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 1دغه سند د  EUNPACKد پروژې په هغه حاالتو کې ترتیب شوی و (د جګړې او بحران په وړاندې د اروپایي اتحادیې د هر اړخیز میتود یوه توضیح چې د جګړی
حساسیتونه په نظرکې نیسي ).چې د اروپایي اتحادیې د افق  ۲۰۲۰د څېړنې او د نوښت په پروګرام کې د پروژې د دغې شمېرې د تړون د الندې تمویل شوې.۶۹۳۳۳۷ :
که په بل ډول څرګنده نه شي ،دلته بیان شوي نظریات یوازې هغو لیکوالو ته د دوی د ځانګړی دریځونو په نظر کې نیولو سره ته راجع کیږي او هیڅ یوبنسټ ته له کوم
سره چې دوی یو ځای کار کوي نه راجع کیږي او نه په الزمي ډول د اروپایي کمیسیون پالیسي یا نظریات منعکسوي .د  EUNPACKد پروژې په اړه د نورو معلوماتو
لپاره  WWW.eunpack.euوګورئ.
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1.1سریزه :
د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ویاړي چې د  EUNPACKله الرې خپلو لوستونکو ته “ د افغان پولیس په اصالحاتو باندې د
 Eupolد اغېزو ارزونه” په دې سند کې وړاندې کوي .د  EUNPACKپروژه؛ د څېړنو یوه ګډه پروژه ده چې د جګړی په وړاندې د اروپایي
اتحادیې غبرګون ارزوي کوم چې په عین وخت کې په  ۷هیوادونو کې تر سره کیږي EUNPACK .داسې طرح او ترتیب شوي چې په دقیق
ډول وښیي آیا د اروپایي اتحادیې غبرګون د باندنیو بحرانونو په وړاندې د عیني ،سیاسي او ټولنیزو حاالتو حساسیت ته پام کوي او
که څنګه .په افغانستان کې دې هدف ته د رسېدو په الر کې ،د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې
د پولیس ماموریت (یوپول ) د څېړنې د قضیې په څېر انتخاب کړی .دغه لیکلی سند د دې پروژې لپاره دویم چاپ دی او د لومړۍ سروې
موندنې د پالیسي په نوټ کې د مخه چاپ شوې وه.
د افغان ملي پولیس اصالحات له  ۲۰۰۱کال څخه وروسته په افغانستان کې یوه له ډېرو مهمو ننګونو څخه دی او د حیرانتیا وړ نه ده چې د
کلونو روزنې ،ښوونې او مرستو سره بیا هم افغان ملي پولیس له جدي ګواښونو سره مخامخ دي .په حقیقت کې افغانستان په تاریخ کې هیڅ
وخت مسلکي او ملکي پولیس نه درلود او نړیواله ټولنه مجبوره وه چې د افغان ملي پولیس پروګرام ته ادامه ورکړي .له دغو ټولو خبرو
سره ،د طالبانو د رژیم له نسکورېدو او له هغه وروسته چې بین المللي نړیوالی ټولنې د افغان ملي پولیس په جوړېدو پیل وکړ ،یوه لسیزه
تېره شوې او اوس د دې وخت دی چې دغه هڅې وارزوو او له خپلو تېروتنو څخه زده کړو او بریاوې ښکاره کړو.
د پروژې په دې سند کې چې نوموړی هدف یې په نظر کې نیولی ،د یوپول ماموریت له پیل څخه (  -۲۰۰۶پای د ۲۰۱۶تر پای پورې) ارزولی
دی .دغه لیکنه به د ماموریت له کارکونکو ،تر روزنې الندې کسانو  ،همکارانو او نورو چارواکو سره د ژورو مرکو او څیړنوله الرې د دې
ماموریت بریاوې او کمزورتیاوې په ګوته کړي .له دې امله ،د دې سند لوستل به زموږ د نړیوالو همکارانو لپاره نه یوازې ګټور وي ،بلکې
همدارنګه د افغان پولیس چارواکو لپاره هم د اهمیت وړ وی ځکه په راتلونکې کې د پولیس د اصالحاتو د هر مامور لپاره ارزښتناک دی.
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 2.2مننه:
لیکونکی غواړي دا مهال له ټولو هغو کسانو څخه مننه وکړي چې له ده سره یې د دې څېړنې په موده کې مرسته کړې ده .لومړی غواړم د
افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره له کارکونکو څخه مننه وکړم چې سروې او مرکې یې تر سره کړې د چا له مرستې څخه پرته چې دغه
لیکنه به هیڅ وخت لیکلې شوې نه وای .دغه راز د ډاکټر تیمور شاران منندوی یم چې له لیکونکی سره یې د لومړۍ مسودې په بیا کتنې کې
مرسته کړې او د لیکنې په لومړۍ مسودې باندې یې تبصره کړې او لیکونکی یې د څېړنې په بهیرکې الرښونه کړی.
سره د دې ،غواړم له ښاغلي اینور فرهاتوویچ څخه مننه وکړم چې د نړیوالی مطالعاتو ،بهرنۍ او امنیتي پالیسي په مرکز کې کار کوي
او دغه لیکنه یې په ډېره حوصلی سره بیا کتلې او د پولیس د اصالحاتو په همغږي کولو کې یې د یوپول د فعالیتونو لپاره ګټورې
نظریې ورکړې دي .مورتن بوعاز له  UNPIڅخه د  EUNPACKد پروژې لپاره ډير ارزښتناک کارونه کړي او په خپلو ارزښتناکو هڅو او
مهربانيو سره یې مرسته کړې ده .په پای کې غواړم له ډاکتر اورځال نعمت ،د  AREUله رئیسې ،څخه مننه وکړم چې د څېړنې په موده کې
یې ماته الرښوونې کړې او د دې لیکنې په لومړی مسودې یې خپل ارزښتناکې تبصرې لیکلې.
