليسو لپاره په محكمو كې رول پيدا كړ 
پوليسو يا محكمو ته چې د خلكو په نظر فاسد او زيات لګښت يې درلود او د دعواي پروسه يې ډېره ورو مخته بېوله، نه راجع كېدې، مـګـر د                  

 164.عرفي قانون له مخې حل او فصل كېدې

نن ورځ دغه اخيستنه چې د شونتيا تر مهاله پوليسو ته په دې دليل چې فاسد او د نا امنۍ سرچينې دي د مراجعې څخـه ډډه وشـي، ښـايـي تـر                                
په افغانستان كې اوسنيو سياسي واقعيتونو ته په پام  په دولت جوړونه او سازمانې سمون كې د نـړيـوالـې ټـولـنـې              .   وړاندې زياته غښتلې وي   

كمزورې سابقه او سمون ته د كرزي د دولت د كمې ليوالتيا په سبب كوالي شو د افغانستان ملي پوليسو ته د ډېر كوچني رول د وركولو پـه اړه        
په دغه برخه كې اړين دي چې په ډېره زياته خوشبينۍ فرض كړو چې د پوليسو د سمون لپاره هڅې، د ډېر زيات فساد په اړه، د             .     استدالل وكړو 

افغانستان د ملي ګوندي او تاالكوونكو پوليسو چې د نشه اې توكو په قاچاق كې يو ډېر لوي رول لوبوي، د داسې يوه ځواك د جوړېدو چـې د                        
پردې برسېره د قضايي ځانګې په ځواكمن كولو . بشر حقوقو ته احترام وكړي او د قانون حاكميت پراخه كړي، په برياليتوب سره مخته تللې دي

كې د نړيوالې ټولنې ناكامۍ ته په پام  ښايي قضايي سيستم د وړاندوينې وړ راتلونكي كې ونه شي كوالي د قانون د حاكميت د پـراخـېـدو پـه                    
 .موخه د افغانستان ملي پوليسو سره  اغېزمنه مرسته وكړي

د پوليسو د اصالح كوونكو د هڅو او لوړو موخو سره سره  يو قوي امكان شته چې د افغانستان ملي پوليس د ناامنۍ د يوې لويې سرچينې په                
لدې امله، كوالي شو د دغه مسئلې استدالل وكړو چې يو كـوچـنـى او د كـمـو دنـدو               .   توګه پاتې شي  نه د امنيت د ټينګښت د سرچينې په توګه     

 .لرونكى ځواك د يو لوي ځواك چې پراخه دندې ولري په پرتله ډېر اغېزمن او مناسب دي
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

د پوليسو د څانګې سمون د قضايي څانګې په سمـون         .   2،  5
 پورې تړلي دي

په افغانستان كې د ملكي پوليسو د ځواك د جوړېدو لويه نيمګړتيـا د         
افغانستان د دولت او د نړيوالې ټولنې چې د ايټاليا لخوا يې مشرتـوب   
كېده  د قضايي سيستم د غښتلي توب او سمون لپاره ډېره پاتې راتلنـه               

يو ملكي پوليسي ځواك توپير نه لري چې په كومه كچه يې زده كـړه                .   ده
كړې او يا مجهز دي د يوه فعال  قضايي سيسـتـم پـه نـه شـتـون كـې، د                            
قانون د حاكميت د پراختيا او ساتنې لپاره د كمې وړتيا څـخـه بـرخـمـن                   

د بېلګې په توګه حتي كه پوليس په بريالي ډول هم جرمونه وپيژنـي     .   وي
او مجرمان ونيسي، اوسنئ قضايي سيستم د څېړنې، دفاع او تعقيب،           
 . او د محكومانو د زنداني كولو لپاره د كم ظرفيت څخه برخمن دي

د دې سره سره چې قضايي څـانـګـه د امـنـيـت د ټـيـنـګـښـت، د قـانـون                                
دحاكميت، اقتصادي وده او د دولـت مشـروعـيـت  پـه پـراخـتـيـا كـې                           
ارزښتناكه ونډه لري، د دغه برخې د سمون په اړه ډېرې كـمـې هـڅـې تـر                     

، 04-2003  ( 83-1382شپږم شـكـل  څـرګـنـدوي چـې د                   .   سره شوې دي  
د نشه اې تـوكـو   ( مالى كلونو په اوږدو كې د امنيت د څانګې    )   2004-05

 په سلو كـې پـر       3د پانګې يوازې )   سره د مبارزې د لګښتونو څخه پرته      
 په سلـو    82په بل لوري كې د دغو پانګو        .   قضايي څانګه لګول شوي دي    

 په سلو كې د افغانستان پر مـلـي     60كې د افغانستان پر ملي پوليسو او  
سره لدې چې په اوس مهال د دوو كلونو مخكينۍ .   اردو لګول شوي دي 

د باور وړ شمېرې په واك كې نشته، ښايي د پـولـيـسـو پـه بـرخـه كـې د                      
لګښتونو زياتوالي ته په پاملرنه، د قضايي برخې اړونـده  فـيـصـدي د                  

 . شمېر سره انډول يا كم شمېر دي] ذكر شوي[

 د پوليسو او څارنواالنو تر مينځ اړيكه 
د پوليسو او قضايي څانګو د متقابلو اړيكو په څېړنه كې نيمګړتـيـا د                

دغه مسئله د جـنـايـي څـېـړنـې د           .  ستونزو د راپيدا كېدو المل شوي دي 
دندې د تغير په اړه د نـويـو تصـويـبـونـو پـه پـايلـه كـې د پـيـدا شـويـو                                   

د افـغـانسـتـان د         .   كشمكشونو او ناكراريو په وسيله مينځ ته راغلې ده         
تاريخ په اوږدو كې د جرمونو كشف او د هغه په اړه څېـړنـه د پـولـيـسـو                        

 پـه بـنـسـټ د           مـې مـادې    134 كال د اساسي قانون د         2004دنده وه خو د     
دا پـه    .   جنايي څېړنې اصلي واك  لوي څارنوالـۍ تـه سـپـارل شـوي دي                   

د .   داسې حال كې ده  چې دغه دفتر د څيړنې او كره كتنې ظرفيت نه لـري                 
د ايټاليا د قانوني  تعقيب د ځواكمن       ( ايټاليا دولت لخواد دغه سيستم      

جوړول يو مثبت كار ؤ  مګر په افغـانسـتـان كـې د                 )   سيستم سره سم دي   
 165. دغه سيستم پلي كول  يو افراطي عمل دي

د قانون د حاكميت د يوې پراخه ستراتيژۍ نشتوالي د داسې وضعـيـت              
د رامنځ ته كېدو المل شوي چې پـه هـغـه كـې د مـخـتـلـفـو هـېـوادونـو                               
كارپوهان د خپلو نظـرونـو او تـجـربـو پـر بـنـسـټ نـه د افـغـانسـتـان د                                  

. واقعيتونو او اړتياوو په بنسټ، قوانين او پـروګـرامـونـه پـراخـه كـړي                  
دغه عمل په قضايي څانګه كې د ځينو نويو قوانينو ترمنځ د تضـادونـو               

كړ او د كورنيو چارو وزارت د جنايي څېړنو د برخې رئيس د لنډ مهالو  جزايي محكمو د اصولو په جوړولو كې د ايټاليا رول،  چې  په جنايي څېړنو كې يې د پوليسو پرځاي  د لوي څارنوالۍ رول غښتلي  165
د مونږ ايټالوي همكاران د دغه  شونيتا سره چې دغه قانون . مونږ د ايټاليا د مرستندوي هېواد د پرځاي پرېكړې څخه مننه كوو”: يې دې ته و هڅاوه چې د دغه تصويب وروسته په يوه سيمينار كې  ووايي 
مګر د مونږ په ... د لنډ مهالو جزايي محكمو اصول  په آيډيالي ډول د ايټاليا د شرايطو سره سم دي  ... به پرمختګ او ښه والي مينځ ته راوړي، په روڼ ډول د هغه د تصويب او پلي كولو لپاره هڅې كړېدي  
 - په وسيله وړاندې شوي  دجرمنيPowerpoint د ارګانونو تر مينځ همكاري او همغږيتوب، د Rol، د “جنرال يارمند،". هېواد كې اوسني شرايط  په څرګند ډول د ايټاليا له شرايطو سره توپير لري 
 .  نيټه13 او 12 كال د اګست 2006، كابل، د “ايټاليا په سيمينار كې د افغانستان د ملي پوليسو او لوي څارنوالۍ تر منځ د ښې همكارۍ او همغږيتوب په اړه 

د بېوزلۍ د كمولو واحد او د اقتصاد مديريت، په پراختيا كې د مالي “ د افغانستان په امنيتي سكټور كې د مالي ادارې د وضعيت سمون :  ټوك�” :دغه شمېرې د نړيوال بانك په وسيله وړاندې شوي 166
 مخ50 مه 22 كال د ډسمبر د مياشتې 2005واشنګټن ډي، سي، نړيوال بانك ، د . چارو اداره 

  1383-1382 د امنيت د څانګې لګښتونه –شپږم شكل 

 166د بودجې اسناد او مالي رپوټونه او د ماليې د وزارت  د كاركوونكو اټكل : سرچينه 
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 ٪3دى دى ار 

 ٪6ماين پاكې 
 ٪3عدليه 

 ٪28ملى اردو 

 ٪60ملى پوليس 



 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

  (1384او د خړ پړتيا او زوږ د منځ ته راتللو المل شوي دغـه مسـئلـه د                      
كـال د لـنـډ مـهـالـو             )   2004  ( 1383كال د پوليسو د قـانـون او د           )   2005

جزايي محكمو پر اصولو پورې مربوطه ده چې په ډېرو ځايونو كې د يـو              
بل سره توپير لري او داسې څرګندونې پكې شته چـې د افـغـانسـتـان د                     

 كال د څـېـړنـې او د            1978د بېلګې په توګه د . شرايطو سره سمې نه دي 
د كشف د قانون په بنسټ  پوليسو ته د څيړنو پـه مـوخـه لـس               ]   جرمونو[ 

 كال د جزايي محكمـو پـه اصـولـو         2007ورځې وخت وركول كيږي چې د       
 كال د   2005وروسته بيا د .  ساعتونو ته را كم شوي دي24كې دغه وخت  

 زياتره هغو 167.  ساعتونو ته زيات شو72پوليسو په قانون كې دغه وخت  
كسانـوچـې پـه دې اړه ورسـره مـركـه شـوې، د افـغـانسـتـان اوسـنـيـو                                 
واقعيتونو په نظر كې نيولو سره لېرې پرتې او د السرسۍ څـخـه لـيـرې                   
سيمې، كمې ارتباطي آسانتياې، او د جرمونـو د څـېـړنـې پـه مـوخـه د                        

 سـاعـتـه د        72انسانې او مسلكي ظرفيت  كموالي  ته په پام وويل چـې            
د دولت د يوه پـخـوانـي لـوړپـوړي          .   جنايي څېړنې لپاره ډېر كم وخت دي   

مقام په وينا د جنايي څېړنو په اړوندو قوانينو كې تـغـيـرات راوسـتـلـو                   
 :الندې اغيزې درلودلې دي

اوس مهال، پوليس وخت او واك نه لري  چـې يـوه               ” :   پوليس وايي   
، وروسته دوسيه څارنوال تـه لـيـږې            “ ښه جنايي څېړنه تر سره كړي     

چې په ځيرسره د څېړنې د تر سره كولو لپاره د اړين ظرفـيـت څـخـه                 
قاضى هم  د جـرم      .   ندي برخمن  او هغه هم دوسيه قاضي ته ورليږي      

په اړه د كمزورې څېړنې په دليل نه شي كوالي  يـوې پـرېـكـړې تـه               
 168.ورسيږي

د امنيت د بـرخـې د سـمـون  اركـان د قـانـون د                          : سپارښتنه  
حاكميت د يوې پراخه او منسجمې ستراتيژۍ سره ځـاي پـه             

 ځاي كړئ
د پوليسو او د قضا د برخې د سمون لپاره د يوې كړنالرې په نېولو كـې                   

چـې د نـاكـام          –پاتې راتلل  د يوې اوږدمهالې ستونزې سره اړيكه لـري             
سياست د بيا راګرځېدنې منل  د امنيت د څانګې د سمون د اركانو جـال    

لـخـوا اداره     “   اصلي شريكانـو ” يا “   الرښود مرستندويانو” كول دي چې د  
دغه تفكيك، د يادو شوو اركانو د هـر يـوه پـه چـوكـاټ كـې د                       .   كيږي

برياوو د السته راوړلو المل شوي او دغـه بـريـاوې هـم د پـالن كـولـو،                           
بودجې په تامين او د پلي كولو په برخه كې د ظـرفـيـتـونـو د شـتـون لـه                           

د قانون د حاكميت پراخه او منسجمه ستراتيژي  چې كـوالي   .   خاطره دي 
يې شواي  د څانګو د ستراتيژي ګانو د پراختيا او پلي كولـو لـپـاره يـو                     

 . چوكاټ جوړ كړي، پر وړاندې ځينې خنډونه رامينځ ته شول

الرښـود  ” د امنيت د څانګې د سمون د پاليسى پاتې راتلل تر يوه ځايه د               
و د بېلګې په توګه نـور   .  د ويوكي د ناڅرګندتيا په سبب وو“  مرستندوي

لويو مرستندويانو لدې امله چې جرمني د پـولـيـسـو د بـرخـې الرښـود                      
مرستندوي ؤ په لومړي سر كې د پوليسو د بـرخـې څـخـه زيـات مـالتـړ                   

جرمني لدې كبله چې د پوليسو د ټولو برخو د سمون لپاره د پوره .  ونكړ
سرچينو څخه برخمن نه ؤ، په لومړيو كې د خپلو پروګرامـونـو د مـخ تـه               

د جرمني څـخـه وروسـتـه          .   وړلو لپاره د ستراتيژۍ په جوړولو بوخت شو       
متحده اياالت د پوليسو د سمون په برخه كې د اړينو سرچيـنـو څـخـه د                    

مګر د هغه اوږدمـهـالـې سـتـراتـيـژي د              . برخمنتيا سره په كار بوخت شو 
سمالسي اړتياوو تر اغېزې الندې راغلې ده لكه په لومړۍ مرحله كې د      
ولسمشرۍ د ټاكنو لپاره د پوليسو چټك روزل  او  پـه دې وروسـتـيـو                     

 . كې د طالبانو د بلواوو د ځپلو لپاره

 كال كې د بهرنيو چارو د وزارت څخه د دفاع د وزارت تـر نـظـر               2005په  
 افغانستان د پـولـيـسـو د            ته د الندې د امنيت د اوښت ګډى قومندانۍ        

او د هـغـو       .   برخې د سمونيزو هڅو د لمړنيو دندو سپارل  ډېر ګـټـور وو               
ګټه داوه چې د پوليسو برخې ته زياتې ځاني او مالي سرچينې ځانګـړې              

د افغانستان د ملي اردو او ملي پـولـيـسـو پـه روزنـه كـې د                        .   كړل شوې 
امنيت د اوښت د ګډۍ قومندانۍ رول په دې مانا دي چې د پوليسـو او                 
اردو تر مينځ د سمونيزو هڅو همغږيتوب او يووالي د امنيت د برخې د    

په عـيـن حـال كـې چـې د                169. سمون دنورو اركانو په پرتله ډېر ټينګ دي   
افغانستان د ملي اردو او ملي پوليسو همغږيتوب يو ارزښـتـنـاك امـر                 

د افغانستان د ملي پوليسو او څارنوالۍ تر مينځ د ښۍ همكارۍ په موخه د ايټاليا او ”د پاور پاينټ د پروګرام په وسيله وړاندې شوي د“ قانوني كاري چوكاټ: د پوليسو او څارنوالۍ تر مينځ همغږي 167
 هارتمن،د افغانستان د لوي څارنوالۍ سالكار ميخايل. 13-12 كال د اګسټ د مياشتې 2006د . كابل،  “ آلمان ګډ سيمينار  

 . مه نيټه16 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  168
د پوليسو د سيمه ايزو قوماندانيو جوړول چې د ملي اردو د سيمه ايزو قوماندانيو په شان دي ، د يوه : د پوليسو او اردو تر مينځ  د همغږيتوب او سرته رسونو  د غښتلتيا اړوند بېلګې دادي 169

 سره د افغانستان د ملي  پوليسو د ګمارلو د سيستم سمبالوونكي تشكيل مينځ ته راوړل جې د افغانستان د ملي اردو د سمبالوونكي تشكيل  په شان دي او د افغانستان د ملي اردو د ګمارلو دسيستم 
 . نږدې كول 
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