په هر حال ،د یادونې اړتیا یې نشته چې ټولې تېروتنې او کمزورتیاوې په لیکنه کې په خپله د لیکوال مسوؤلیت دی.
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3.3سریزه :
دغه کاري سند د  EUNPACKلپاره دویم چاپ دی چې د افغانستان د څېړنې او ارزونې د اداره له خوا تر سره شوی او په افغانستان کې د
اروپایي اتحادیې د پولیس ماموریت ( )EUPOLد تطبیق بهیر او اغېزې تر کتنې الندې نیسي .سند د کیفي او کمې میتودونوله مخلوط څخه
په څېړنه کې استفاده کړې .سند د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره له خوا د تر سره شوې سروې موندنې د دې پروژې د لومړۍ دورې لپاره
د  ۲۰۱۷کال له جوالی څخه تر اګست پورې کارولې دي .دغه راز سند له ملي او نړیوالی باخبره کسانو سره ژورې مرکې هم کارولې دي لکه له
پخوانیو افغاني چارواکو سره مرکې چې د یوپول په پروژه کې شامل وو ،او د مدني ټولنې له مشرانو او فعالینو سره مرکې .دغه راز سند د
ډېرو سندونو او لیکنو له بیا کتنې څخه استفاده کړې لکه د یوپول رسمي سندونه او نور راپورونه او مقالې چې د پروژې په مدیریت ،جوړښت
او د تطبیق په بهیر باندې پوه شی .دغه کاري سند له کال ۲۰۰۱څخه وروسته افغانستان کې د افغانستان د پولیس اصالحاتو پروژه د اروپایي
اتحادیې فعالیت بیانوي ،هغه روش تر کتنې الندې نیسي چې د جرمني د پولیس د پروژې له خوا پلی شوی او ګوري چې څنګه د دې روش
لومړنۍ نیمګړتیاوې د دې سبب شوی چې د یوپول پروژه پیل کړي او هغه د پولیس اصالحات بحران ته د یوه هر اړخیز غبرګون په څېر معرفي
کړي .سند بیا د یوپول ماموریت د هغه د هدفونو او مرامونو ،تطبیق د بهیر او ناڅاپی پایلو په وړاندې تر کتنې الندې نیسي.
یوپول دوامداره او ارزښتناکه اغېزه درلوده؛ په خاصه توګه د پولیس د کدرونو د پوهنځی له الرې چې افغان ملي پولیس( )ANPجوړوي،
د ښځینه پولیس د پیاوړی او د پولیس په روزنه او کړنالرو کې د بشري حقونو ګدون د پروژې یوه بله مهمه بریا ده .که څه هم افغانستان د
یوپول له فعالیت څخه پخوا شاوخوا  ۱۸۰ښځینه پولیس درلودل ،په اوس مهال  ۳۲۰۰ښځینه پولیس افسراني لري او یو ځانګړی ریاست
فعال دی چې په افغان ملي پولیس کې ښځینه پولیس پیاوړی کړی .برسېره پردی ،یوپول د ملکي پولیس ،د پولیس اوقضا همکاري ،د
پولیس په درسي کتابونو کې د بشري حقونو ګډول ،د جګړو په روان لړ کې ددې پروژې یو بل مهم نقش دی.
په هر حال ،د یوپول صالحیتونه څرګنده نه وو ،او یو هغه یې هم داسې ښکاره او د پیمایش وړ هدفونه نا څرګند ؤ چې په افغان پولیس
اصالحات باندې د یوپول د اصالحاتو اغېزې په روڼ او ښکاره ډول و ارزوي .برسېره پر دې ،که د ناتو او د امریکا د متحده ایاالتو ونډې ته د
افغان پولیس په اصالحاتو کې وګورو ،د یوپول رول کم رنګه دی ،نو له دې امله یې د افغان پولیس په اصالحات باندې نقش هم کمزوری دی.
یوپول ملکي قوه ،برابره کړی او د امریکا او ناتو پوځي لیکې یې پیاوړی کړي .د نړیوالی امنیتي مرستندویه ځواکونو (ایساف) کې د عسکرو
له نیمایي څخه زیات د اروپایي اتحادیې له غړو هیوادونو او د اروپایي اتحادیې د پولیس له ماموریت ( یوپول ) څخه وو او د دوی عملیات د
اروپایي اتحادیې لپاره ډېر ارزښتناک وو .اروپایي اتحادیې له دې فعالیتونو څخه دوه ګټې تصور کولې .لومړنۍ ګټه یې دا وه چې د اروپایي
اتحادیې لپاره یې دا وخت برابر کړ چې خپل نقش ته د نړۍ وال برخه وال په څېر پراخ کړي ،په خاص ډول ،په هغو ځایونو کې چې د CFSP/ESDP
له خوا تر پوښښ الندې نیول شوي .دویمه ګټه دا وه چې د اروپایي اتحادیې هر اړخیز تګالری له جګړو وروسته هیوادونو ته د بیا ودانونې او د
سولې د جوړونې په غرض وغځوي .د امریکا او د ناټو په پرتله ،یوپول په لومړي نظر د یوه کوچني رول لرونکی سازمان په څېر برېښېده.
له هغه وروسته چې یوپول د ملکي پولیس بیالبیلو اړخونو ته متوجه شو لکه د پولیس –قضا په منځ کې اړېکې ،د استخباراتو پولیس،
د جنسیت په لحاظ انډول ،د لوړې کچې د مدیریت روزنه ،د کورنیو چارو د وزارت پالنونه او دغه راز د افغان ملي پولس او په نړیوالی
ټولنه کې همغږي ،یوپول د افغان ملکي پولیس په اصالحاتو باندې په حقیقي ډول اثر غورځولی.
د افغان پولیس لپاره د یوپول د لنډې مودې روزنې او لنډ مهاله مشورې مانا دا وه چې افغان پولیس دغو پروګرامونو ته په کافي ډول السرسی نه درلود.
د یوپول له خوا ډېرو روزل شویو کسانو ویلي چې که د یوپول د روزنې پروګرام د اوږدې مودې لپاره وای ،ښایي چې ډېره اغېزه یې درلودلې وای.

ډاکتر اورځال نعمت
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداری رئیسه
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د افغــان پولیــس پــه اصالحاتــو بانــدې د EUPOLد اغېزو ارزونه کال ۲۰۱۶ -۲۰۰۷
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د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې اداره

4.4د پولیس په اصالحاتو کې د اروپایي اتحادیې د غړو دولتونو ګډون:
اروپایي اتحادیه اود هغې غړي هیوادونه (  )MSد طالبانو له دورې څخه وروسته د افغانستان لپاره دویم لوی مرسته کوونکی دی او د ۲۰۰۲
څخه تر  ۲۰۱۶کلونو پورې یې له دې هیواد سره  2د  ۳،۲۱۸ملیارد یورو مرسته کړې ده .دغه راز ،اروپایي اتحادیې او د هغې غړو هیوادونو د ۲۰۱۶
کال په اکتوبر کې د بروکسل په کنفرانس کې له  ۲۰۱۶څخه تر  ۲۰۲۰کلونو پورې د  ۵ملیارد یورو ژمنه کړې ده .اروپایي اتحادیه په بیالبیلو برخو
کې بوخته ده لکه له اداري فساد سره مبارزه ،د څارنې پیاوړی کول ،اقتصادي وده ،د لوږې کمول او د دیموکراتیکو بنسټونو پیاوړی کول

3

د اروپایي اتحادیې او د غړو دولتونو یوه مهمه ژمنه د افغان ملي پولیس روزنه او اصالحات دي چې د امنیتي سکټور د اصالحاتو
( )SSRتر پروګرام الندې تر سره شوي.
د افغان ملي پولیس اصالحات د طالبانو له دوران څخه وروسته د افغانستان د امنیت لپاره یوه ډېره لویه ننګونه ده 4 .افغانستان هیڅکله
ملکي قوي پولیس نه درلود 5 .که څه هم په  ۱۹۶۰او  ۱۹۷۰کلونو کې جرمني له افغان ملي پولیس سره په روزنه کې مرسته کوله ،له ۱۹۷۰
کلونو څخه وروسته د څلورو لسیزو کورنۍ جګړو د ملکي پولیس ټول تاسیسات ویجاړ کړل ،ځکه نو د دې اړتیا وه چې افغان ملي پولیس
باید بېرته له سره جوړه شي.
د  ۲۰۰۱کال په ډسمبر کې د طالبانو د رژیم له ناڅاپي نسکورېدو سره ،نړیوالی ټولنې د بن په کنفرانس کې تړون وکړه چې “ له نویو افغاني
چارواکو سره د نوي افغانستان د امنیتي او وسله والو ځواکونو په تاسیس کې مرسته وکړي 6 ” .البته تړون د افغان امنیتي ځواکونو شمېر،
جوړښت او ماموریت نه دی مشخص کړی .دغه راز تړون د نوي افغانستان د امنیتي ځواکونو د تاسیس لپاره د ملکونو تر منځ د کار ویشل
نه و په ګوته کړي.
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1د امنیتي سکټور د اصالحاتو لپاره د ځانګړي هیواد د الرښونی تګالره:

د  ۲۰۰۲کال په اپریل کې د افغانستان لپاره تمویلونکي نړیوالی ټولنې په ژنیو کې د  ۸صنعتي هیوادونو په کنفرانس کې پرېکړه وکړه چې
د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تاسیس او روزنې په اړه په خپلو منځونو کې د کارونو ویشل وکړي .د دې کنفرانس د تړون پر بنسټ د
امنیتي سکټور د اصالحاتو  ۵ستنې تشخیص شوې او یو هیواد وګمارل شو چې د دې ستنویو پروګرام پر مخ بوزي .د اروپایي اتحادیې
د غړو هیوادونو څخه برتانیې ته دنده وسپارله شوه چې د مخدره توکو په ضد مبارزه وکړي او د نشه ای توکو ضد افغان ځواکونو ته روزنه
ورکړي؛ ایټالیا مسوؤلیت واخیست چې په قضایي سیسټم او د تعقیب په بهیر کې اصالحات راولي؛ او د  ۱۹۶۰کلونو په موده کې د افغان
پولیس د روزنې په برخه کې د جرمني تجربو ته په کتو سره د افغانستان مؤقتې ادارې غوښتنه وکړه چې جرمني باید د پولیس د اصالحاتو
په سکټور کې مخ کښ رول واخلي 7 .له دې امله  ،د جرمني دنده دا وه چې د افغان پولیس ځواکونو ته روزنه ورکړي .جاپان وګمارل شو چې
د غیر نظامي کولو بې وسلې کولو او د بیا ادغام کولو بهیر الرښونه وکړي او د امریکا د متحده ایاالتو ژمنه وکړه چې د افغان ملي اردو
جوړه کړي 8 .د دې لیکنې په مقصد ،دلته به یوازې د پولیس د اصالحاتو او د روزنې په سکټور باندې بحث وشي.
جرمني مخکې له دې چې په رسمي ډول د پولیس د روزنې سکټور ته وګمارل شي ،ال پخوا یې د افغان پولیس د اصالحاتو هڅې پیل کړې
وې .د  ۲۰۰۲کال په فبروري کې جرمني د  ۱۸مرسته کونکو هیوادونو او  ۱۱نړیوالی سازمانونو یوه غونډه په برلین کې تنظیم کړه چې د افغان
پولیس لپاره نړیوالی هڅې سره همغږې کړې او په هغو بحث وکړي 9 .وروسته له دې چې د الرښود هیواد په څېر په رسمي ډول وګمارل شو،
جرمني د  ۲۰۰۲کال د مارچ په  ۱۳نیټه د افغان د پولیس اصالحاتو یو پالن معرفي کړ .په دې پالن کې  ۵سیمی د لومړیتوب په حیث پېژندل
شوې وې :د پولیس د تشکیالتو او سازمان په اړه مشورې؛ د کابل د پولیس اکاډیمي بیا په حال کول؛ د پولیس د ودانیو او بنسټونو بیا
2

ای ای ای “ اروپایي اتحادیه – افغانستان اړېکې خبرپاڼه ،د اروپا بهرني خدمات” اروپایي اتحادیې بهرنی خدمات-

3
4

سي ،شیویز ،د اروپایي اتحادیې د ملکي بحران مدیریت :موجوده سندونه ( پېژز بورګ :راند )۲۰۱۰

5

اندرو ویلدر ( ،کوپس یا روبرز؟) د افغان ملي پولیس د ریفورم لپاره مبارزه ( کابل :د افغانستان د څېړنې او ارزونې اداره ) ۲۰۰۷ ،مخ ۹۴

6
7

په افغانستان کې د دایمي رسمي بنسوټونو تر بیا تاسیسولو پورې د مؤقتي ادارې په اړه موافقه – ۲۰۰۱ ،لینک
تونیتا مري “ ،په افغانستان کې د پولیس جوړونه :د ملکي امنیت د ریفورم د قضیې مطالعه” ،بین المللي سوله ساتنه – ۲۶-۱۰۸ ،)۲۰۰۷( ۱۴،۱ ،لینک

8

کونا آر ،ایچاویز او قیوم سروش  ،د پالیسي لنډیز په افغانستان کې د پوهاوی مطالعه ۶، EUNPACK ،سپټمبر ()۲۰۱۷

9

اولګا اولیکر ،تیریس کې کیلی ،نورا ،بنساهیل ،په افغانستان کې د امنیتي مرستندویه ځواکونو پېژندنه ( واشنګټن ډی سي ،رانده )۲۰۱۱

د افغــان پولیــس پــه اصالحاتــو بانــدې د EUPOLد اغېزو ارزونه کال ۲۰16 -۲۰۰۷
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2019

د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې اداره

رغول ؛ د لوازمو برابرول لکه موټرې او د نورو ډونرانو د فعالیتونو همغږي کول چې په پولیس پورې تړاو ولري 10 .د  ۲۰۰۲کال د اپریل په  ۲د
پروژې دفتر په کابل کې خپل کار پیل کړ او د همدې کال د مارچ په  ۱۲مه نیټه د جرمني کابینې د دې پروژې لپاره  ۱۷تنه پولیس سالکاران
منظور کړل.

11

د جرمني د پولیس د پروګرام دفتر ( )GPPOپه عمده ډول په کابل کې د پولیس اکاډیمي و او د دې له پورته ښکته روش دلیل دا و چې د
پولیسو اصالحات به هغه وخت اغېزمن وی چې ښه روزل شوي مشران افسران ولرو .د پولیس د سکټور د اصالحاتو لپاره د هغه وخت د
جرمني د پولیس ځانګړي استازي د دې تګالری په دفاع کې د نړیوالی بحران ګروپ ( )ICGته ویلي و چې هدف یې دا و “ چې له بنسټ
څخه کار څخه پیل وکړي؛ دا دلیل و چې موږ لومړی له الرښوونکو سره کار وکړ KPA12 ” .د  ۲۰۰۲کال په اګست کې پرانستل شوه او د ۲۰۰۶
کال په ډسمبر کې  ۸۶۸پولیس افسران (څارمنان) فارغ کړل چې  ۳کلن تعلیمي کورسونه یې ویلي و او  ۲۶۳۶پولیس افراد یا ( ساتنمنان)
یې فارغ کړل چې دغو کسانو  ۹میاشتې کورسونه ویلي و.