دي د دوو سازمانونو پوليسو او د قضايي څانګې تر مينځ د اړيكـو پـه                 
د افغانستان د ملي . پرتله د اړيكو بنسټيز كول هم يوه اساسي مسئله ده

اردو او ملي پوليسو ډېـر زيـات يـو والـي د دغـو دوو سـازمـانـونـو د                              
څرګندو رولونو د كم رنګوالي په وړاندى د ګـواښ د زيـاتـوالـي المـل                      

 170. كيداي شي

په عين حال كې چې ښايي د امريكې متحده اياالت  د افغانستان د ملي 
اردو او ملي پوليسو د يووالي لپاره فشار راوړي، جـدي مسـئلـه داده                 

او د   “   اصلي شريكان” چې د امنيت د برخې په سمون كې بوخت اروپايي   
و د پوليسو او قضا د برخو د غښتلي كولو لـپـاره             امريكې متحده اياالت  

پـه  .   د يوې همغږې او يو پارچه كړنالرې د پراختيا په اړه كم څه كړي دي               
دې وروستيو كې اروپايي كميسيون پرېكړه وكړه چې د امنيت د برخـې       
د جال سمون  پروګرام ته ډېره مرسته ځانګړې كړي، دغه ډېر غوره وخت              
ؤ چې د پوليسو او قضا د برخو تر مينـځ شـتـه اخـتـالفـونـه لـه مـيـنـځـه                              

د دولت كمزورې مشـرتـابـه    .   يوسو، مګر په خواشينۍ سره له السه ووت    
د دولت د ولكى الندى د قانـون        او د سمون پروګرام ته سست ژمنتوب،          

كې دولـت ډېـر كـمـزورئ         د حاكميت ستراتيژى د رامنځته كولو په هڅو      
كړئ دي او دلويو مرستندويانو لخوا د يوې پراخه او واحدې كـړنـالرې            

په افغانستان كې د قانون د حاكميت د . د مخته بېولو ستونزه ال زياتوي
بحران په اړه د ټولو پاتې راتلل د امنيتي وضعې د كړكيچن كېدو المـل         
شوي دي  او د دولت او د هغه د نړيوالو مالتړ كوونكـو اعـتـبـار يـې تـر                   

اوس چې د سمون د هڅو د پـيـل څـخـه پـنـځـه                     .   پوښتنې الندې راوستئ  
كاله تيرېږي د دې وخت رارسېدلئ چې د امنيت د څـانـګـې د سـمـون د                  
جال اركانو لپاره ناكام سياست ودروو او د هـغـه پـر ځـاي د قـانـون د                            
حاكميت د غښتلتيا په مـوخـه يـوه پـراخـه او واحـده كـړنـالره پـه كـار                             

 . واچوو

 د كورنيو چارو د وزارت سمون. 3، 5
هغه مسئله چې تل هغه ته په مركو كې ګـوتـه نـيـول كـيـږي داده چـې د                            
كورنيو چارو د وزارت د هر اړخيز سمون څخه پرته د پـولـيـسـو سـمـون                     
لپاره هڅې د ماتې سره مخ كېداي شي او هغه پيسې چې په دغه الر كـې           

 : دغه اند په الندې نقل قولونو كې څرګند شوي دي. لګېږي بيځايه ځي

ډېرې زياتې پيسې اهدا كېږي، مګر د مالي او تجهيزاتي مرسـتـو             
د ښې ادارې لپاره د يوه ښه مشرتابه او سرپرستۍ د نشتوالـي  لـه          

مونږ يوازې په هغه حال    .   امله هيڅ كومې مثبتې پايلې ته نه رسېږو       
كې بريالي كيداي شو چې سمون د وزارت د مقام څخه پـيـل او تـر          

مونږ د خـلـكـو پـه         .   ټيټو پوړو حتي ساتونكو پورې يې تر سره كړو     
وړاندې خپل اعتبـار لـه السـه وركـړئ او لـدې املـه يـوه ګـټـوره                            

 . مشرتابه  ته سمالسي اړتيا لرو
 د پوليسو د واليتي رئيس مرستيال

د .   د سمون هره پروسه د پيسو د السته راوړلو لپـاره ښـه مـوقـع ده                   
كورنيو چارو په وزارت كې د فساد كلتور د سمون  هڅې كمزورې             

 . د كورنيو چارو وزارت  زياتره څوكۍ خپله بيه لري... كوي 
 د كورنيو چارو وزارت  يو مقام، كابل

د كورنيو چارو په وزارت كې د دقيقو تشكيالتو رامينځ ته كـول،             

 په شان يو پوځي سازمان كوالي شي د افغانستان د ملي اردو اړتياوو ته د افغانستان د ملي پوليسو پر اړتياوو لومړيتوب CSTC-Aځينو مركه شويو په دغه برخه كې هم اندېښنه څرګنده كړه  چې د  170
د نمونې ". مونږ تل د دغه پوځي ذهنيت په لرلو سره چې د پوليسو ارزښت د اردو په پرتله كم دي جګړه كوو " لكه څرنګه چې د پوليسو د سمون په پروسه كې يو اخته پوځي منصبدار څرګنده كړه  . وركړي  
 .2006 مه 29د افغانستان د څيړنيې او ارزونې اداره مركه،  كابل، ".  په ډول هغوي تل اندېښمن دي چې د افغانستان  ملي پوليس د افغانستان د ملي اردو غړي تښتوي 

 انډريو وايلډر: عكس
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

په دغه وزارت كې د فساد مسئلې ته پاملرنه  او د دغـه وزارت د                 
كدرونو مسلكي كول د پوليسو د سمون د پروسې د بريالي تر سره 

 .كېدو لپاره تر ټولو اړين ګامونه دي چې بايد پورته كړل شي
 په كابل كې د امريكې د متحده اياالتو د سفارت يو مقام 

د پوليسو د بريالي سمون په برخه كې د دغـه وزارت د سـمـون ارزښـت                       
د افـغـانسـتـان د         .   هغه بحث دي چې د ډېرو كلونو راپـدېـخـوا روان دي               

تر هغه وخته «:  كال د ستراتيژۍ په سند كې راغلي دي چې2004دولت د 
چې د كورنيو چارو وزارت د تغيراتو د راوړلو لپاره لـه ځـانـه سـيـاسـي                    
اراده ونه ښيي، سمونيزې هڅې هم په هره كچه او په هـر شـكـل چـې تـر                    

هـغـه لـويـې مـاتـې چـې                171. سره شي، ډېره كـمـه اغـېـزه در لـودالي شـي                 
 كال راهيسې ورسره مخ دي د كورنـيـو چـارو پـه             2002سمونيزې هڅې د    

وزارت كې د فساد، ګوند بازۍ او د كړكيچونو د رامـيـنـځ تـه كـيـدو د                       
مسئلو د مخنيوي په موخه د عيني اقـدامـاتـو لـپـاره د يـوې سـيـاسـي                          

حامد كرزي اود نوموړي دولت د كـورنـيـو چـارو د                .   ارادې نه شتون دي   
پرېـكـړو پـه      ستونزمنو مګر ډېرو ارزښتناكو     وزارت د سمون په موخه د       

نيولو كې كمه اراده او پرېكنده توب ښودلي او پـه پـاي كـې نـړيـوالـې                       
ټولنې هم د پرېكړو د نيولو لپاره پر دولت د فشار د راوړلو لپاره كم كـم               

 172. وخت اراده كړېده

 173د كورنيو چارو په وزارت كې فساد او نشه اې توكې
يـو  .     د كورنيو چارو وزارت د كابل د فاسدو وزارتونو له ډلې څـخـه دي               

په نـامـه   “   د شغل پلورنې هټۍ” مركه كېدونكي د كورنيو چارو وزارت د   
د كورنيو چارو د وزارت په دننـه كـې د فسـاد د شـتـون او د                            174. ياد كړ 

پوليسو لخوا د خلكو څخه د رشوت اخيستلو په اړه پراخ رپـوټـونـه پـه                   
د كورنيو چارو په وزارت كې د فساد تر ټولو لوي مثال، د   .   الس كې دي  

دغـه لـوي فسـاد پـه           .   نشه اې توكو د سوداګرۍ تر ټولو پراخ  فسـاد دي            
ډېره لويه كچه د دولت جوړونې د پروسې هڅو ته زيان رسوي؛ ځكه چې 

 ډېرې  175. په دغه سوداګرۍ كې ځينې دولتي تجهيزات هم تښتول كيږي         
زياتې پيښې شته چې په هغه كې مـقـامـاتـو سـتـراتـيـژيـكـو او ګـټـورو                          
څوكيو ته د افرادو د انتصاب په مقابل كې لوي لوي رشوتونه اخيستي             

دغه افراد په ډېرو مـواردو كـې پـه ولسـوالـيـو يـا واليـاتـو كـې د                              .   دي
پوليسو د رئيس په توګه غوره كيږي او هلته د نشه اې توكو په توليد يا              

كـريسـشـن سـايـنـس د           ( يو څـيـړنـيـز رپـوټ چـې د                .   قاچاق بوخت كيږي  
د مدير ليكنـه ده  پـه افـغـانسـتـان كـې د نشـه اې تـوكـو د                                 )   ورځپاڼې

سوداګرۍ په اړه  د شمالي واليتونو د يوه لوړ پوړي چارواكي سره مركه 
 : مسئله ومنله“ شغل د خرڅېدو”وشوه؛ نوموړي په خپله مركه كې د 

په تخار كې نږدې ټولو قوماندانانو  خپلو څوكيو ته د غوره كـېـدو       
په مقابل كې د كورنيو چارو وزارت چارواكـو تـه رشـوت وركـړئ                  
دي او نن هم بايد د خپلو دندو د ساتلو لپاره ډېرې زيـاتـې پـيـسـې                    

په هرو دريو مياشتو كـې پـر قـومـانـدانـانـو فشـار راوړل                     .   وركړي
كيږي يا دا چې هغوي ته ويل كيږې چې د هغوي پر ځاي بـل څـوك          

 ډالرو سره په بېړه وزارت 10،000غوره كيږي وروسته قوماندانان د  
 ...ته ځي

 : دغه رپوټ سره اوږده شوهپهمقاله 

د افغانستان لوړپوړو چارواكو په پټه توګه ومـنلـه چـې ښـايـي د                    
) د كورنيو چـارو وزارت      ( افغانستان د قانون د پلي كولو د ارګان         

 په سلو كې د سيمه ايزو پوليس رئيسانو څخه نيولـې تـر لـوړو                  80
پوړو كاركوونكو پورې د نشه اې توكو له سـوداګـرۍ څـخـه ګـټـه                   

  مخ13،  مياشت جنوري كال د 2004 د سيدرا، مارك ،“السته راوړنې او په راتلونكي كې ستراتېژيك تګلوري : افغانستان د راتلونكي سند تخنيكي ضميمه ” د“ ملي پوليسو او د قانون حاكميت ” 171

يادولو وړ دي دادي چې  د امريكې د دفاع د وزير د مرستيال په هغه مورد چې د كورنيو چارو د وزارت د سمون په موخه پر دولت د فشار د راوستلو لپاره د امريكې د متحده اياالتو د نه ليوالتيا په اړه د  172
 د هڅو اوسني محدوديتونه مناسب اعالن كړي او لدې الرې USGدغه رپوټ بايد د « :  د دفترونو د عمومي څېړنې د رپوټ په غبرګون كې ليږل شوي څرګنده ده چيDoS او DoDيوه اداري ليك كې چې د  
د عمومي څېړنې دفترونه، د افغانستان د پوليسو د زده كړې او . (»د افغانستان دولت  د پوليسو د برخې د هڅو مشري كوي . د كورنيو چارو وزارت او د افغانستان ملي پوليس تر فشار الندې راولي 
 ). مخ93،  "چمتو والي په اړه سازمان مينځي څېړنه 

په دغه اړه ځينې اوازې  او تورونه شته دي  چې  نړيوالو تړون كوونكو سره تړونونه د فساد سره شوي . څو كسو په دغه ټكي ټينګار كاوه چې د فساد اړوند بحثونه بايد پر افغانانو پورې محدود نه كړل شي 173
 ته د هغو حتي  دغه ټول تورونه نه دي ثابت شوي يا دا چې دروغ وو،  د افغانانو پراخه انګېرنه داده چې د نړيوالو تړون كوونكو لوي اجرائات  او دوي.  دي  مګر نه په ځانګړې توګه د پوليسو په برخه كي 
 .م مخ تهNawa, “Afghanistan, Inc.”,  29مراجعه  وكړئ د  .  پروژو چې  زياتره وخت يې كمه اغېزه در لودلې ده د پلي كولو  لپاره د لويو تړونونو وركول، د رشوت او فساد سره كوم توپير نه لري 

 . مه نيټه26 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كندور،  د  174
د بېوزلۍ د كمولو واحد “ د افغانستان په امنيتي سكټور كې د مالي ادارې د وضعيت سمون :  ټوك� :د نړيوال بانك د مالي مديريت رپوټ په ټيټه كچه د فساد او په لوړه كچه د فساد تر مينځ توپير كوي  175

 مخ50 مه 22 كال د ډسمبر د مياشتې 2005واشنګټن ډي، سي، نړيوال بانك ، د . او د اقتصاد مديريت، په پراختيا كې د مالي چارو اداره 
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

د دغه امر په پايله كـې، دولـت يـا وړتـيـا او يـا هـم                        .   السته راوړي 
ليوالتيا نلري چې د داسې سوداګرۍ مخه ونيسي كـومـه چـې  پـه             
چټكۍ سره د افغانستان د قانون حاكميت او  رهـبـرۍ تـه د دوي                     

 176. وفاداري كمزورې كوي

زيږديز كال په نومبر كې نړيوال بـانـك او د مـلـګـرو مـلـتـونـو د                          2006د  
پرمختيايې دفتر، داسې يو رپوټ خپوركړ چې په هغه كـې د كـورنـيـو                   
چارو د وزارت د نشه اې توكو په سوداګرۍ كې د ونډې  په لرلو څارمـن        

د كورنيو چـارو وزارت د         [په دغه رپوټ كې  بحث شوي چې         .   شوي دي 
قانون او اخالقو خالف سرچينو د لوړولو په مـوخـه پـولـيـس رئـيـسـان                      

د سياسي نړۍ د مـالتـړ څـخـه پـرتـه د                 دا هم څرګنده ده چې          ]غوره كوي 
د دغـه امـر پـايلـه د             .   افغانستان د ورانكارو ډلو فعاليت نـاشـونـي دى          

ارباب او منشي د مراتبو د لړۍ رامينځ ته كـېـدل دي  چـې د قـاچـاق د                           
وران كارانه فعاليتونو په برخه كې په اغيزمنه توګه له دولت مـالتـړ تـر                 

 :د مطالعاتو پربنسټ. السه كوي

د وران كارۍ دبازارونو څخه د مالتړ په هكله د كـورنـيـو چـارو د                 
وزارت  زياتېدونكي رول منجمله د واليتونو او ولسواليو په كچه 
د پوليسو د تشكليالتو لوړو څوكيو ته د غـوره كـولـو لـه الرې د                      

د .   مخالفينو د قانوني او پوليسي فعاليتونو شونتيا آسـانـه كـوي            
واليتونو او ولسواليو په كچه د پوليسو د تشكيالتو كنـټـرول تـر               

او جرمونو په كنترول كـې ډېـر اړيـن             چلندونو  هر څه زيات د ناوړه      
 177. دي

په ملي كچه د فساد مسئلې په اړه  د فساد سره د مبارزې د يوه ارګان  او 
د لوي څارنوالۍ په دفتر كې  د نشه اې توكو پر وړاندې  د مبارزې د يوه     

ستاد د فساد په تور د دولت د ځينو مقاماتو د نيونـې پـه مـوخـه د                      لوي  
پـه ګـډون  ځـيـنـې            “   د فساد سره د مـبـارزې د الرونـقـشـه               ” جوړولو او د    

بيا هم د نشه اې توكو په قـاچـاق كـې د كـورنـيـو                    178. اقدامات شوي دي  

چارو د وزارت د مقاماتو دونډې په پوهېدو سره سره د كـورنـيـو چـارو                   
وزارت او د افغانستان د ملي پوليسو په دننه كې  د فساد د مسـئـلـې د           

د مـعـاشـونـو او رتـبـو د              .   څېړلو په اړه ډېر كم اقدامات تر سره شوي دي         
سمون د پروسې په پيل كې ډېره هيله مندتيا وه چې د افغانستان د ملي               

. پوليسو د معاش زياتوالي د فساد د مسئلې د څېړلو سره مرسته كـوي              
بـايـد د     .   مګر ډېر كم  اسناد شته چې وښيي دغه امـر تـر سـره شـوي دي                      