13

2 22 2د ځانګړي الرښود هیواد د تګالری په وړاندې ننګونې:
د  ۲۰۰۲کال په لومړیو وختونو کې افغانستان له ۵۰۰۰۰څخه تر ۷۰۰۰۰وسله وال کسان درلودل چې د پولیس په کچه په خدمت ګمارل شوي
وو .14 .د دغو کسانو ډیرییې د مجاهدینو جنګیالي وو په خاص ډول د شمال له اتحاد څخه .دغو کسانو کومه مسلکي روزنه نه درلوده حتی
د هغو کسانو په شمول چې لوړې پولیسي څوکي یې درلودې ،تخمین کېده چې له  ۷۰تر  ۹۰سلنې د هغو کسانو چې په افغان پولیس کې
یې خدمت کاوه لیک لوست نه درلود 15 .او د پولیس اصالحاتو “ د نړیوالی امنیتي سکټور په لومړیتوبونو کې له اردو څخه وروسته دویم
کمزوری سکټور و”  . 16دغه ګواښونه او د پولیس اصالحاتو ته د نړیوالی ټولنې د ژمنو کمښت د پولیس د اصالحاتو هڅې له ستونزو سره
مخامخ کړې.
له بله پلوه ،د امریکا متحده ایاالت د پولیس د اصالحاتو په هکله د جرمنی له رویی څخه راضي نه و او ډون کورپ ته چی یوه شخصي
قراردادي وه دنده ورکړ چې د کابل د پولیس لپاره د اساسي روزنې په مرکز کې ( )CTCپروګرامونه او الرښوونې برابر کړي چی دغه
پروګرام د  ۲۰۰۲کال د می په میاشت کې بشپړ شو او د روزنې په  ۷سیمه ییزو مرکزونه ( )RTCکی په  ۲۰۰۴کال کې بشپړ شول 17 .څرنګه
چې د کابل پولیس اکاډمي یوازې د افغان ملي پولیس د افسرانو لپاره اوږد مهاله روزه نیزه پروګرامونه برابرول ،دغو مرکزونو د پولیس
د اساسي تګالره د روزنې له  ۴تر  ۸اونیو پورې کورسونه برابرول او په دې پورې اړ درلود چې د اوسنیو ګزمو لپاره د زده کونکو د تعلیم
کچه په کوم حد کې وه .له  ۲۰۰۶څخه مخکې د  CTCاو  RTCله خوا  ۶۰۰۰۰کسان د پولیس لپاره ګمارل شوي او د پولیسو د کسانو په څېر
یې روزنه لیدلې وه.

18

په هر حال ،د جرمني د پولیس د اصالحاتو د پروګرامونو او د امریکا د متحده ایاالتو د ډون کورپ چی له خوا تطبیق کېده همغږي موجوده
نه وه 19 .په داسې حال کې چې  GPPOد ملکي پولیسو په روزنه باندې زور اچولی و ،د امریکا د متحده ایاالتو د روزنې پروګرامونو په
عمده ډول د پولیسو په نظامي اړخ باندې ژور نظر ساتلی و .په بل عبارت ،په داسې حال کې چې د امریکا لویه اندېښنه دا وه چې د بلوا
ضد ځواکونه په چټک ډول تیار کړي ،خو  GPPOغوښتل چې داسې یوه قوه جوړه کې چې وکوالی شي په اوږد مهال کې د پولیس دودیزې
دندې تر سره کړي 20 .په دې ډول“ ،جرمنیانو د ښه کیفیت روزنه برابروله– لیکن شمېر یې ډېر کم وو...د امریکا متحده ایاالتو غوښتل په ډېر

10

کونا ،ار ،ایچاویز او قیوم سروش “ ،د پالیسي لنډیز په افغانستان :ې د ادراکاتو مطالعه”

11

د باندینو چارو وزارت ،په افغانستان کې د پولیس ځواکونه له بیا جوړونې سره مرسته  ،د آلمان د داخله چارو وزارت ۷-۱-۲۰۰۶

12

د افغانستان د پولیس ریفورم  ،بین المللي بحران ګروپ  ۲۰۰۷ ،مخ ۷

13

اندرو ویلدر ( ،کوپس یا روبرز؟)

14

اولګا اولیکرنیریس کې کیلي ،نورابنساهیل ،په افغانستان کې د امنیتي مرستندویه ځواک پېژندنه

15

اولګا اولیکرنیریس کې کیلي ،نورابنساهیل ،په افغانستان کې د امنیتي مرستندویه ځواک پېژندنه

16

د افغانستان د پولیس ریفورم ،د بین المللي کرکیچ ګروپ  ،مخ ۱۰

17

د افغانستان امنیتي هڅې چې پولیس او اردو تشکیل کړي پر مخ تللې دي خو راتلونکي پالنونه باید په ښه شکل تعریف شي .د لوی څارنوالی دفتر ۲۰۰۵

18

اندرو ویولدر ( کوپس یا روبرز؟)

19

اولګا او لیکر ټیریس کې ،کیلي ،نورا بنساهیل ،په افغانستان کې د امنیتي مرستندویه ځواکونو پېژندنه

20

د اروپایي اتحادیې د افغان پولیس ماموریت ،راپور او شواهد ( .لندن د مشرانو جرګه .)۲۰۱۱