كورنيو چارو په وزارت او د افغانستان په ملي پوليسو كـې د فسـاد د                   
مسئلې د څېړلو په موخه چـې پـه جـدي ډول يـې د دغـو ارګـانـونـو او                               
همدارنګه د مركزي دولت اعتبار او مشروعيت كمـزورى كـړي دي هـم                 

 . سمبوليك او هم عيني اقدامات  تر سره شي

د كورنيـو چـارو پـه وزارت كـې  واسـطـه بـازي او قـومـي                             
 ناانډولتيا

زياتره مركه  كـوونـكـو پـه ځـانـګـړي ډول د كـورنـيـو چـارو د وزارت                                 
كاركوونكو د وزارت په دننه كې د واسطه بازۍ او د ګونـدي او قـومـي          

د كورنيو چارو د وزارت د يـوه          .   سياستونو د شتون څخه شكايت كاوه    
 :لوړ پوړي چارواكي په وينا

دا چې افـراد         -فساد يوازې په رشوت اخيستنې پورې تړلي نه دي        
يوازې د خپل قوم ، قبيلې او كورنۍ لپاره كار كوي يو ډول فسـاد                

تر كومه وخته چې افراد د شخصي اړيـكـو پـر بـنـسـټ غـوره                     . . . دي  
. كيږي د پرمختګو رامينځ ته كول يو ستونزمن كار دي   )   انتصاب( 

مونږ په دې هڅه كې يو چې مسلكي پوليس د وړتيا پر بـنـسـټ پـر                   
لوړ پوړي چـارواكـي      .   كار وګمارو مګر په دغه كار نه يو توانېدلي        

د دوي د خپلوانو او دوستانو د ګمارلو په مـوخـه پـر مـونـږ فشـار                     
 179.راوړي

پدې اړه شكايت دادي چې په ټوليز ډول تاجكان د لوړو څوكيو په لـرلـو       
سره په ځانګړي ډول د پروان د واليت څخه د نورو قومو په پـرتلـه د ډېـر         

 . مه13 كال د جون د مياشتې 2006اسكات بالدوف، كريسشين ساينس مانيتور، د “ د افغانستان د مخدره توكو د سوداګرۍ تر مينځ ” 176

جوړښت ، كاركړنه ، خوځښت او د مخدره : او په افغانستان كې د مخدره توكو صنعت. مارك شا“ په افغانستان كې د طالبانو د دورې راوروسته د مخدره توكو قاچاق او د سازمان شوو جرمونو پراختيا” 177
  مخونه200-199. 2006. د مخدره توكو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر او نړيوال بانك. توكو پر كړنالرې د هغه اغېزه 

دغه ډله د كورنيو چارو او ځواب وركونې د . ارزووتر اوسه ډېر وختي دي چې د كورنيو چارو په وزارت كې د ننه د متحده اياالتو لخوا د جنايي معلوماتو د يوه واحد د جوړېدو د نوښت اغيزې و  178
 ميكانيزمونو د ځواكمن كېدو له الرې د فساد د كمښت په موخه جوړه شوېده  

 .  مه نيټه19 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  179

55 



 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

 لكه څرنګه چې يوه پخواني پوليس رئيس شكايت 180.نفوذ خاوندان دي
 :وكړي چې

ستونه د افغانسـتـان د يـوه واليـت پـه وسـيلـه اداره                      بټول كليدي   
يـو  .   كيږي او دا د افغانستان نورو قومي ډلو تـه د مـنـلـو وړ نـه ده                   
 181.وزارت بايد په پوره توګه د يوه واليت لخوا كنټرول نه شي

كه څه هم د افغانستان تړون ليك د قومي نظره د انډول ملي پوليسو او               
سرحدي پوليسو ځواك د جوړېـدو غـوښـتـونـكـي دي سـره لـدې هـم د                          
پوليسو د غړو او مربيانو د قومي سابقې په اړه هيڅ ډول رسـمـي سـنـد                     

له هغه ځايه چې د افغانستان د ملي پوليسو كـابـو ټـول پـولـيـس             .   نشته
منصبداران په سيمه ايزه كچه ګمارل او په چوپړ بوخت كېږي، په ټـيـټـو            

په حقيقـت   .   پوړو كې د قومي انډول ساتنه كومه ارزښتناكه مسئله نه ده          
كې د ژبنيو توپيرو شتون او د قومي ډلو په مينځ كې د ډاډ نشتوالي تـه                 
په پام، د څو قومي پوليسي ځواك شته والي په ځانګړي ډول پـه هـغـو                   
سيمو كې چې د قومي لحاظه سره يو شي نه دي د افـغـانسـتـان د مـلـي                         

دا .   پوليسو او د كورنيو چارو وزارت د اغيزمنتيا كچه كـمـزورې كـوي              
په داسې حال كې ده چې د افغانستان د ملي پوليسو او د كورنيو چـارو      
په وزارت كې د قومي انډول ساتنه د سازماني مشـروعـيـت پـه اړه ډېـر                 

دغه امر د قومي ونډې ويشلو په مانـا نـه دي  كـوم چـې                      .   اړين رول  لري   
د سـيـسـتـم د         )   انـتـصـاب   ( كوالي شي د وړتيا پر بنسټ د غـوره كـولـو                 

  بلكه د يوه مركه كوونكي په وينا، 182.جوړولو لپاره هڅې كمزورې كړي
مونږ بـايـد څـوك د قـومـيـت پـر                 ” د قومي انډول ساتنه پدې مانا ده چې         

 183“بنسټ غوره او يا و نه ګمارو او بايد د قوميت څخه انكار هم ونكړو

د مرستـنـدويـانـو مـرسـتـې د كـورنـيـو چـارو د                       :   سپارښتنه
 وزارت په هراړخيز سمون  مشروطې كړئ

د .   د كورنيو چارو د وزارت سمون ته څو كلونه مخكې اړتيا احساسېـده       

كورنيو چارو په وزارت كې زياتې ارزونـې تـر سـره شـوې او مسـلـكـي                    
 كال راهيسې دغـه ټـكـي تـه پـام                2005له  .   مشاورين په كار ګمارل شوي    

شوي دي چې د افغانستان د ملي پوليسو روزل او تجهـيـز كـمـه اغـېـزه                     
لري او د هغه په څنګ كې د پوليسو عملياتي تشكيل يعني د كـورنـيـو                  

 كـال راهـيـسـې د         2005كه څه هم د .   چارو وزارت هم ناسم شوي پاتې دي      
معاش او رتبې وركولو او د كورنيو چارو د وزارت د سمون پـه اړه ډېـر          
نوښتونه تر سره شوي، مګردغه هڅې په لومړي قدم كې د كورنيو چارو             

 . وزارت د پوليسو پر برخې پورې محدودې شوې دي

 كال كې راهيسې چې د سمون پروسه پيل شوېده هڅه كـېـږي تـر         2002له  
څو د پوليسو د سمون پروسه يوې مسلكي مسئلې په توګه څرګنده كړل 

مګر د كـورنـيـو چـارو د           .   چې مسلكي الرو چارو ته اړتيا لري      شي كومه   
وزارت سمون په لومړي قدم كې يو سياسي عـمـل دي  چـې د دولـت د                         
لوړپوړو چارواكو او د نـړيـوالـي ټـولـنـي پـه هـمـكـارۍ د يـوې ګـډې                                

د كورنيو چارو د وزارت د هـر اړخـيـز      .  ستراتيژۍ مينځ ته راوړل غواړي 
د يـوې پـراخـې تـګـالرې           )   نه يوازې د پوليسو په برخه كې      ( سمون لپاره   

لـكـه   .   شتون د سمون د هڅو د دوام او اغېزمنتيا لپاره يو اړيـن امـر دي                 
څرنګه چې سفير هيلمت فريك د جرمني د سمـون د هـڅـو سـرپـرسـت،                     

 :اشاره كوي

د اوسنۍ سمونيزې پروسې لويه نـيـمـګـړتـيـا د كـورنـيـو چـارو د                      
په پـيـل كـې مـونـږ            .   پوليسو له څانګې څخه پرته تړاو لرونكي دي      

د پوليسو يوه ښه څانګه كوالي شـي د وزارت نـورو               فكركاوه چې   
خو . برخو ته هم پراختيا ومومي او پر هغوي باندې ښه اغېزه وكړي

پـولـيـس د        –اوس مهال د دغه وړانـدويـنـې بـرعـكـس پـېـښـيـږي                      
 184 .كورنيو چارو د وزارت د ملكي برخې تر اغيزې الندې دي

د كورنيو چارو وزارت چې د پوليسو د بريالي سمون، د نشه اې تـوكـو                  

: دبښنې نړيوال سازمان، افغانستان.  په سلو كې زيات زده كوونكي  د كابل په شمال كې د تاجيك ميشتو واليتونو څخه دي 90 كال رپوټ ته پام تر د پوليسو د اكاډمۍ تر 2003د بښنې د نړيوال سازمان د  180
 75په دې وروستيو كې يوه نړيوال مقام چې د معاشونو او رتبو د سمون په پروسه كې په كار بوخت دي اټكل كړي چې .   مخ21 مارچ ، 2003،د  "د پوليسو بيا جوړول د بشر د حقوقو د مالتړ لپاره اړين ګام 
 .2006 مه 18د افغانستان د څيړنې او ارزونې اداره مركه ، د نومبر . په سلو كې د پوليسو واليتي رئيسان  تاجيك او  زياتره يې د پروان د واليت څخه دي  

 .  مه نيټه21 كال د نومبر 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارى مركه، كابل، د  181
مونږ بايد بې صالحيته خلك و نه ګمارو، توپير نلري . قومي انډول پدې مانا دي چې مونږ بايد د بېسواده خلكو څخه ټولنې جوړې كړو . زه د قومي انډول اصل نه منم«: د پوليسو يوه واليتي رئيس وويل  182

 . مه نيټه27 كال د نومبر د مياشتې 2006د افغانستان د څيړنې او ارزونې د ادارې مركه، د . »چي د كوم قوم څخه دي 
 . مه نيټه23 كال د نومبر د مياشت 2006د افغانستان د څيړنې او ارونې ادارې مركه،  183
 . مه نيټه25 كال د نومبر د مياشتې 2006همغه، د  184
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

پر وړاندې د مبارزې د پوليسو د هڅو بريا او د واليتونو او ولسواليو د 
ټينګې ادارې په برخه كې ارزښتناك رول لري، د حيـرانـتـيـا خـبـره داده                    
چې نړيوال مرستندويان تر اوسه ندي توانېدلي يا يې لـيـوالـتـيـا نـه ده                   
درلودلې چې  خپلې  مالي مرستې  په دغه ارزښتناك او حـيـاتـي بـرخـه                     

يوه د بـاور    .   وطې كړي �كې د سمون او پرمختګ په راوستلو پورې مشر        
وړ انګېرنه چې په اووم چوكاټ كې پرې بـحـث شـوي داده چـې حـامـد                         
كرزي او ځينې مرستندويان  د دغه مسئلې څخه په وېره كـې دي چـې د              
. كورنيو چارو د وزارت  هر اړخيز سمون  ښايي د بې ثباتۍ المل وګرځي

د امـنـيـت پـه څـانـګـه كـې د                 ”  كال په رپوټ كې د 2005د نړيوال بانك د  
 :په اړه الندې انګېرنه شوې ده“ ټوليز مالي مديريت د ښه والي

د سازماني سمون لپاره د بهرني فشار نشتـوالـي كـوالي شـي دوه                  
هغه عاملين چې تر ټولو زيات د امـنـيـت پـه              )   1:   عامله څرګند كړي  

د وزارتـونـو او د         )   د څو مواردو څخه پـرتـه     ( څانګه كې بوخت دي     
او .   مديريتي او څارنيزو ارګانونو سمون ته ډېره كمه پاملرنه كـوي          

هغه پراختيايي مرستندويان چې د وزارتـونـو او د څـارونـكـو                 )   2
ارګانونو د  سمون لپاره مرستې كوي، دوي پـه تـېـر وخـت كـې د                       

 185.امنيت په څانګه كې ډېره كمه ونډه اخيستې ده

لكه څرنګه چې پـه يـوه نـوې څـېـړنـه كـې د افـغـانسـتـان د مـرسـتـو د                                     
د مرستو د مناسب  مشـروطـوالـي د        ” ، : مشروطيت په اړه يادونه شوېده    

د دغـه      186. “ افغانستان په دولت اوپه افغاني ټولنه كې پراخ پلويان لـري           
مسئلې د پلويانو له مينځه په ځانګړې ډول د دولت سمون غوښتونكـي            
مقامات د يادولو وړ دي چې د سمون په موخه پـه فشـار راوړلـو كـې د                   

يـو مـركـه      .   نړيوالې ټولنې وروسته له كـبلـه د كـمـزورۍ احسـاس كـوي                  
 :كوونكي دغه ټكئ څرګند كړ چې

د افغانستان اصـالح غـوښـتـونـكـي لـه مـونـږ څـخـه غـواړي چـې                            
ديـوې  .   راپاڅېږو او جدي عـمـل وكـړو خـو مـونـږ دا كـار نـه كـوو                          

غـوره  ( چې د پوليسو د لوړ پوړو مـقـامـاتـو د انـتـصـاب                  [ غونډې  

په پاي كـې  يـو كـس            ] په اړه د بحث په موخه جوړه شوې وه)  كولو
 187“ولې مونږ ته پيسې راكول نه بس كوئ؟”: راته په غوږ كې وويل

د افغانستان پرېكړه ليك او په هغـه كـې څـرګـنـد شـوي مـعـيـارونـه د                           
كورنيو چارو د وزارت د سمون په ګډون د سمـون د هـڅـو د مـالتـړ پـه                          
موخه د يوې مشروطې كړنالرې د خپلولو لـپـاره يـو چـوكـاټ وړانـدې                     

 زيږديز كال د نـومـبـر پـه مـيـاشـت كـې د                     2006د بېلګې په توګه د   .   كوي
د دغـه هـيـأت تـر           د شپږ مياشتنۍ غونـډې       همغږى او څارنې ګډ هيأت      

راتلونكې غونډې پورې د يوه مناسب اقدام له الرې د يـوې مشـروطـې                 
كړنالرې د پراختيا لپاره حتي يوازې د پرمختـګ يـو رپـوټ د چـمـتـو                      

 . كولو له الرې موقع برابره كړ

د كورنيو چارو د وزارت سمون بايد د يوه لومړيتوب په تـوګـه تـر                  
څېړنې الندې ونيول شي او  د هـمـغـږۍ او څـارنـې ګـډ هـيـأت تـر                            
 راتلونكې غونډې پورې بايد د پرمختګ يو رپوټ هم چمتـو شـي             
دغه مسئله د دولت لخوا د يوې ملكي ادارې د جوړولو، لوړپوړو            
غوره كولو او د د فساد پر وړاندې  د سـتـونـزمـنـو  پـرېـكـړو كـول                    
غواړي همدارنګه د مالي ادارې د ټينګښت لپاره د نړيوالې ټولنې 

 188. الزيات مالتړ ته هم اړتيا شته

بايد د افغـانسـتـان د پـرېـكـړه لـيـك پـه چـوكـاټ كـې يـوې سـيـاسـي                                   
ستراتيژۍ ته پراختيا وركړل شي تر څو د كورنيو چارو وزارت د سمـون          
لپاره د فشار كچه وساتي، د پرمختګونو لپاره امتياز او د پرمختګ د             

د كورنيو چارو د وزارت سـمـون تـه پـه                .   نشتوالي لپاره جزا وټاكل شي    
لومړيتوب وركولو كې وروسته والي د دې المل ګـرځـي د پـولـيـسـو د                    

 . برخې زياتېدونكي لګښتونه ډېره كمه ګټورتيا ولري

د پوليسو د كړنو څرنګوالي د پوليسو د شـمـېـرې پـر         .   4، 5
 وړاندې 

 10 كسو ناوړه پوليسو څخه ښـه دي  او             100لس كسه ښه پوليس تر      

 ،د واشنګټن ډي، سي، نړيوال بانك. د بېوزلۍ د كمولو واحد او د اقتصاد مديريت، په پراختيا كې د مالي چارو اداره“ د افغانستان په امنيتي سكټور كې د مالي ادارې د وضعيت سمون :  ټوك م5”  185
  مه 22  كال د ډسمبر د مياشتې 2005 

  مخ5 كال د اګسټ مياشت 2006 د ،)كلينګيندال(د هالنډ د نړيوالو اړيكو انستيتيوت . سيدرا مارك و اګودهند جاناتن“  په افغانستان كې مرسته او بيارغونه؟د سولې لپاره هڅه ” 186

 . مه نيټه18 كال د نومبر د مياشتې 2006د نړيوالو مقاماتو سره د افغانستان د خيړنې او ارزونې ادارې مركه، د  187
  مخ�� كال د نومبر مياشت 2006د همغږۍ او څارنې د ګډ پالوي شپږ مياشتنې رپوټ ، د “ د افغانستان د پرېكړه ليك پلي كول ”: افغان دولت او يوناما 188
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

ناوړه پوليس كوالي شي د يوه تندالري طـالـب پـه پـرتلـه د مـونـږ                         
 189.برياوو ته زيات زيان رسوالي شي

 ډګرجنرال كارل ايكنبيرى

داسې ښكاري چې د پوليسـو د بـرخـې سـيـاسـتـونـه چـې د ائـتـالف د                              
ځواكونو د پخواني لوړ پوړي قوماندان د پورتنې وينا په خالف غالباً د 

د .   پوليسو شمېرې ته د دوي د كړنو پر څرنګوالي لـومـړيـتـوب وركـوي                 
 كسـو    62،000 په وروستيو كې متحده اياالتو پرېكړه وكـړه چـې د              2006

 82،000څخه چې د افغانستان په پرېكړه ليك كې تصـويـب شـوي دي                   
دغه د .   كسو ته د پوليس ځواكونو د زياتوالي په موخه فشار  زيات كړي    

 كال په اپريل كې د همغـږۍ او    2007شمېر د زياتوالي پرېكړه وروسته د       
شـمـېـر تـه د كـړنـو پـر څـرنـګـوالـي د                        .   لخوا و منل شوه   څارنې ګډ دفتر    

 كال په وروستيو كې پـه    2006لومړيتوب وركولو تر ټولو څرګند مورد د  
سهيل كې د بلواوو د رامنځ ته كېدو په اړه د يوه لنډ مهالي غبرګـون پـه            

مـل  د   .   توګه دافغانستان د مرستندويو پوليسو ډېر چټـك جـوړول دي            
د قوماندان د ، د امنيت د اوښت د ګډي قومندانې  ګيرى اوبرينپاسوال

 سمون او كه نه سمون؟ –څه شي ثبات ته ډېر زيان رسوي :  اووم چوكاټ

د كورنيو چارو د وزارت د سمون د پروسې د سستوالي په اړه يو دليل چې ياد شوي دا دي چې دغه چاره كوالي شي په بالقوه توګه د بې ثـبـاتـۍ     
نوموړى دولت او  زياتره ځواكمنو او د نفوذ لـرونـكـو څـوكـيـو تـه د سـيـاسـي او                     .  دغه دليل د كرزي د ټينګې عقيدې سره سم دي. المل وګرځي 

دغه سياست په لومړيو كې د متحده اياالتو تر مشـرۍ النـدې د       .   باندې ډېر زيات باور لري    )   پراخه چت ( رښتينو رقيبانو د راوستلو پر كړنالرې       
ائتالف د ځواكونو لخوا خپل شوي ؤ، لكه څرنګه چې متحده اياالتو نه غوښتل چې د افغان جنګساالرانو او سياسي ګوندونو تر منځ جـګـړه د                  

مـګـر د     .   اوپه افغانستان كې د طالبانو ماتې څخه وه، منحرف شـي )   چې د تروريزم پر وړاندې جګړه    ( دې المل شي چې دوي د خپلې موخې څخه          
وخت په تېرېدو سره متحده اياالتو او نړيوالې ټولنې د امنيت په ټينګښت او د قانون په حاكميت او همدارنګه دولت ته د مشروعيت وركـولـو                           

 . په برخو كې د فعالو دولتي ارګانونو په ارزښت وپوهېدل

ولسمشر كرزي تر اوسه پدې باور دي  چې په دولت كې رقيبانو ته ځاي وركول  له هغې ډلې د بشر د حقوقو تر پښو الندې كوونـكـي او ګـونـدي          
ځينې نيوكه كوونكي په دې باور دي چې دغه مسئله د   .   مشران  او  په دولت كې د دغه بلواګرو ساتل د هېواد د امنيت او ثبات سره مرسته كوي      

 دي، يا په ساده ډول په جدي پرېكړو كې د كـرزي     كبلهدناوړه سياستونو له“   اوبه خړې كړه او كبان ونيسه” يا “   جاليې كړه او حكومت پرې وكړه” 
نيوكه كوونكي په دې اړه بحث كوي چې دغه دښمنان د دولت د سـمـون د هـڅـو مـخـالـفـيـن دي او د كـرزي د دولـت د                                    .   د ناتوانۍ له كبله دي   

 . نااغيزمنتوب او نه محبوبيت اصلي الملين دي نو لدې كبله د امنيت د وضعې په خرابوالي كې لويه ونډه لري

د افغانستان په شمال كې د امنيتي وضعې كړكيچن والي، د نشه اې توكو په توليد او قـاچـاق كـې ښـكـاره زيـاتـوالـي او د كـرزي د دولـت د                                 
كړنالره د امنيت د ټينـګـېـدو سـره مـرسـتـه               "   پراخه چت " محبوبيت چټك كموالى بايد ولسمشر او مشاورينو ته داپوښتنه پيدا كړي چې آيا د               

 . كوي او كه د ناامنۍ د ډېريدو سره

سمون او كه   –نړيوال پاليسى جوړوونكې هم بايد دغه كړنالره تر پوښتنې الندې راولي او  له ځانه وپوښتي چې څه شى د بې ثباتۍ المل ګرځي       
نه سمون؟ كه د كورنيو چارو وزارت هر اړخيز سمون ډېر بې ثباته كوونكي تر سترګو كيږي، يا كـه د كـرزي دولـت  د مـالتـړ لـپـاره هـمـداسـې                            
سياسي اراده و نه ښيي، مرستندوي هېوادونه هم بايد پدې برخه كې تجديد نظر وكړي چې آيا د لويو مالې مرستو چې د پوليسو د سـمـون پـه                             

د روزل شويو او مجهزو پوليسو فعاليت په يـوه نـا سـم شـوي او دقـومـي او                   .   څير نوښتونو د پلي كولو په موخه تر سره كيږي كوم تضمين شته            
ګوندي سياستونو څخه ډك  وزارت كې چې د نشه اې توكو په قاچاق كې هم الس لري، كوالي شي يوه ناوړه اغېزه ولري او  پـولـيـس پـه داسـې                     

 . يوه ځواكمن ارګان بدل كړي چې د امنيت د ټينګېدو په ځاي د افغانستان امن ته د يوه ګواښ په توګه عمل وكړي

/http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi مه4 كال د ډسمبر د مياشتې  2006د بي بي سي د خبرونو له ټولګې څخه، ليس دوسيت، د “ نيم پاي ته رسېدلي كار: افغانستان” 189

 south_asia/6205220.stm. 

58 



 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

پخواني مرستيال په وينا د افغانستان مرسـتـنـدوي پـولـيـس ځـواك د                  
د پـوره كـولـو پـه           “   ځواكونو د شمېرې زياتوالي ته د سمـالـسـې اړتـيـا             ” 

يوه نړيوال لوړپوړي مقـام د افـغـانسـتـان د              190.موخه رامينځ ته كړل  شو 
مرستندويو پوليسو په رامنځ ته كولو كې بېړه د داسې يوې ستراتيـژۍ             

 او   191. په نامه ياده كړه چې د ناهيلۍ او مايوسۍ له مخې خـپلـه شـوېـده                
دغه عمل د اوږد مهالو ستونزو لپاره د لنډ     :   يوه بل مقام په دې اړه وويل      

دغه ستونزې اوږد مهال فكر كول غواړي نـه  .   مهالو حل الرو څخه يوه ده     
 192.لنډمهالې حل الرې

د افغانستان دمرستندويو پوليسـو د بـيـړنـي جـوړولـو بـلـې خـواتـه د                          
افغانستان د ټولنيز نظم د ملي پوليسو د رامنځ ته كولو دقيق او په ځير              

 كسيزه ځواك په كليوالي سيمو كې د بـلـواوو         5،000دغه  .   پالن كول دي  
او ناآراميو په وړاندې د غبرګون او  ليرې پرتو او ډېرو خطرناكو سيمـو               

د دغـه ځـواك       .   ته  د پوليسي خدماتو د رسولو په موخه  جوړ شـوي دي           
غړي د افغانستان د ملي اردو او ملي پوليسـو د ځـواكـونـو د غـړو پـه                         
پرتله زيات روزل شوي او مجهز دي او د الرښود د تربيې په برخه كـې د                   

كه څه هـم التـراوسـه          193. الزياتو روزنيزو پروګرامونوڅخه برخمن كيږي    
ډېر وختي دي چې د دغه نوي ځواك د اغيزو ارزونه وكړو، مګر ګـټـوره                
به وي چې په راتلونكي كې د افغانستان ملي مرستندوي پـولـيـس چـې                 
اوس اوس يې د اړتيا وړ شمېرې زياتوالي د خپل كار په لومړيـتـوبـونـو                 
كې نيولي  او د افغانستان د ټولنيز نظم ملي پوليس چـې يـو څـه وخـت                      
مخكې مګر د كړنو په څرنګوالي د تمركز له الرې پراخـتـيـا مـومـي، لـه            

 .  يوبل سره پرتله كړو

په عين حال كې چې ملي پوليس كوالي شي په ډېره كمه كچه پـه ځـيـنـو                   
سيمو كې جدي ستونزه وي  د پوليسو زيات شمېر په هغـه صـورت كـې              
چې ګټور وي، يوازې د دغه ستونزې د حل كـولـو سـره مـرسـتـه كـوالي                       

مركه كوونكي د پـولـيـسـو او كـورنـيـو چـارو د وزرات د زيـاتـو                             .   شي
مقاماتو په ګډون په جدي توګه د افغانستان د ملي پوليـسـو څـخـه سـر                   

 :د يوه واليتي پوليس په وينا. وټكاوه

د مونږ د پوليسو منصبداران  په ډېرو جرمونو، رشوت اخيستـنـې             
وروسته له دې چې د مرستندويانـو ټـولـې      .     او قاچاق كې الس لري  

پيسې د پوليسو پر سمون ولګېدې، يواځيني كار چـې مـونـږ يـې                 
 194.كړو هغه غلو ته د يونيفورم ور اغوستل دي

لكه څرنګه چې الندې ګورئ د افغانستان او نړيوالو مطبوعاتو ټولو په            
خپلو رپوټونو كې  د يوه نيوكه كيدونكي ليد سره  د پوليسو په څـېـړنـه         

د هلمند په ځينو سيمو كې تر ټـولـو بـد دښـمـن پـولـيـس                      ” :   پيل كړي دي  
فـاسـد پـولـيـس د          ” ،   ) مـه نـيـټـه      10 كـال د جـنـورى            2007هرالد، د   ( “   دي

ايـدمـانـتـون سـن، د          ( “   افغانستان د سمون پروسه له خنډ سره مخ كـوي         
هغوي چې پـه طـالـب والـي         ” ، او ) مه نيټه3 كال د مارچ د مياشتى   2007

اسـوشـيـټـد     ( “   څارمن دي ښايي همدغه ګـمـارل شـوي افـغـان غـړي وي                  
 ). مه نيټه25 كال د نومبر د مياشتى 2006پرس، د 

د پوليسو د كړنو څرنګوالي تـه د ځـواكـونـو پـر                 :   سپارښتنه
 شمېر لومړيتوب وركړئ

ځيني مقاماتو د پوليسو د كړنو د څرنګوالي او شمېر پـه اړونـد بـحـث                    
يو شي تر هيڅ شي ښه دي، يوه نيمګړتيا بااآلخره د يوه شـي               ” :   كې وويل 

د افغانستان په ډېـرو سـيـمـو كـې سـتـونـزه د                   195.“په وسيله ليرې كيږي 
پوليسو او سيمه ايز حكومت نشتوالي نه دي بلكه د دغـو ارګـانـونـو د                   
فساد او داړه مارۍ ستونزه ده چې  زياتره وخت يې د ښـو كـړنـو كـچـه د                 

د پوليـسـو او ځـايـي دولـت              .   بدوكړنو او زيانونو په پرتله ډيره ټيټه وي       
بدنامۍ په جدي توګه د كرزي د دولت مشروعيت كمزورى كوي  او پـه                 

دغـه مسـئلـه نـه         .   ننني افغانستان كې د بې ثباتۍ يو المل شمېرل كيـږي          
يوازې په سهيل كې د طالبانو په ګټه ده بلكه په ټول هېواد كې د كـرزى              

 . د دولت د محبوبيت د كمښت المل ګرځي

 .  مه نيټه29 كال د نومبر 2006او ارزونې د ادارى مركه، د له جنرال ګارى ابرين سره د افغانستان د څيړنې  190
 .  مه نيټه9 كال د اكټوبر 2006همان، كابل، د  191
 .   مه نيټه30 كال د نومبر 2006همغه، د  192

 .  كال د مي د مياشتې په دريمه نيټه وړاندې شوي دي2007 لخوا او د يوې شخصي اړيكې له الرې د Stankiewiczد افغانستان د ټولنيز نظم د پوليسو په اړه معلومات د كول جَك  193
 .مه نيټه27 كال د نومبر د مياشتى 2006 د واليتي پوليسو د رئيس سره د دغه ادارى مركه، د  194
 . مه نيټه29 كال د نومبر د مياشتى 2006د دغه ادارى مركه، د  195
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

كه چېرې د پوليسو د كړنو او اغيزمنتوب په هكله د پام وړ پـرمـخـتـګ        
ونه شي، ښايي يوازې د پوليسو د شمېر زياتوالي و نشي كوالي يوه ښه 

د كورنيـو چـارو د وزارت د سـمـون، پـه ځـيـر                       .   او د پام وړ اغېزه ولري     
ګــمــارلــو او څــارنــې، ښــې روزنــې، د كــورنــي كــنــټــرول د ځــواكــمــنــو                     
سيستمونو دجوړولو او د اصالح شوې قضايي څانګې سـره د ټـيـنـګـو                  
اړيكو د رامنځ ته كولو له الرې د پوليسو د كړنو په څرنګوالـي كـې ښـه              

تر هغه وخته چې د پوليسو د شمېر زياتوالي د امنيت .   والي راتالي شي 
د برخې د يوې ستونزې په توګه وشمېرل شي، ښايي د كـم روزل شـويـو                    
پوليسو په شمېره كې زياتوالى، د افغانستان پر امنيت يوه ناوړه اغېزه 

 . ولري

  ثبات د امنيت د څانګې مالي. 5، 5
د پوليسو د كړنو څرنګوالي ته د هغوى پر شمېر د لومړيتـوب وركـولـو                 
اصلي دليل دادي چې په وړاندوينه وړ راتلونكي كې ښايي افغانسـتـان     
د دې وړتيا ونلري چې په خپلواكه توګه د امنيت د بـرخـې د ارګـانـونـو                       

د   197. چې اوس مهال د پراختيا په حـال كـې دي وسـاتـي                  196پراخه شمېره 
امنيت په برخه كې د امنيت د اړتياوو د پوره كولو لپاره د سـازمـانـونـو                    
جوړولو ته ډېره ليوالتيا شته او په اوږد مهال كې د هغوي د سـاتـنـي او                   

په عين .   مخ ته بېولو لپاره د افغانستان وړتيا ته ډېره كمه پاملرنه كيږي 
حال كې چې د امنيت د څانګې دارګانونو پياوړتيا بايد د لومړيتوبونـو             
په سر كې وي، د مالي ثبات اړوندو مسائلو ته نه پاملرنـه المـل ګـرځـي                    

د بېلګې پـه ډول    .   چې دغه ارګانونه خپله د بې امنۍ په سرچينه بدل شي          
ښايي د افغانستان ملي پوليس او مـلـي اردو د وسـلـه والـو او روزل                           
شويو سرتېرو او پوليسو د معاش د وركـړې لـپـاره د بسـيـا كـوونـكـې                        

د هـغـو   .   بودجې د نه شتون په صورت كې په يوه امنيتي ستونزه بدل شي           
زياتو پانګه اچونو سره چې د امنيت د برخې د پياوړتيا په موخه تر سـره         
شوې دي، د افغانستان ملي پوليس او ملي اردو دوه داسـې ارګـانـونـه                 
دي چې په ټوليزه كچه د نورو ارګانونو په پرتله د زياتې بودجـې او ښـو                   

لكه څرنګه چې په نورو ځـايـونـو كـې لـيـدل                 .   تجهيزاتو څخه برخمن دي   

شوي دي د امنيت يو نا انډول ځواكمن ارګان كـوالي شـي لـه سـيـاسـي                   
 . نظره د بې ثباتۍ يو المل وي