9

د افغــان پولیــس پــه اصالحاتــو بانــدې د EUPOLد اغېزو ارزونه کال ۲۰۱۶ -۲۰۰۷

د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې اداره

چټک ډول داسې کسان وروزي چې کیفیت ته یې توجه نه درلوده  ...د دې دواړو تګالرو په منځ کې نور څه نشته”.
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په  ۲۰۰۶کال کې په هیواد کې د امنیتي وضعې له خرابېدو سره د دې سمدالسه اړتیا پیدا شوه چې پولیس ځواکونه باید له تړونونو سره یو
ځای شي .په دې بنسټ ،د امریکا د متحده ایاالتو د فشار په ذریعه د افغان ملي پولیس وروستی هدف ( تشکیل  ۸۲۰۰۰کسانو ته ورسېد او
د فغانستان حکومت د  GPPOد مشورو پر بنسټ دغه هدف د ۶۲۰۰۰کسانو په حد کې منظور کړی و 22 ).په دې برسېره ،د افغان ملي پولیس
بودیجه له  ۸۳۷،۹میلیون ډالر څخه په  ۲۰۰۵کې  ۲،۷بیلیون امریکایي ډالرو ته په  ۲۰۰۷کال کې زیاته شوه 23 .له دومره ډېر مقدار مرستو
سره په عملي ډول د امریکا متحده ایاالتو د پولیس د اصالحاتو په بهیر کې د  ۲۰۰۷کال په جون کې د الرښود هیواد په څېر د جرمني ځای
ونیو او په دې ډول یې د افغان ملي پولیس روزنه د شبه نظامي ظرفیتونو لورې ته واړوله.
 GPPOد یوه ملی تګالری د پروګرام په څېر د افغانستان په حاالتو کې له سختو ننګونو سره مخ شو :لومړی ،په داسې حال کې چې جرمني
غوښتل د افغان پولیس اصالحاتو پروګرام تر سره شي ،په حقیقت کې ډېر داسې څه نه و چې اصالحات دي پکې پلی شي؛ د دې په ځای هر
څه باید له سره بیا جوړ شوي وای .دویم ،د افغان پولیس اکثریت د ځینو لوړ پوړو افسرانو په ګډون یا هیڅ مسلکي روزنه نه وه لیدلې او یا
َ
اصال هیڅ مفهوم نه درلود .درېم ،د کابل د پولیسو اکاډمي باندې
نالوستي وو او په دې ډول له بره نه تر کوزه تګالره په داسې حاالتو کې
زور اچولو مانا دا وه چې د پولیس د پرسونل اکثریت غړیو د روزنی څخه برخمن نشو کیدای 24 .د  ۲۰۰۶کال له پای څخه مخکې ،داسې یوه
تړون وشوه چې د امنیتي سکټور د اصالحاتو یوه هر اړخیزه ستراتیژي باید طرحه شي ،څو په افغانستان کې افغان ملي اردو ،افغان ملي
پولیس او قضایي سیکټورونه اصالحات وويني او له سره بیا جوړه شي 25 .د نظریاتو او انګېرنو دغه تړون یو له اصلي انګېزو څخه وه چې
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د هر اړخیز پولیس ماموریت منځ ته راغی.

5.5د پولیس د اصالحاتو په اړه د اروپایي اتحادیې هر اړخیز تګالره:
د  ۲۰۰۷کال د اپریل په ۲۳مه نیټه د اروپایي اتحادیې شورا پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیس ماموریت
(یوپول) تاسیس کړي .یو کال وړاندی ،په لندن کې د افغانستان کانفرانس د افغانستان د حکومت او نړیوالی ټولنې تر منځ د همکارۍ
لپاره یو نوی چوکاټ جوړ کړی و .د ماموریت له تاسیس څخه دمخه اروپایي اتحادیې په افغانستان کې د ارزونې یو ګډ هیئت لیږلی و څو
“د قانون د واکمني په سکټور کې د افغانستان اړتیاوې” د  ۲۰۰۶کال په منی کې وارزوي 26 .له دې هیئت نه وروسته د حقیقت موندنې یو بل
هیئت هم تشکیل شو چې ویل یې اروپایي اتحادیه باید یو ماموریت بیا له سره جوړه کړي چې افغان ملي پولیس پیاوړی شي27 .د یوپول
لومړی ماموریت د دریو کلونو لپاره پیل شوه او له  ۶میاشتو وروسته یې باید بیا کتنه شوې وای .د شورا د ګډ عمل دریمه ماده د دې هیئت
لپاره الندني هدفونه ټاکلي وو:
د افغانستان لپاره یوپول باید دافغانانو تر مالکیت الندې د اغېزناکو ملکي پولیس تاسیسات جوړ کړي چې وکوالی شي
له پراخ قضایي جنایي سیسټم سره مناسب متقابل عمل تضمین کړي چې د ټولنې ،غړو  ،دولتونو او نورو نړیوالی برخه
والو مشورې د پالیسي په برخه کې او دبنسټونو د جوړولو په ساحه کې په نظر کې نیسي .په دې برسېره ،هیئت به د یوه
با اعتماده او اغېزناک پولیس خدماتو لپاره د اصالحاتو بهیر پیاوړی کړي چې له نړیوالی نورمونو سره سم ،د قانون د
واکمني او بشري حقونو ته د درناوي په چوکاټ کې دننه کاروکړی.