د امنيت د برخې مالي ثبات ته په لومړيتوب وركولو كې وروسته والـي      
داسې يوه مسئله ده چـې پـه جـدي تـوګـه د افـغـانسـتـان د ټـولـيـزو او                              
خصوصي  برخو د ډېرو ارزښتمنو عناصرو د پراختيا پر وړاندې ګـواښ     

مالي ثبات ته نه پاملرنه په ځانګړي ډول په داسې شرايطو كې  يـوه       .   دي
جدي ستونزه ده چې  بهرنۍ مرستې كموالى ومومي كـومـې چـې اوس                  

 كـال    2005نړيوال بانك د     .   مهال د امنيت د څانګې لګښتونه پوره كوي      
د امنيت په څانګه كې د ټوليز مالي مـديـريـت د ښـه         " په خپل رپوټ كې  

پـه  .   والي په توګه د مالي ثبات مسئلو ته سمالسي اړتيا ال روښـانـه كـړه                
دغه رپوټ كې اټكل شوي چې د امنيت د څانګې لګښـتـونـه، لـه هـغـې                     
ډلې د نشه اې توكو سره د مبارزې لګښت د افغانستان د ټوليـزو عـامـه                 

په دغه رپوټ كې څرګنده .      په سلو كې سره سم دي   50 تر   45لګښتونو د   
شوېده چې جدي ګواښ شته چې د امنيت د څانګـې لـګـښـتـونـه ښـايـي                      
دومره زيات وي چې اقتصادي ودې او د فـقـر كـمـښـت د مـالتـړ لـپـاره                           

پـه دغـه     .   ځانګړې شوي بودجې د هغه د پوره كولو لپاره بسنه ونـه كـړي        
 :رپوټ كې همدارنګه راغلي دي

د امنيت په څانګه كـې د مـالـي ثـبـات د مسـئـلـو كـنـټـرول، يـوه                                
سمالسي اړتيا ده، لكه څرنګه چـې داسـې ګـواښ شـتـه چـې  پـه                          
راتلونكي كې افغانستان ښايي د ځواكونو د شمېر، معاشـونـو او        
د معاش نه پرته لګښتونو، سمبالتياوو، بيار غـونـې او نـورو پـه                  
اړه د پرېكړو د مالي ثبات لپاره د بسـيـا كـوونـكـې وړتـيـا څـخـه                          

 198. برخمن نه وي 

دغه كواښ د ماليې وزارت د ننه څخه پرته په ټوليزه توګه د نه پاملـرنـې                 
 كـال د رپـوټ د خـپـرېـدو څـخـه                    2005  د نړيـوال بـانـك د        .     وړ وګرځېد 

راوروسته د افغانستان د ملي اردو او مـلـي پـولـيـسـو د مـالـي ثـبـات                           

مګر  د مالي ثبات په اړوند د الندې بحث د موخې پر بنا د افغانستان ملي پوليس د امنيت دڅانګې د يوه ارګان . د افغانستان ملي پوليس هم  د قانون دحاكميت ارګان او هم د امنيت د برخې يو ارګان دي  196
منيت د ټينګوونكي يا د بلواوو سره د مبارزې د ځواك په په توګه انګېرل كېږي ؛ لكه څرنګه چې  د هغو ډېرې پرېكړې لكه د افغانستان دملي پوليسو د شمېر زياتوالي چې لويې مالي اړتياوې لري ، د ا 
 . توګه د افغانستان د ملي پوليسو د ارزښت له كبله كيږي 

اصلي بوديجه د .  راګرځېدونكې  اصلي بوديجه كې شامل دي  دغه امر په ټاكلي ډول د پوليسو په برخه كې صدق كوي  او تر يوه ځايه لدې امله  دي چې د افغانستان د ملي اردو لګښتونه د  دولت په بېرته 197
د بېوزلۍ د كمولو واحد او د اقتصاد “ د افغانستان په امنيتي سكټور كې د مالي ادارې د وضعيت سمون :  ټوك م5. پوليسو د عملياتي لګښتونو د پوره كولو په موخه د ډېر زيات كمښت سره مخ ده  
  مخ41 مه 22 كال د ډسمبر د مياشتې  2005، د AF-34582مديريت، په پراختيا كې د مالي چارو اداره، د رپوټ شمېره  

 كال 2005، د AF-34582د بېوزلۍ د كمولو واحد او د اقتصاد مديريت، په پراختيا كې د مالي چارو اداره، د رپوټ شمېره “ د افغانستان په امنيتي سكټور كې د مالي ادارې د وضعيت سمون : ټوك م 5 198
 . مخ14 مه 22د ډسمبر د مياشتې   

60 



 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

د ځواكونو د شـمـېـر او د          .  مسئلو ته پاملرنې ډېر زيات ارزښت موندلي 
معاشونو د زياتوالي په اړوند د پرېكړې په كولو سره د افـغـانسـتـان د                    

پـه  )   د مكافاتو او مرستو د لګښتـونـو سـره          ( ملي پوليسو كلنې لګښت     
كـې  )   10-2009  ( 1388 ميليون ډالرو څخه پـه    61كې د )  2003-04 (1382

دغـه    199.  مـيـلـيـون ډالـرو تـه ورسـيـږي               194ښايي د وړاندوينې سره سم      
 . زياتوالي په اووم شكل كې ښودل شوي دي

د افغانستان د ملي اردو او مـلـي پـولـيـسـو دشـمـېـر او مـعـاشـونـو د                                
زياتوالي په اړه پرېكړې د امريكې د متحده ايـاالتـو لـخـوا د كـورنـيـو                      
چارو او د دفاع وزارتونه په مشوره د ماليې وزارت ته د كمې ونـډې يـا              
هم د ونډې په نه وركولو سره د دولـت د مـعـاشـونـو او رتـبـو وركـولـو                              

د افغانستـان د      200. ستراتيژۍ ته د مراجعې په نه كولو سره ونيولې شوې        
ملي اردو د معاشونو په اړه د متحده اياالتو د نسبتاً يو اړخيزو پرېكړو        
په نيولو سره چې انډول كچه د افغانستان د ملي پـولـيـسـو د مـعـاش د                     

د امنيت په څانګه كې لوړ معاشونه پـه خـپـل              .   زياتوالي المل ګرځېدلي  
وار د نورو ټوليزو برخو د معاشونـو د كـچـې د لـوړوالـي لـپـاره فشـار                           
راوړي  او د دولت لپاره د السمزد د يوې اليحې د مـيـنـځ تـه راتـلـلـو يـو                

د معاشونو په كچه كې څـرګـنـد    . ګواښ دي چې په غير ثابت ډول لوړ دي 
د .  زياتوالي همدارنګه د تقاعد د حق  د كچې د لوړوالي المل ګرځېدلي

بېلګې په توګه نړيوال بانك اټكل كړي  چې د سترې محكمـې د صـادر          
شوي حكم په پلي كولو سره كوم چې څرګندوي چې د دفـاع د وزارت د                   
كاركوونكو د تقاعد حق بايد په  د راګرځېدو وړ ډول د مـعـاش دنـويـو                
كچو سره برابر كړل شي ښايي د لګښتونو انـدازه هـم خـپـلـې پـخـوانـۍ                       

ته ورسيږي او د پوځي تقاعد كلني لګښتونـه  )    ميليون ډالرو45(كچې  
 201.  ميليون ډالرو ته زيات شي15هم ښايي 

 كلونو پورې شمېرې د افغانستان د            1385 څخه تر      1382د  :  سرچينه
د كلنيو لګښتونو پر بنسټ  او د همغږى            قانون او نظم وجهى صندوق        

ښايي  د .  ډالر په مياشت كې زياتوالي مومي 750 څخه تر 70 ډالر و څخه  له  115 څخه تر 16دغه مقياسونه له . د معاشونو دسمون د پروسې پايله  د تېرو مقياسونو سره سم پوليسو ته د معاش رسېدل دي 199
  مخ44، "د ټوليز مالي مديريت ښه والى"نړيوال بانك، .  ډالرو ته زياتوالي ومومي100 كال كې د معاشونو د زياتوالې د پرېكړې راوروسته 2006افغانستان د ملي پوليسو معاش په  

 . مخ44نړيوال بانك، د عامه مالياتو د مديريت ښه كول،  200

 . مخ44نړيوال بانك، د عامه مالياتو د مديريت ښه كول،  201

  د افغانستان د ملي پوليسو د السمزدپه اليحه كې چټك زياتوالي. مه بڼه7
Figure 7: The Rapidly Rising ANP Wage Bill 
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

او څارنى ګډ دفتر د كاري ډلې د لګښتونو څخه راوتلې شمېرې د                          
 كال كې د افغانستان د ملي         2007 كلونو لپاره په      1388 څخه تر     1386

په اټكل شويو شمېروكې د تقاعد        .  پوليسو د ځواكمن كېدو لپاره دي       
 . لګښتونه نه دي شامل

د همغږى او څارنې د ګډ دفتر كاري ډله چې د افغانستان د ملي                                 
پوليسو د مناسب شمېر د زياتوالي د سپارښتنو د تعميل لپاره جوړه                  
كړل شوې وه، د يوه لوي ځواك د معاش د وركړې د وړتيا په وړاندې د                   

كاري ډلې په خپل رپوټ     .  خطرونو د څېړنې لپاره د هڅو المل وګرځېده        
 كسو ته د افغانستان د ملي پوليسو د ځواك  زياتوالي                     94،000كې  

له كبله  “  د يوې شدېدې ناوړه مالي اغېزې  ”اعالن كړ  او ديوې څېړنې او  
چې دغه ډول زياتوالي يې د ځان سره لرالي شي، د دغه امر د مخنيوي                   

 كسو ته   82،000په دغه رپوټ كې څرګند شوي دي چې         .  غوښتونكي شو 
د افغانستان د ملي پوليسو د ځواك زياتوالي او د ملي اردو د معاش                  

 ډالرو پورې د معاش د وركولو       100 څخه تر    70سره د برابرولو په موخه د       
سره ښايي د دغه امر المل شي چې د افغانستان د ملي پوليسو د معاش          

 فيصده بودجه او په        6,8كال كې د دولت        )  12-2011  (1390وركړه  په      
په دغه رپوټ   .   فيصده بودجه  ځانګړې كړي      9,11كال  )  2013-14  (1392

د امنيت برخې ته د داسې يوې لويې فيصدۍ                ”كې ګواښ شوي چې        
ښايي دغه  .  وركول  د نورو پروګرامونو د بودجې د كمولو په مانا دي                  

ښوونه او روزنه، روغتيا او د ټولنيزو                :  پروګرامونه عبارت وي له       
د   202“خدمتونو د وړاندې كولو نور پروګرامونه  د دغه ګواښ سره سره،             

همغږى او څارنې ګډ دفتر د پوليسو د غړو او د معاشونو د كچې د                          
 . كال د اپريل په مياشت تصويب كړه2007زياتوالي پرېكړه د 

 كال پورې د افغانستان د ملي پوليسو د وركړې وړ كلني                       1388تر   
 ميليون ډالرو په شاوخوا كې زياتوالي د مالي ثبات په اړه             200لګښت د   

له بل لوري    .  يواځينۍ مسئله ده چې د پوليسو برخه دهغه سره مخ ده                  
هغه لويې پانګې چې په تېرو څو كلونو كې  د پوليسو د تجهيزاتو                           

 شوې دي، ډېر لوي مالي استلزامات         اچولاوبيخبناوو د تامين په اړه        
بايد ووايو چې دغه ټكي ته كمه پاملرنه شوېده چې د پوليسو د                   .  لري

نويو تاسيساتو د ساتنې او ادارې او همدارنګه پوليسو ته د اهدا                         

شويو نقليه وسايلو، ارتباطي وسايلو او جنګي وسلو د ساتنې او                        
 . ادارې لپاره اړينه بودجه له كومه كيږي

منيت د اوښت ګډه قومندانۍ             ا كال كې د افغانستان د                   2006په    
وړاندوينه كړې چې د پوليسو د بيخبنا، روزنې او تجهيز په برخو كې د               
څو ډالريزو پانګو اچونو وروسته د دغو پانګو د ساتلو كلنۍ لګښت                 

 203. ميليونو ډالرو ته ورسيږي         600ښايي په راتلونكو څو كلونو كې              
 كسو ته د افغانستان د ملي           82،000 څخه    62،000ښايي اوس مهال له        

 كال كې د پوليسو د           2007پوليسو د شمېرې د زياتوالي سره او په                  
بيخبنا او تجهيز لپاره د امريكې د متحده اياالتو د مرستو په كچه كې                

 . له ډېر والي سره دغه شمېره هم د پام وړ زياتوالي موندالي وي

 ميليونه ډالري اليحې    200د افغانستان د ملي پوليسو د كلني السمزد د          
 ميليونه  600د مالي استلزاماتو او د دوي د ساتنې د كلني لګښت چې                 

ډالره دي  د پوهېدو په موخه ګټور دي چې  هغوي د افغانستان د                               
) 03-2002  (1381د دولت عايد په        .  كورني ټوليز عايد سره پرتله كړو         

 ميليون  400كې  )  06-2005  (1384 ميليون ډالرو څخه په        129كال كې له    
) 09-2008  (1387ډالرو ته زياتوالي وموند او وړاندوينه كيږي چي په            

  اوس مهال      204. ميليون ډالرو پورې زياتوالي ومومي         900كال كې تر      
ښايي د افغانستان ټول كورنى عايد د پوليسو د ساتنې او څارنې د                      

 . لګښت د پوره كولو لپاره بسنه ونه كړي

د امنيت د برخې مالي  ثبات ته لومړيتوب                      :  سپارښتنه
 وركړئ

د امنيت د برخې د فعالو ارګانونو پراختيا بايد همدارنګه د                                      
لومړيتوبونو په سركې وي؛ داسې چې په پاي كې دغه ارګانونه د                           

مګر .  نړيوالو امنيتي ځواكونو د وتلو د ستراتيژۍ په توګه كار وكړي               
دغه ارګانونه يواځيني لومړۍ درجه لومړيتوبونه نه دي، لدې كبله بايد           
اجازه ورنكړل شي د امنيت د برخې اړتياوې پر نورو لومړيتوبونو                        

برسېره پر دې د افغانستان ملي پوليس او ملي اردو د                       .  مخته شي  
بهرنيو مرستو د كمښت په صورت كې د نړيوالو امنيتي ځواكونو د                     

لدې كبله   .  وتلو لپاره يو ه اغيزمنه ستراتيژي نه شي وړاندې كوالي                  

  مخ� كال د اپريل مياشت 2007د . كابل“ د همغږۍ او څارنې د ګډ پالوي كاري ډله د افغانستان د ملي پوليسو د پياوړتيا لپاره ””  202

  مخونه�-�، "د سازمان مينځي ارزونه"  د عمومي څېړنې دفترونه،  203
 مخ 4.  مه22 كال د سپټمبر د مياشتې 2006 د كابل، ، بانكنړيوال “ . پورې22سپټمبر تر  څخه د 22 كال د جون د 2006 د ، د مالي كال دوهمه ربعه1385 د ،د افغانستان د بيا رغونې د وجهي صندوق رپوټ  204

 http://siteresources.worldbank.org/INTAFGHANISTAN/Resources/ARTFSept21.pdf, accessed 5 June 2007. 