28

په دې برسېره ،د ماموریت څلورمه ماده وایي چې یوپول یو غیر اجرایوي ماموریت دی او “ باید خپلې دندې د نورو وسایلو تر څنګ د
څارنې ،ښوونې ،سال ورکونې او روزنې له الرې سر ته ورسوي” .
21

29

ماموریت یوپول ته دنده وسپاری چې:

د افغانستان د پولیس ریفورم  ،د بین المللي کړکیچ ګروپ مخ ۸

22

اندرو ویلدر(،کوپس او یا روبرز؟)
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اولګا اولیکر ټریس کې ،کیلې ،نورا بنساهیل ،په افغانستان کې د امنیتي مرستندویه ځواک پېژندنه

24

لګا اولیکر ټریس کې ،کیلې ،نورا بنساهیل ،په افغانستان کې د امنیتي مرستندویه ځواک

25

د افغانستان د پولیس ریفورم ،د بین المللي کړکیچ ګروپ

26

په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت  ،د پلټونکو اروپایي محکمه۲۰۱۵ ،

27

اروپایي اتحادیه  ،د شورا ګډې هڅې  2007/369/CFSPد اروپایي ټولنو رسمي ژورنال  ،سپټمبر ۱-۵ ،)۲۰۰۱( ۲۶۹
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اروپایي اتحادیه ،د شورا ګډې هڅې 2007/369/CFSP
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اروپایي اتحادیه ،د شورا ګډې هڅې 2007/369/CFSP
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2019

د افغانســتان د څېړنــې او ارزونــې اداره

الف :د ستراتیژي په طرحې باندې کار وکړي او په همدی وخت کې د پولیس د اصالحاتو په هکله د عمومي نړیوالی ګډې ستراتیژي باندې
ټینګار وکړي  ،او د افغانستان د تړون او د افغانستان د مؤقتې ملي پراختیایی ستراتیژي اصول په نظر کې ونیسي؛
ب :د افغانستان له حکومت سره د دوی د ستراتیژي د مناسب تطبیق په الره کې مرسته وکړي؛
ج :د نړیوالی برخه والو په منځ کې یووالی او همغږي بهتره کړي؛
د :د پولیس او قانون د واکمني د پراخې سیمی تر منځ اړیکې پیاوړی کړي.

30

په دې برسېره ،ماموریت د لومړي کال د فعالیت لپاره  ۴۳،۶میلیونه یورو بودجه منظوره کړه او ښکاره یې کړه چې د یوپول کارکونکو باید
هغه کسان وي چې د غړو هیوادونو یا د اروپایي اتحادیې دبنسټونو له خوا ګمارل کیږي .ماموریت په عمده ډول د افغانستان د کورنیو
چارو د وزارت ( ، )MOIد عدلیې وزارت( )MOJاو د لوی څارنوالي له دفتر سره کار کاوه .د داسې یوه صالحیت سره ،یوپول د افغانستان
د حکومت او په افغانستان کې د ښکېلې نړیوالی ټولنې له خوا وستایل شو.
د یوپول ماموریت دوه ځله نور نوی شوی دی  :لومړی د  ۲۰۱۰کال د می په  ۱۸شورا دغه ماموریت د  ۲۰۱۰د می له میاشتې تر  ۲۰۱۳کال د می تر
میاشتې پورې نوی کړ او وروسته د  ۲۰۱۴کال په فبروري کې شورا پرېکړه وکړه چې د یوپول ماموریت د  ۲۰۱۶کال تر ډسمبر پورې وغځوي.
هر ځلې ،شورا د یوپول په صالحیتونو کې بدلونونه راوستي (الندې به دغه بدلونونه په تفصیل سره بحث پری و شي31 ).د یوپول بودجه له
 ۲۰۰۷څخه د  ۲۰۱۵کال تر ډسمبر پورې د  ۴۷۵میلیون یورو په شاوخوا کې وه.

32

یوپول باید “د اروپایي اتحادیی هغې غوښتنې د یو با لقوه سمبول په حیث چې په نړیواله کچه امنیت برابروي” 33خدمت کړی وای او هدف
یې دا و چې هر اړخیز ملکي تګالری پلی کړي .له دې امله ،اروپایي کمیسیون د داسې څیزونو بخشش کول منع کړل چې کېدای شي په دوو
طریقو ورڅخه کار واخیستل شي ،د مثال په توګه ،ګرځنده مخابراتي توکي 34 .یوپول داسې طرحه شوی وه چې “ د افغان مالکیت د الندې
فعاله دایمي او اغېزناک ملکي پولیسي ترتیبات جوړ کړي چې وکوالی شي له جنایي عدلي سیسټم سره مناسب متقابل عمل تضمین کړي.
”  35د یوپول د اغېزو د ارزونې لپاره دغه سند په لنډ ډول د دې ماموریت طرحه او د پیل مرحلې ارزوي او د هغه د تطبیق په پړاو زور اچوي
چې د پولیس په اصالحاتو باندې د یوپول د اغېزو د ارزونې مهمه موده ده.