62 



 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

اړينه ده چې په سمالسي توګه د امنيت د سمالسي اړتياوو د پوره                         
كوونكو ارګانونو او د هغو ارګانونو جوړولو تر مينځ چې مالي ثبات                  

د امنيت او دهغه     .  يې افغانستان ته شونى وي يو انډول رامينځ ته شي            
څخه بغير نورو برخو تر مينځ د انډول د نشتوالي مسئله هم بايد حل                      

 . شي

نړيوال مرستندويان په ځانګړي ډول متحده اياالت چې تر ټولو لوي                   
مرستندوي دي بايد د دغه ټكي څخه د ډاډ د ترالسه كولو لپاره ډېره                      
هڅه وكړي چې د اوږد مهالو مالي استلزاماتو په برخه كې ارزښتناكې              
پرېكړي د څانګو په محدود ليد سره نه تر سره كيږي بلكه د يوه ملي                       
ليد له لوري چې د مختلفو څانګو د  لومړيتوبونو او غوښتنو تر مينځ                   

په ځانګړي ډول بايد د معاش يا        .  انډول رامينځ ته كوي، پرېكړې كيږي     
د ځواكونو د شمېر په څېر مسئلو په اړوند د پرېكړې لپاره  يوازې د                       
هغو وزارتونو سره چې په خپلو سرچينو پسې روان دي او د ځواكونو او 

زياتره بې  .  معاشونو د زياتوالي سره مخالفت نه كوي، خبرې و نه شي               
پرې ارګانونه، په ځانګړي ډول د ماليې وزارت بايد په فعاله توګه د                     
دغه ټكي څخه د ډاډ د ترالسه كولو لپاره كار وكړي چې د سياست                           
اېښودنې د ټاكلو مالي استلزامات  په پوره ډول د يوه ملي ليد لوري له                

 . نظره كتل كيږي او د پرېكړو كولو څخه مخكې څېړل كېږي

 كال د اپريل په        2007په غونډه كې چې د         د همغږۍ او څانې ګد دفتر           
مياشت كې جوړه شوې وه پرېكړه وشوه چې د افغانستان د ملي                              

، د غه    كسو ته لوړ كړل شي      82،000 كسو څخه     62،000پوليسو شمېر له     
پرېكړه ښيي چې دغه زياتوالي په لنډ مهاله توګه تر سره شو او بايد په                  

 همغږى او   د.  هرو شپږو مياشتو كې يو ځل تر څېړنې الندي ونيول شي             
 :په كلني رپوټ كې راغلي دي چېڅارنې ګډ دفتر 

د پوليسو د شمېر د زياتوالي آخري شمېر د افغانستان د دولت په              
وسيله او د يوې پوليسي طرحې پر بنسټ چې د مالي نظره                               

او د  معاش او ګمارلو په پروسو كې د شته ستونزو          د بادوامه وي، 
د همغږۍ او     ټاكنو د مالي عواقبو د څېړلو څخه وروسته  چې                     

 205 . لخوا تر سره كيږې، تعيينيږيڅارنې ګډ دفتر

دغه ګډ دفتر د افغانستان د پوليسو د مالي ثبات، څرنګوالي او                           
م ګډ دفتر ته د         7شمېرې د څېړلو او همدارنګه د همغږى او څارنې                   

ملموسو او عيني سپارښتنوسره د رپوټ د چمتو كولو په موخه يوه                     
 . كاري ډله رامينځ ته كړه

د همغږۍ او څارنې د ګډ دفتر دغو پرېكړو د كورنيو چارو د وزارت د                   

 م مخ13 كال د مي د مياشتې لمړۍ نېټه  2007افغان دولت او يوناما ، كابل،د “ د همغږۍ او څارنې د ګډ پالوي كلنى رپوټ ” 205

 انډريو وايلډر: عكس
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مالي ثبات اړوندو مسائلو ته د لومړيتوب وركولو او د وروستيو                        
پرېكړو چې لوي مالي عواقب لري د څېړنې او بيا كتنې په موخه د يوه                  

د پوليسو په برخه كې په       .  ميكانيزم د جوړولو لپاره ښه موقع برابره كړه        
ځانګړي ډؤل د ځواكونو  زياتوالي په هرو شپږو مياشتو كې د يوې                       
څېړنې اړتيا داسې فرصت راكوي چې د الزياتو پوليسو د ګمارلو او                   

 كسيز ځواك د لګښتونو او د                        82،000روزنې څخه مخكې د                
 كال په مني    2007لدې كبله بايد د     .  كمزورتياوو په اړه په ځير فكر وكړو       

مې غونډى تر جوړېدو مخكې  پدې اړه بيا كتنه                 6كې د دغه دفتر د          
لكه څرنګه چې يوه نړيوال مقام څرګنده كړه چې هماغه ډول چې د             .  وشي

پوليسو د ځواكونو شمېر د وخت په تېرېدو سره ثابت كيږي، د                                
ځواكونو د شمېر زياتوالي هم د هغه د وروسته كموالي په پرتله آسان                  

 206.دي

كه داسې وي چې دغه ارګانونه په راتلونكو كلونو كې  د بهرنيو مالي                   
، د افغانستان د ملي اردو او ملي         مرستو د كمښت څخه اغېزمن كيږي      

 . پوليسو د مالي ثبات مسئلې ته لومړيتوب وركول ارزښت لري

دغه امر، د ځواكونو د مناسب شمېر او بيخبنايي اړتياوو تر مينځ د                     
انډول د راوستلو په موخه د جدي او ستونزمنو پرېكړو د كولو                                
سمالسي اړتيا او همدارنګه د مختلفو ټاكنو له هغې ډلې دا چې په كوم 
ځاي كې د څرنګوالي سمون كوالي شي د شمېرې كمښت جبران كړي،                

د مالي ثبات په اړه د اړوند مسئلو حل            .  په اړه سمالسي څېړنه غواړي     
او همدارنګه  د نورو امنيتي كړنالرو او بېلګو، يا نويو جوړو شويو                    
ارګانونو چې د هغوي لګښت د اوسنيو امنيت ځواكونو د لګښت په                    

د بېلګې په توګه كوالي       .  كچه كم وي، په اړه خالقانه تفكر اړين بولي            
شو د لګښتونو اود پوليسو او پوځي ځواكونو د اجباري چوپړ د بيا                     
پلي كولو لكه چې د پوليسو او ملي اردو ډېر لوړپوړي منصبداران                      

 كوالي شي د دغسې لوي مسلكي ځواك د                دهغه څخه دفاع كوي او       
 د كمزورۍ د ټكو  د            اړتيا د كچې په كمولو كې مرسته كوالي شي،               

 .  يوه څيړنه تر سره كړوارزونې په موخه يې

په پاي كې بايد ووايو نړيوال مرستندويان بايد وپوهيږي چې حتي كه                
د لګښتونو بنسټيز اقدامات لنډمهالي هم اعالن شي، بيا هم د                              

بېرته راګرځېدونكو لګښتونو د يوې            افغانستان د ملي پوليسو د         
لويې فيصدۍ د مالي ثبات په برخه كې د مينځ مهالو او اوږدمهالو                      

د امنيت د برخې مالي ثبات ته د لومړيتوب په                   .  ژمنو كول اړين دي      
وركولو كې وروسته والي كوالي شي د نورو عامه او خصوصي                             
ارګانونو پر پراختيا ډېره ناوړه اغېزه وكړي او ښايي د بهرنيو مرستو د              
كموالي په صورت كې د امنيت د څانګې د ارګانونو د له مينځه تلو                        

 .المل شي چې خپله د بې ثباتۍ يو المل دي

 . مه نيټه23 كال د جنورى 2007د يوه نړيوال مالي سازمان د يوه مقام سره شخصي اړيكه، د  206
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دغه برخه د دغه رپوټ په اوږدو كې  وړاندې شوي وړانديزونه په لنډه                  
 . توګه بيانوي

د افغانستان د ملي پوليسو لپاره يو ګډ ليد او                            . 1
  .ستراتيژۍ  ته پراختيا وركړئ 

د افغانستان د ملي پوليسود دندې لپاره د يو ګډ ليد او د دغه                       •
ليد د پلي كولو لپاره د يوې ستراتيژۍ شتون ته سمالسي اړتيا                 

د افغانستان د ملي پوليسو په اړوند د متفاوتو ليدونو                    .  شته
شتون د همغږۍ خنډ دي او د ځواك د تشكيالتو، تركيب او                         
شمېر او همدارنګه د هغه د زده كړې او د دغه سازمان د                                     
تجهيزاتي او سرچينو ته د اړتياوو په اړوند د متضادو كړنالرو د            

په ځانګړي ډول د افغانستان د         .  رامينځ ته كېدو المل ګرځېدلي      
د ټولنيز نظم او قانون د               “  جرمني ليد  ”ملي پوليسو لپاره د            

د امريكې د متحده اياالتو د        ”ټينګوونكي ځواك په توګه بايدد        
پوليس د امنيت د ټينګوونكي او د بلواوو سره په مبارزه كې “ ليد

. د پراخه ونډې لرونكي ځواك په توګه، له يو بل سره سم كړل شي                
دغه توپير لرونكي ليدونه چې تر يوه ځايه د دغو عاملينو د نظر                  
وړ ټكو باندې د تمركز په دليل مينځ ته راغلي، بايد د يو ګډ ليد                  
د پلي كولو په موخه چې د ټول افغانستان پوليسي اړتياوې پوره             

 كړاي شي له يوبل سره سم كړل شي  

پوليسو ته د اوښتو زيانونو په كچه كې خواشينوونكى زياتوالي            •
بايد سمدالسه تر څېړنې الندې ونيول شي او د دغه ټكي څخه ډاډ              
تر السه كړل شي چې اوسني سياستونه د دې المل نه دي چې ملي                 

د توپ   ”پوليس او ملي اردو د اورپكو په ضد عملياتو كې                          
د پوليسو تجهيزات، سرچينې او روزنه بايد ټول تر          .  شي“  خوراك

څېړنې الندې ونيول شي، مګر په عمل كې د كم روزل شويو او د                   
كمو تجهيزاتو څخه برخمنو پوليسو څخه د بلواوو سره د مبارزه               

له .  كوونكي ځواك په توګه بايد په ال بنسټيزه توګه بيا فكر وشي             
هغه ځايه چې د افغانستان ملي اردو د بلواوو ضد عملياتو د                       
سرته رسولو لپاره د افغانستان د ملي پوليسو او د افغانستان د               
مرستندويو پوليسو په پرتله زياته زده كړه كړي او مجهز غړي                    
لري، بايد د افغانستان د ملي اردو يو ډېر شمېر سرتيري د نسبتاً               

امنو سيمو څخه وويستل شي او په سهيلي جنګ ځپلو سيمو كې             
د يوه نيمه پوځي ځواك په توګه د پوليسو څخه د ګټې اخيستنې                

 . د اړتيا د كمښت په موخه  ميشت شي

بايد د يو جال نيمه پوځي ځواك يا امنيه ادارې جوړيدو ته                              •
دغه اداره بايد د افغانستان د ملي اردو سره تړلې              .  پاملرنه وشي 

دغه ډول ځواك كوالي شي     .  وي نه د افغانستان د ملي پوليس سره   
د بلواوو پر ضد عملياتو كې د پوليسو د كارولو د اړتيا دكمښت              

كه پوليس د بلواوو ضد عملياتو كې د يوه نيمه پوځي              .  المل شي 
ځواك په توګه ونډه واخلي، وروسته كېداي شي په يوه مرسته                  

 . كوونكي ملكي پوليسي ځواك بدل شي

ارزښتناكه ده د دې ټكي څخه ډاډ تر السه شي چې هغه لويې مالي                •
او ځاني مرستې چې د امريكې د متحده اياالتو لخوا پوليسو ته               
مرسته شوي، د دې المل نه كيږي چې د بلواوو پر ځپلو د متحده                  
اياالتو اصلي تمركز د قانون د حاكميت د يوه ملكي ځواك د                         

 .   جوړېدو لپاره اوږدمهال ليد له مينځه يوسي

اركان د قانون يو پراخه او        د امنيت د برخې د سمون             . 2
ټوليز حاكميت د يوې ستراتېژۍ سره ځاي پر ځاي                    
 كړئ 

يو ملكي پوليسي ځواك توپير نه لري چې په كومه كچه يې زده                    •
كړه كړې او يا مجهز دي د يوه فعال  قضايي سيستم په نه شتون                     
كې، د قانون د حاكميت د پراختيا او ساتنې لپاره د كمې وړتيا                   

د امنيت د برخې د سمون د جال اركانو پر بنسټ               .  څخه برخمن وي  
ماتې خوړلې ستراتيژي د قانون د ستراتيژۍ د يوه پراخه او واحد             
حاكميت د پلي كېدو په وړاندې خنډونه راپورته كړي دي چې                     

اړينه ده چې د قانون د ستراتيژۍ د يوه             .  بايد له مينځه يوړل شي      
بريالي حاكميت په چوكاټ كې  يوه الهمغږې او يوه ټوټه كړنالره               
 . د پوليسو او قضا د برخې د غښتلتيا په موخه رامينځ ته شي

د پوليسو او عدلي په دواړو څانګو كې د اروپايي ملتونو د                          •
مشرۍ سره د اروپايي ټولنې د پوليسو نوي پالوي ته مناسبه                      

 د سپارښتنو لنډيز .6
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موقع په الس ورغلې ترڅو په ټوليز ډول د قانون د حاكميت                            
ستراتيژۍ او په ځانګړي ډول د پوليسو او عدلي برخو لپاره                       

په افغانستان كې د اروپايي           .  يوټوټه كړنالره رامينځ ته كړي          
ټولنې د پوليسو پالوي بايد ډاډ تر السه كړي چې د پوليسو پر                     
روزنه او الرښوونه او په عدلي برخه كې د يوه جال پروګرام پر                        
مالتړ باندې تمركز نه المل كيږي چې د زده كړې ماتې خوړلې                       

 .  كړنالره  دوو برخو ته  د جال اركانو په توګه  دوام ومومي

د مرستندويانو مرستې د كورنيو چارو د وزارت په                . 3
 هراړخيز سمون  مشروطې كړئ 

د كورنيو چارو وزارت چاپېريال په څرګند ډول په ګوندپالنې،                  •
فساد او جرم اخته دي او يو د هغه الملونو څخه دي چې د                                   
افغانستان د نشه اې توكو پر ناقانونه اقتصاد زياتېدونكې                       

د كورنيو چارو د وزارت د هراړخيز سمون څخه بغير د            .  اغيزه لري 
پوليسو روزنه او تجهيز  ښايي كمې اغيزې ولري او هغه لويې                    

. سرچينې چې د سمون پر هڅو لګېږي، ښايي بيځايه و لګيږي                   
ولسمشر حامد كرزي او لوي مرستندوي هېوادونه د كورنيو                    
چارو د سمون د اړتيا د پوهېدو سره سره د ستونزو د حل لپاره د                   
عيني او اغيزمنو اقداماتو د تر سره كولو لپاره سياسي اراده نه                 

د دې لپاره چې سمونيز فعاليتونه دوام لرونكي او                .  ده ښوولې 
اغيزمن وي سمدالسه بايد د كورنيو چارو د وزارت د هراړخيز                  
سمون په موخه نه يوازې د پوليسو د برخې لپاره يوه ټوليزه                            

 . ستراتيژي پراخه او پلي كړل شي

مرستندويان بايد خپلې مرستې د كورنيو چارو د وزارت پر                        •
د دغه   .  هراړخيز او له لوړو څخه ټيټو پر سمون مشروطې كړي                  

صورت څخه بغير د پوليسو د سمون د پروسې د مخ ته بېولو                         
يوه سياسي ستراتيژي بايد د     .  لپاره د دوي مرستې بيځايه لګيږي     

افغانستان د تړون ليك او د هغو د معيارونو په چوكاټ كې                        
جوړه شي چې وكوالي شي د كورنيو چارو د وزارت د سمون لپاره             
د فشار كچه وساتي، د پرمختګونو لپاره بخښښ او د نه                                

 . پرمختګو لپاره جزا وټاكل شي

د پراخه فساد د مسئلې ژر خپرېدلو په جدي توګه د كورنيو چارو               •
د وزارت، د افغانستان د ملي پوليسو او د حامد كرزي د دولت                  

د فساد د جدي     .  اعتبار او مشروعيت تر پوښتنې الندې راوستئ        
ستونزې په ځانګړي ډول د نشه اې توكو د فساد د حل لپاره بايد                  
سمبليك او عيني اقدامات او د نشه اې  توكو په قاچاق كې ونډه              
 . لرونكو اشخاصو توقيف او قانوني تعقيب په ګډون، ترسره شي

د كورنيو چارو وزارت او پوليسو سمون ته بايد په سادګۍ د                       •
يوې مسلكي مسئلې په توګه چې د كارپوهانو لخوا د مسلكي                  

د دغو سازمانونو   .  حل الرو وړاندې كولو ته اړ وي و نه كتل شي              
سمون تر ټولو له مخه يوه سياسي چاره ده چې د دولت د لوړپوړو                
مقاماتو او د نړيوالې ټولنې لخوا مالتړ كېدونكې سياسي                         

 . ستراتيژيګانې غواړي

د پوليسو د كړنو څرنګوالي ته د ځواكونو پر شمېر                   . 4
 لومړيتوب وركړئ 

د پوليسو د كړنو څرنګوالى بايد د پوليسو ځواكونو پر شمېر                     •
لكه د     -د سمالسي مسئلو حل ته ليوالتيا               .  لومړيتوب ولري  

ولسمشرۍ ټاكنې يا د بلواوو زياتوالئ چې د پوليسو د ځواك د               
شمېر د زياتوالي لپاره د لنډ مهالو حل الرو د وړاندې كولو المل               
ګرځي، د باكيفيته پوليسي ځواك د جوړېدو لپاره اوږدمهالې                

 د پوليسو د ځواك د            207.هڅې پورتنئ كړنالره كمزورې كوي        
شمېر زياتوالي يوازې هغه وخت اغيزمن دي چې د كورنيو چارو              
وزارت د هراړخيز سمون، د غړو په منلو او ازموينه كې زيات                      
ځير، د ښې زده كړې وړاندې كول، د كورني كنترول د سيستم او د 
يو اصالح شوې قضايي څانګې  سره د اړيكو د ټينګښت  له الرې               

 د پوليسو د كړنو په څرنګوالي كې ډېر پرمختګونه راشي 

 څخه   62،000د افغانستان د ملي پوليسو د ځواك د شمېر  له                          •
 كسو ته د زياتوالي په اړه  د همغږۍ او څارنې د ګډ دفتر                    82،000

د دغه پرېكړې اړوند . مې غونډى په اړه بايد يوځل بيا فكر وشي5
د مالي  ثبات د مسئلو سربېره تر څو چې د پوليسو د څرنګوالي او 

د دغه پوليسي ځواك غړي د يوې لس ورځنۍ زده كړه ايزې .  كال كې تر سره شوه 2006 كسېزه ځواك په اړه پرېكړه د چې د 11271په دغه اړه بېلګه چې ويلي يې شو د افغانستان د مرستندويو پوليسو د  207
 . دورې د پاي ته رسولو وروسته د يونيفورم، سالح او معاش خاوندان شول 
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اغېزمنتيا او د پوليسو كاري سازماني چاپېريال كې ښه والي نه              
وي راغلي د افغانستان د ملي پوليسو د ځواك د شمېر چټك                     

تر هغه وخته چې ټول     .  زياتوالئ ښايي كومه ښه اغېزه ونشي لرالي      
د افغانستان ملي پوليسو ته د امنيت دستونزې د يوې برخې په                  
سترګه ګوري، ښايي په يوه فاسد سازماني چاپېريال كې د كارپه             
موخه د كم روزل شويو پوليسو چټك زياتوالي د امنيت په                           

 . مسئلې باندې د ښو اغيزو پرځاي ناوړه اغيزې ولري

 د امنيت د برخې مالي ثبات ته لومړيتوب وركړئ . 5
داسې وړاندوينه شوې ده چې په راتلونكي كې ښايي افغانستان               •

بسيا كوونكې سرچېنې په واك كې ونلري ترڅو وكوالي شي د                   
امنيت د څانګې ارګانونه چې اوس د پراخېدو په حال كې دي په                   

 د دغې مسئلې څخه     208.خپلواكه توګه وساتي او مالتړ يې وكړي      
د خبرتيا سره سره د امنيت د څانګې د لګښتونو د چمتو كولو                       
لپاره د افغانستان د مالي وړتيا سره سم كم عيني اقدامات تر سره      

مالي ثبات ته د امنيت د څانګې دمخته كولو په چاره كې                 .  كېږي
وروسته والي كوالي شي د خصوصي او ټوليزو برخو د نورو                        

دغه .  ارګانونو د پراختيا په پروسه باندې ډېره ناوړه اغېزه ولري              
مسئله د بهرنيو مرستو په پرې كيدو كيداي شي د امنيت د                            
څانګې د ارګانونو د له مينځه تلو او وروسته د بې ثباتۍ د                              

 . رامينځ ته كېدو المل وګرځي

نړيوال مرستندويان بايد له دغه ټكې څخه ډاډ ترالسه كړي چې                   •
هغه ارزښتناكې پرېكړې چې اوږدمهالې مالي اړتياوې لري د                   
ځانګړو مرستندويانو د كاري پروګرام په بنسټ نه نيول كيږي،                
بلكه  د يوه ملي نظر پر بنسټ نيول كيږي چې د لومړيتوبونو او د                   

د معاش يا د       .  څانګو د غوښتنو ترمينځ تعادل رامينځ ته كوي              
ځواكونو د شمېر په اړوندو پرېكړو كې بايد يوازې د هغو                              
وزارتونو سره مذاكره ونه شي چې د خپلو سرچينو پسې دي بلكه               

هم بايد د   )  په ځانګړي ډول د ماليې وزارت     (بايد د بې پرې ارګانو      
دې ټكي څخه چې مالي اړتياوې د يوه ملي نظر پر بنسټ څېړل                      

 . كيږې ډاډه وي

د ال ډېرو منصبدارانو د ګمارلو او زده كړې مخكې بايد د                                 •
 82،000 څخه   62،000افغانستان د ملي پوليسو د ځواك شمېر  له             

مې 5كسو ته د زياتوالي په اړه  د همغږى او څارنى د ګډ دفتر د                       
د  كال په مني كي د دغه دفتر                 2007غونډى د پرېكړې په اړه د             

په هرو شپږو مياشتو     .  غونډې څخه مخكې تجديد نظر وكړل شي       
كې يوځل د افغانستان د ملي پوليسو د ځواك د شمېر په اړه د                      

پرېكړه د افغانستان د     يوې ارزونې د تر سره په موخه د دغه دفتر              
 كسيزه پوليسي ځواك د مالي ثبات د اړتياوو په اړه د                     82،000

 . سمالسي څېړنې لپاره يوه موقع ده

بايد د امنيتي بېلګو او خالقانه كړنالرو او همدارنګه د نويو                       •
جوړو شويو ارګانونو په اړوند چې لګښتونه يې د اوسنيو                            

 .ځواكونو څخه كم وي څېړنه وشي

 لنډمهالونړيوال مرستندويان بايد دغه مسئله ومني چې حتې د              •
لګښتونو د اقداماتو د ټاكلو په صورت كې هم اړينه ده چې د                         
افغانستان د ملي پوليسو د بېرته راګرځېدونكو لګښتونو د يوې          
زياتې برخې د مالي ټينګښت د دوام په موخه مينځ مهاله او                           

 . اوږدمهاله ژمنې تر سره شي

ډېرې ښځينه پوليسې په كار وګمارئ او تربيه يې                     . 6
كړئ او د كورنيو ځواب وركونې ډېر واحدونه جوړ                  
 . كړئ 

 كال په پسرلي كې يې معاش              2006 كسو څخه چې د            63،000د    •
د ښځينه پوليسو       .   كسه يې ښځينه وې            180اخيسته يواځي       

نشتوالي په ټولو واليتونو كې د كورنيو ځواب وركونې د ډلو د                  
 لدې كبله بايد د ښځينه پوليسو د              209.جوړېدو اصلي خنډ دي     

د دغو هڅو له      .  شمېر د زياتوالي هڅو ته لومړيتوب وركړل شي            
داسې نوښتونه چې په    :  ډلې كوالي شو الندې ټكو ته ګوته ونيسو         

ښځينه زده كوونكو كې د كابل د پوليسو د اكاډمۍ سره د يوځاي             
كېدو انګېزې راوپاروي، او د ښځينه پوليسي ډلو هڅې د ښځينه  
منصبدارانو د ګمارلو او د پوليسي موسساتو د ساتلو لپاره چې              

 .  ميليونو ډالرو په شاوخواكې اټكل شوي دي چې په اوسني حال كې د افغانستان د كورني عايد له كچې څخه اوړي600د افغانستان دملي پوليسو كلني مالتړ كېدونكي لګښتونه د  208

كز ته مراجعه وكړي او خپلې ستونزې ښځينه د كورنيو ځواب وركونې ډلې يواځينى مناسب چاپيريال مينځ ته راولي چې په هغه كې هغه ښځې چې تاوتريخوالى ورسره شوي كوالي شي د پوليسو مر 209
 . ځان د ساتنې غوښتنه وكړيپوليس منصبدارانو ته ووايي او د كور او د اوسېدلو د ځاي په اړوندو دعواګانو كې د هغوي څخه مرسته واخلي او د اړتيا په وخت كې د خپل د  
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 د دغه ادارى د موضوعى مقالو د خپرونې لړۍ 

 

د دغو ټولو سره سره     .  د كلتوري ليدلوري څخه مناسب او جايز وي       
په پاي كې بايد ووايو چې دافغانستان د ملي پوليسو د نوم او                     
اعتبار د لوړوالي لپاره هڅې كوالي شي د پوليسو د ځواك سره د              

 . ډېرو ښځو د يوځاي كېدو المل شي

د افغانستان د ملي پوليسو د غړي نيونې او څارنې                 . 7
 پروسې ال نورې هم پياوړې كړئ 

بايدد افغانستان د ملي پوليسو د غړي نيولو او څارنې د پروسو                •
په دغه برخه كې      .  پراختيا او پلي كولو ته ال زياته پاملرنه وشي              

د .  بايد مسلكي او سياسي عوامل دواړه په نظر كې ونيول شي                  
پوليسو د زده كړې د اوسنيو پروګرامونو يوه لويه ستونزه دغه                   

داسې ښكاري چې زده    .  ټكي ته نه پاملرنه ده چې څوك روزل كيږي        
: كړه ايز سياست د سيمه ايز روزنيز مركز په كچه پدې ډول وي                      

مګر د دغه   .  »مونږ غواړو هغه كسان و ګمارو چې مونږ يې روزو           «
 شي د قوماندانۍ لخوا تر سره         ټكي ټاكل چې څوك بايد وګمارل      

كيږي چې قومي او ګوندي اړيكو ته د نويو غړو په وړتياوو،                        
د پوليسو په روزنه  كې تر            .  تجربو او لياقت لومړيتوب وركوي       

حده زيات تكنوكراتې كړنالري مخ ته بېول چې  زياتره وخت د دغه 
ټكي څخه سترګي پټوي چې څوك روزل كيږي، په ځينو سيمو كې 
ناوړه پايلې درلودلې دي او د مركزي دولت د مخالفو ځواكونو د               

 210. غښتلتيا المل ګرځېدلې دي

د پوليسو روزنيزو پروګرامونو ته د باسواده غړو د                 . 8
 .جذب په موخه انگيزې راوپاورئ 

د .  د پوليسو په روزنه كې د سواد مسئله بايد تر ټولو لومړۍ وي                 •
 په سلو كې كم      30روزل كېدونكو د سواد د كچې ټيټوالي چې تر             

اټكل شوي، تر ټولو لويه ستونزه ده چې د پوليسو د لومړنۍ                         
روزنې پروګرامونه د هغه سره مخ دي، د بېسواده غړو روزل د                       
باسواده غړو د روزلو په پرتله د كمې اغېزې درلودونكي دي، او               
بېسواده فارغان د باسواده فارغانو په پرتله د پوليسي دندو د                   

د بيسواده پوليسو ډېر       .  ترسره كولو د كمې وړتيا لرونكي دي            

شمېر يې د افغانستان د ملي پوليسو پر اغيزمنتيا او اعتبار                      
لدې كبله د افغانستان د ملي پوليسو       .  باندې يوه ناوړه اغېزه كوي   

د زده كړې برخه بايد نه يوازې په لومړنيو زده كړو كې بلكه د                           
 211.لويانو د سواد په روانو كورسونو كې هم په نظر كې ونيول شي

د لوړ معاش په شان انګېزې بايد په ملي پوليسو كې د باسواده                    •
سره لدې چې      .  غړو د ساتنې او جذب په موخه راوپارول شي                   

باسواده فارغان د څو اوونيو څخه زياتو زده كړو په پاي ته رسولو             
سره د زياتو پوليسي دندو د ترسره كولو وړتيا تر السه كړې، په                   
اوسني حال كې د سيمه ايز رونيز مركز په پروګرامونو كې د                           
باسواده او بې سواده فارغانو تر مينځ د معاش او رتبو په وركولو              

كه داسې وي چې د افغانستان د ملي          .  كې هيڅ ډول توپير نه شته      
اردو د معاشونو د كچې سره د سمون په موخه د  افغانستان د ملي    

د همغږۍ او څارنې د ګډ دفتر د پنځمې            پوليسو د معاشونو كچه   
لوړه شي د    ډالرو ته      ��� ډالرو څخه    ��غونډې د پرېكړې سره سم له       

باسوادو پوليسو منصبدارانو د معاش د زياتوالي له الرې د                       
 . انګېزې د راپارولو فرصت بايد په نظر كې ونيول شي

په منظمه توګه د پوليسو د الرښونې د پروګرامونو                  . 9
 اغيزې و اروزوئ 

د افغانستان د ملي پوليسو پر روزنه او تجهيز د لومړني تمركز                   •
څخه وروسته اوس په افغانستان كې د پوليسو د سمونيزو هڅو               

. اصلي تمركز د پوليسو د الرښونې د پروګرامونو څخه تبديليږي            
 مربيانو او     500په افغانستان كې د اروپايي ټولنې پالوى پر                    

د .   تنه نور غړي په كار ګماري             160پوليسو الرښوونكو سربېره       
متحده اياالتو  نړيوالو الرښوونو د پروګرامونو لګښت ډېر زيات           

 كال د ټوليز     2006لخوا وركول كيږي د د افغانستان د پوليسو د               
لدې كبله   .  السمزد په اليحه كې د ټاكل شوې كچې څخه اوړي                   

ارزښتناكه ده چې د دغو پروګرامونو د اغيزو د څېړنې په موخه د               
سيستمونو جوړولو ته پاملرنه وكړو او د هغوي څخه په ګټه                         
اخيستنې و پوهيږو چې آيا د روزنيزو پروګرامونو ښه اغيزه                       

نو فارغان، له هغې ډلې د كابل د پوليسو د دغه ټكي ته دكمې پاملرنې سربېره چې څوك روزل كيږي،په اوسني حال كې هيڅ ډول ميكانيزم نشته چې دغه ټكي تعقيب كړي چې د روزنيزو پروګرامو 210
په دغه ټكي نه پوهېدل چې څوك روزل كيږې او روزنه په فارغينو څه اغېزه لري ، د پوليسو د لنډو پروګرامونو د اغېزې ټاكل او ورپسې د هغه . اكاډمۍ روزنيز پروګرامونه په دغو كسانو څه اغيزه كوي  
 . سنجش ستونزمن كوي 

دغه كورس يو لومړنى او ارزښتناك قدم بلل كېږي حتي سره لدې چې جوته .  دوره په الره اچول كيږي� اوونۍ د لومړنيو زده كړو �م كورس، پنځه اوونۍ د سواد زده كړه او همدارنګه 3د لومړنيو زده كړو  211
 .بسنه كوي او كه نهنه ده چې آيا پنځه اوونۍ زده كړه دبسيا كوونكو سوادي مهارتونو د رامينځ ته كولو لپاره د لمړنيو زده كړو په اول كورس كې د ګډون لپاره  
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 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

 . دومره ده چې دومره لوي لګښت پرې وشي

د دې لپاره چې د الرښوونې پروګرامونه اغيزمن واقع شي،بايد                 •
ومنو چې د افغانستان د ملي پوليسو اصالح په لومړي قدم كې                  
يو سياسي عـمل دي نه مسلكي،او د الرښوونې ډلې بايد د خپل                

 د تركيب   كار په تر سره كولو كې د سياسي او مسلكي تخصص                
 سربېره پردې هغه پراخه پروګرامونه چې د                    .څخه ګټه واخلي     

پوليسو دانفرادي منصبدارانو لپاره جوړيږي ښايي و نشي كوالي   
د كورنيو چارو د وزارت د نه سمون او د پوليسو په برخه كې د                        
سمون لپاره د دولت په لوړو پوړو كې د ژمنتوب نشتوالي په                        
صورت كې د افغانستان د ملي پوليسو اغيزمنتوب د يوه ارګان               

 .په توګه ښه كړي

د كورني كنټرول سيستمونه غښتلي كړئ او د ادارې             . 10
 او ساتنې مسائلو ته پام وكړئ 

د پوليسو د تجهيز تر ټولو لويه ستونزه د كنترول او كورنۍ                            •
ځواب وركونې د سيستمونو څخه د افغانستان د ملي پوليسو                  

د پوليسو د تجهيزاتو    .  اود كورنيو چارو وزارت نه برخمنتوب دي      
د ناوړه كټې او غال د كمښت په موخه بايد ددغه سيستمونو                         

 . غښتلتيا ته ډېره پاملرنه وكړل شي

د مالي ثبات له     .  بايد د ادارې او ساتنې مسائلو ته پاملرنه وشي             •
ليد څخه، لكه څرنګه چې دولت د ادارې او ساتنې د لګښتونو د                 
پوره كولو لپاره د پوره بودجې څخه برخمن نه دي، په تېرو څو                       
كلونو كې د پوليسو د تجهيزاتو او سرچينو د ټينګښت لپاره                      

د بېلګې په توګه په     .  لويې مرستې چې شوي، د ستونزو زېږنده دي      
داسې حال كې چې پوليسو ته په زرګونو نقليه وسيلې اهدا شوې              
دي، د پوليسو كمې برخې د سونګ د لګښت لپاره د بسنه                              

 په سلو كې    ��پوليسو ته  د تجهيزاتو     . كوونكو بودجو لرونكې دي 
نه معياري توب د تجهيزاتو د ادارې او ساتنې ستونزه الهم زياته              
كړېده  اوپه اوسني حال كې چارواكي د دغو وسايلو د پرزو او د                   

 . د لويو ستونزو سره مخ ديساتنې لخوا

دكورنيو چارو په وزارت او د افغانستان په ملي                        . 11
 پوليسو كې د وړتيا پر بنسټ انتصابات پراخه كړئ 

 كال كې د رتبو د سمون د ټاكل شوې كميټې سپارښتنو او              2006په   •
 واليتي   14وړانديزونو ته د كرزي نه پاملرنه، او دپوليسو د                        

رئيسانو انتصاب چې د رتبو د سمون په ازموينه كې پاتې وو، د                 
دغه ټكي څخه د ډاډ لپاره د ځواكمنو سرويږو د پيدا كولو اړتيا ال 
نوره هم روښانه كړه چې انتصابونه او ترفعيات د وړتيا پر بنسټ                

د لوړ پوړو انتصاباتو ځانګړئ مشورتي پالوى د            .  تر سره كيږي   
 كال د سپټمبر په مياشت كې د         2006  ولسمشرۍ د فرمان سره سم د     

افغانستان د تړون ليك د معيارونو د پلي كولو په موخه رامينځ               
د افغانستان د تړون ليك معيارونه د انتصاباتو لپاره د               .  ته شو 

يوه روڼ ميكانيزم جوړول اړين بولي، خو دولت د دغه ارګان د                     
نړيواله ټولنه بايدد همغږۍ هڅو . فعاله كولو لپاره كمه هڅه كړېده

 وړتيا پر بنسټ د انتصاب د                ته همدا ډول دوام وركړي او د               
نړيواله ټولنه  .  ميكانيزم دپلي كولو لپاره پر دولت فشار راوړي             

 . همدارنګه بايد د لوړو پوړو د انتصاب هيئت په كار واچوي

د كورنيو چارو د وزارت او د افغانستان د ملي                            . 12
 پوليسو په څوكيو كې قومي تعادل  پراخه كړئ  

كه څه هم د افغانستان په پرېكړه ليك كې د افغانستان په ملي                     •
سرحدي پوليسو كې قومي تعادل څرګند شوي، په اوسنۍ وضعه          
كې د پوليسو د غړو او مربيانو د قومي سابقې په اړه هيڅ                                

د پوليسو په ټيټ پوړو رتبو كې قومي تعادل             .  معلومات نه شته   
كومه لويه مسئله نه ده، ځكه چې ډېرې ګرځندوي منصبداران په              
سيمه ايزه كچه ګمارل كيږي او زياتره وخت په هغو سيمو كې په                  

د دغو ټولو سره     .  كار بوخت وي چې د قومي نظره سره يوشان وي            
سره د افغانستان د ملي پوليسو او د كورنيو چارو د وزارت په                    
لوړو پوړو كې د يوه قومي انډول مينځ ته راوستل د دغو                                 

په عين حال   .  ارګانونو په سازماني مشروعيت كې لويه ونډه لري         
كې چې د قومي ونډو په بنسټ والړ سيستم كوالي شي د وړتيا پر           
بنسټ د انتصاباتو د اړتيا كچه راكمه كړي، په لوړو پوړو كې د                  
وړتيا پر بنسټ د انتصاباتو د سيستم  غښتلتيا كوالي شي د دغه            
ټكي څخه د ډاډ په ترالسه كولو كې مرسته وكړي چې قومي                          

  .ناانډولتيا د اړيكو پالنې يا د قوم پالنې پر بنسټ نه دي
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 كال پورې د     2007 څخه تر     2002دغه رپوټ د افغانستان د پوليسو او د           
د .  دغه څانګې د سمون د هڅو يوه ټوليزه څرګندونه وړاندې كوي                        

سمونيزو هڅو ټوليزه پايله د پام وړ السته راوړنو سره سره ناهيله                          
دغه ناهيلي تر ټولو زيات د افغانستان د خلكو تر مينځ                 .  كوونكې وه 

چې تل پوليس پر فساد او نااغېزمنتيا محكوموي او د هغوي په اند د                
پوليسو رويه د يوه پوليس  په پرتله د يوه غله رويې ته  ډېره ورته ده،                        

 . ډېره څرګنده ده

د تېرو پنځو كلونو د سمونيزو هڅو د څېړلو او ارزولو لپاره يو فوق                      
د امنيتي وضعې خرابتيا، پوليسو ته د        .  العاده ارزښتناك فرصت شته   

اوښتو زيانونو د كچې خواشينوونكې زياتوالي او د افغانستان د                      
دولت پر مشروعيت د افغانستان د ملي پوليسو د لږ باورۍ او بدنامۍ             
اغېزه، ټول د سمونيزو هڅو د ستراتيژيو او فعاليتونو د څېړنې اړتيا                

له بل لوري د پوليسو برخې ته د نړيوالو زېرمو او                     .    ال روښانه كوي    
مرستو د پام وړ زياتوالي  په ځانګړي ډول د امريكې متحده اياالت او                

 كال په منځنيو كې په افغانستان كې د اروپايي ټولنې د                 2007اروپا د   
پوليسو د هيئت د ميشت كېدو وروسته، د پوليسو په برخه كې د                          
منسجمې، هر اړخيزې او ښې كړنالرې د پراختيا لپاره يو په فرد پورې               

 . تړلئ فرصت  مينځ ته راوړي

لدې ټولو سره سره د يوه لوي ګواښ د پېښېدو امكان شته چې د                               
پوليسو د سمونيزو پروګرامونو پراخول په دغه رپوټ كې  يادو شويو               

كه داسې وي نو         .  ارزښتناكو مسئلو ته د پاملرنې مخنيوئ وكړي                
سمونيزې هڅې د ناكراريو سره مخ كېداي شي او هغه لويې سرچينې                  

په دغه رپوټ كې    .  چې دغه برخې ته ځانګړې كيږي بيځايه لګېداي شي        

د پنځو لويو يادو شويو مسئلو په اړه تر ټولو خواشينوونكئ ټكئ                       
دادي چې دغه مسائل ډېر ښكاره دي اوپه ټوليز ډول د څو كلنو ستونزو              

 كال راپدېخوا پدې     2002پاليسى جوړوونكو د     .  په توګه انګېرل كيږي    
پوهېدلي دي چې د سمونيزو هڅو، د كورنيو چارو د وزارت او د                            
قضايي څانګې د سمون د اغيزمنتوب  اړتيا او د دغو هڅو د ثبات او                   

دغو مسئلو  .  پايدارۍ اړتياد افغانستان د ملي پوليسو مالي وړتيا ده          
ته د پام په كولو كې وروسته والي د دوي د اړتيا د پوهېدو سره سره په                   
ارګان جوړونه او دولت جوړونه كې د نړيوالې ټولنې نېمګړتياوې                       

هغه پيچلې ستونزې چې  ټوليزې او اوږد مهالې حل الرې                 .  څرګندوي
غواړي، تر اندازې زيات ساده انګېرل كيږي  او د داسې پروګرامونو له              
الرې د هغه په حل پيل كيږې چې په كم وخت كې د لويو موخو د السته                     

په خواشينۍ سره هغه لګښت چې دغه پروژې يې              .  راوړلو هڅه كيږي   
 . لري، ډېر كم د اغيزمن سازماني سمون  المل ګرځي

ښايي په راتلونكي كې د پوليسو د برخې دسمون په موخه نړيوالې                       
په اوسني  .  مرستي او سرچينې په اوسنۍ كچه يوځل بيا تر سره نشي                

حال كې د پوليسو د انفرادي سمون د پروژو د زياتوالئ څخه د يوې                       
همغږې، پراخې او اوږد مهالې كړنالرې خواته چې د افغانستان د ملي              
پوليسو د سمون دپيچلي او ستونزمن كار د ترسره كولو لپاره ډېر                         

د دې  .  چانسونه په واك كې راكوي، د تګ لپاره بى سارى فرصت شته               
مهال دي چې دپوليسو د دندې لپاره د ناڅرګند لرليد د روڼوالي لپاره                
كار وشي  بايد د پوليسو د ځواك د پراختيا لپاره د يوه ګډ لرليد او                         
ستراتېژۍ په اړه د نظر يووالي موجود وي چې د پوليسو په توګه كار                   

 . وكړي نه د غله په توګه

 پايلې .7
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 د مركو لړليك : ضميمه

 جنرال ګل نبي احمدزي، د كورنيو چارو د وزارت د ښوونې او روزنې د ډيپارټمنټ عمومي رئيس
 ميخائل الكساندر، د امنيت د څانګې سمون، اروپايي كميسيون 

 جنرال اتمر، د كورنيو چارو د وزارت د پوليسو عمومي رئيس 
 محمد ايوب، يونما، كندوز

 سونيا بچمن، تر ټولو ښه منصبدار، يوناما
 عبدالباري، د هيواد په كچه د مدير مرستيال، د ملګرو ملتونو د پرمختګ پروګرام 

 كول اريك بلچر، په افغانستان كې د امريكې د متحده اياالتو د امنيت ګډه قومندانۍ 
 ريچارد بنت، د بشر د حقوقو رئيس، د ګډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالى كميشنرى 

 روبرتو برنال، د پوليسو لوړپوړى مشاور، په افغانستان كې د ملګرو ملتونو مرستندوى هيات 
 مارتين ون بيج لرت، د اروپايي ټولنې د ځانګړې نمايندګۍ دفتر

 سفير هلموت فريك، د امنيت د برخې د سمون لپاره ځانګړې نمايندګي
 څانګه ،د جرمني د فدرال جمهوريت  سفارت ) اصالحاتو(د سمون 

 اميره حق، د ځانګړې نمايندګۍ د عمومي رئيس مرستياله  اميره حق، معاون نمايندگي ويژه دبيركل، يونما
 استريد ايلپر، د كميټې د رئيس مرستيال، د جرمني د واليتي بيا رغونې ټيم، كندوز

 گابريال ايريبانه، په كندز كې د يوناما د دفتر رئيس
 د سياسي چار مسئول) يوناما(ديويد ايزاديفار، د ملګرو ملتونو د مرستندى هيات يا 

  رئيس(HAFO)انجينر جاويد، د افغان بزګرو سره د كمك د موسسې 
 ميراحمد جوينده، د پارلمان غړئ

 جنرال جنبش، د پوليسو پخوانى رئيس، كابل
 د پوليسو د څانګې مشاور، آيسافجنرال انګو كالپماير، 

 عبدالمجيد لطيف، د پوليسو د رئيس مرستيال، د  لوگر واليت
 محمد امين منګل، د پوليسو رئيس، د لوګر د واليت د محمد آغه ولسوالي

 ميخائيل منترينكو، په كابل كې د متحده اياالتو سفارت
 شاه محمد مياخل، د ملګرو ملتونو مرستندوى هيات 

 گل محمد، د قوماندان مرستيال، د پوليسو سيمه ايز روزنيز مركز، كندوز
 د پوليسو د سمون د برخې لومړى منشى/ ايرينا كاي مولر، په كابل كې د آلمان د فدرالي جمهوريت د سفارت  د حقوقي چارو

 (Crisis Group) كرايسيز ګروپ جوانا ناتان،
 هميش نيكسون، د حكومت په برخه كې څيړونكې، د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره

 ناجي نورالدين، په هرات كې د افغاني سرې مياشتې  سيمه ايز رئيس
 د آيساف د ځواكونو د پوليسو د برخې مشاورډګرمن جان ناروالز، 

 بريد جنرال ګارى اوبرين، په افغانستان كې د امريكې د امنيت د ګډى قومندانۍ د قوماندان مرستيال، 
 ويكرام پارخ، د يوناما د سياسي چارو مسئول

 حاجي عبدالقيس پتنګ، د لوګر د واليت د والي مرستيال

76 



 د قانون حاكميت؟ د افغانستان د ملى پوليسو د سمون لپاره هڅې

 

 جنرال مجتبي پتنګ، د تخار د واليت د پوليسو رئيس
 وحيد پتن، د لوګر د واليت د محمد آغې د ولسوالۍ ولسوال

 عبدالسالم رحيمي، د ماليې د وزير پخوانى مرستيال
 جنرال محمد رزاق، د هلمند د پوليسو د رئيس مرستيال

 اليزابت ريچارد د نشه يې توكو پر ضد د مبارزى او د قانون د پلى كولو نړيواله چارى، په كابل كې د متحده اياالتو سفارت
 ماري ريچاردز، د نشه يې توكو پر ضد د مبارزى او د قانون د پلى كولو نړيواله چارى، په كابل كې د متحده اياالتو سفارت

 سيد احمد سامي، د كندز د واليت د پوليسو رئيس
 ، د يوناما د سياسي چارو مسئولEckhart Schiewekايچارت شويك 

 ميخائيل سمپل، د اروپايي ټولنې د ځانګړې نمايندګۍ دفتر
 د اورپا د امنيت او د دفاه پاليسى، اروپايې ټولنى هيات پدروس سرانو، 

 حسين شهريار، يونما، كندوز
 سيرګى سبستيانسكې، د كندز په واليت كې د يوناما د سياسي چارو مسئول

 آچيم اسپير، د پوليسو مشاور، د جرمنى هيواد د پوليسو د پروژى دفتر، د كندوز واليت
 باربارا استاپلتون، د اروپايي ټولنې د ځانګړې نمايندګۍ دفتر 

 ګيل تر سينيو، د سيمه ايز قوماندان مرستيال د پوليسو د روزنې سيمه ايز مركز، د  كندوز واليت
 د سياسي چارو مسئول، د متحده اياالتو د بهرنيو چارو وزارت ، د كندز د بيا رغونې واليتي ټيمترودى ټامسن،  

 فرانسسكو وندرل، د اروپايي ټولنې ځانګړې نمايندګي
 دوگ وانكل، مدير، د نشه اې توكو سره د مبارزې د ضربت ډله،د متحده اياالتو سفارت 

 جنرال يارمند، د كورنيو چارو د وزارت د جنايي څېړنو عمومي مدير
 د  تمركز ډله، د پوليسو د روزنې د سيمه ايز مركزمربيان، كندز

 ډله، د پوليسو د روزنې د سيمه ايز مركزمربيان ، كندز) �(د  تمركز 
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په پاكستان كې د افغانانو د دوهم نسل اللهاندتيا، مميكو سايتو او پاميال : ستنيدل كه پاتې كيدل
 هانتې

 په بلخ كې د كوكنارو د كر زياتوالئ، آدام پين: د اوبو مديريت، د مالدارۍ او ترياكو اقتصاد
 د دامي السته راوړنې ، آنتوني فيتزهربرت: د اوبو مديريت، د مالدارۍ او ترياكو اقتصاد
 د اوبو د ټولنيز مديريت برياليتوب، جاناتن ال لي: د اوبو مديريت، د مالدارۍ او ترياكو اقتصاد

 مه ګڼه13د افغانستان د څيړنو د خبر پاڼې 

 كال څخه د افغانستان روغتيايي سيستم ،  دشرايطو ښه والي، خـوشـبـيـنـانـه وړانـدويـنـه، رون               2001له  
 والدمن، لزلي سترانگ، عبدالولي

 دولت ته مرسته؟ په افغانستان كې نړيوالې مرستې او د دولت جوړونې توپيرونه

، الـك مـك     ) انـتـخـاب   ( د اوبو مديريت، د مالدارۍ او ترياكو اقتصاد،  د ځمكو د ثبت لپاره خوښـنـې          
 اون او شرنا نوالن

 مه ګڼه12 او 11د افغانستان د څيړنو د خبر پاڼې 

 الف څخه تر يا؛ د افغانستان لپاره مرستندوى الرښود كتاب، پنځمه ګڼه 

 اس په ګاډۍ پسى تړل؟ په افغانستان كې اقتصادى سمون او خصوصى كول، انا پيټرسن 

 پرمختګ؟ په افغانستان كې د عامه ادارى سمون ارزونه، سارا ليسټر 

كه څه له السه نه وركوو نو خطر به څنګه لوړ شى؟ ډيويډ منسفيلد او آدم : د كوكنارو له ريښى ايستل
 پين 

 مه ګڼه10د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه، 
 رفتن به باز؟ تجارت و تجارت پيشه ګان در شش سكتور خصوصى افغانستان،  انا پيټر

له ګډ وديا څخه د يو لرليد په لور؟ سارا ليستر : په افغانستان كې د واليتې حكومت دارۍ جوړښتونه
 او هيمش نيكسن  

 معيشت هاى شهرى در كابل، ستيفن شوت: در جستجو صلح

 مه ګڼه9د افغانستان د څيړنو خبر پاڼه، 

 تصميم ګيرى خانواده ها و ثبت نام اطفال در مكاتب، نوشته پاميال هنتى: از آنسوى ديوارهاى مكتب
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