11 1

1د یوپول د طرحې پړاو:

د امنیتي سکټور اصالحات ( )SSRموډل انګېري چې په کورنۍ کچه ځینې مخکني شرطونه باید شتون ولری چې اغېزمن ثابت شي .دغه
مخکیني شرطونه امنیت اوټینګښت  ،تر یوې کچې تعاون او همغږي او د مخکښانو په لوړه کچه د تشکیالتو جوړښت ،د اصالحاتو د
بهیر محتویات او تګ الري دي چې له طالبانو څخه وروسته افغانستان د دغو مخکنيو شرطونو څخه ډېری یې نه درلودل36 .د دغو مخکینو
شرطونو د نشتوالي سره یو ځای ،د افغان پولیس په لیکو کې د نالوستو کچه ډېره لوړه وه او د دې ځواکونو غړي په فساد او مخدره توکو
په اعتیاد اخته وو .له دې امله ،د یوپول د ماموریت له پیل څخه ښکاره وه چې ماموریت به د افغانستان په حاالتو کې له جدي ننګونو سره
مخامخ شي.
په دې حاالتو کې یوپول دې ته اړتیا درلوده چې د افغان پولیس د اصالحاتو لپاره هدفونه پالن کړي او ویې ټاکي چې په حقیقی توګه
الس ته راوړنې یې شونې وي .په هر حال ،یوپول له مبهمو او نامنظمو صالحیتونو څخه رنځېده که څه هم ،صالحیت د  ۹کلونو په موده کې
30

اروپایي اتحادیه ،د شورا ګډې هڅې 2007/369/CFSP

31

اروپایي اتحادیه ،د شورا پرېکړه  CFSP/922/2014 ،د اروپایي اتحادیې رسمي ژورنال ۱۸-۱۷ ،)۲۰۱۴( L،۲ ،
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په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیس ماموریت :مختلطې پایلې ،د پلټونکو اروپایي محکمه

 33نیکو الس فیچاریک “  ”FORWARD PROCRASTINATIONد امنیت د برابرونکی په حیث د اروپا د نقش په هکله د افغانستان سبقونه  ،بین المللي
کتونکی مخ ۵۹-۴۳ ،)۲۰۱۵( ۵۰
 34نیکو الس فیچاریک “  ” FORWARD PROCRASTINATIONد امنیت د برابرونکی په حیث د اروپا د نقش په هکله د افغانستان سبقونه  ،بین المللي
کتونکی مخ – ۵۹-۴۳ ،)۲۰۱۵( ۵۰
35

کونا آر ،ایچاویز او قیوم سروش ،د پالیسي لنډېز د پوهاوی مطالعه

 36د امنیتي سکټور د ریفورم لپاره د دې مخکینی شرط په هکله وګورئ مارک سیدرا ،په افغانستان کې د امنیتي سکټور د ناکامی تشخیص امنیت او آزادي ،
( ( ) S-Fنوموس چانچونه )۳۸-۲۳۳

11

د افغــان پولیــس پــه اصالحاتــو بانــدې د EUPOLد اغېزو ارزونه کال ۲۰۱۶ -۲۰۰۷
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2019

(  ۲۰۱۳ ،۲۰۱۰ ،۲۰۰۸او  )۲۰۱۴څلور ځله بدله شوي او د دې هڅې یې کړې دي چې ستونزې حل کړي خو هدفونه یې ناڅرګند پاتی شول او د
پیمایش وړ نه وۍ .څرنګه چې په صالحیتونو کې بدلونونه کېدای شي د تردید او د یو تګ الرې د نشتوالي مانا ولري ،غړو دولتونو د ډېر
وخت لپاره هڅې کړی وی چې د یوې خالصې جګړې په حاالتو کې د ملکي پولیس د روزنې لپاره یو مناسب تګالره په ګوته کړي  .د دې
نظریې پر بنسټ افغانستان یوی اغېزناکی جنګي ځواک ته اړتیا درلوده یا د هغه په ځای د ملکي پولیس د روزنې تګالره ورته ډېر اهمیت
درلود .له دې امله ،غړو هیوادونو د موجوده ستونزو د حل کولو لپاره مجبور و چې په دوامداره توګه صالحیتونه بدل کړي او د امریکا د
متحده ایاالتو  /د ناتو د سازمان له غوښتنو سره سم بدلونونه ومني .په دې برسېره ،دغه شرطونه د CSDP EU ۳۰ +ماموریتونو په دننه
کې په یو ډول عادي کړنالره بدله شوه چې په ټوله نړۍ کې ماموریتونو د جګړو بدلېدونکو ته په غبرګون کې اتخاذ کړي دي.
 ۲۰۰۷کال په جون کې د یوپول په لومړنۍ صالحیت کې هغه څه ته اشاره نه وه شوې چې وروسته د دې ماموریت یو مهم او ګټور فعالیت و .د
ښځینه پولیسو پیاوړی کول ،له فساد سره مبارزه یا د مخدره توکو په ضد مبارزه د یوپول په لومړني صالحیت کې یو ځلې هم ذکر شوي نه و.
د یوپول د صالحیتونو له مقایسې څخه ښکاري چې له  ۲۰۱۰کال څخه وروسته د یوپول عمده فعالیت دا وه چې له افغان حکومت سره د
فساد ضد ستراتیژي په تطبیق ،د ظرفیت جوړونې او د روزنې په ستراتیژیو کې او په دې برخه کې مرسته وکړي چې دوی پخپله دغه ډول
ستراتیژي جوړې کړې د دې په ځای چې د پولیس د اصالحاتو په برخه کې د ټولې نړیوالی ټولنې د هڅو لپاره یو چتر وګرځي .د ماموریت له
پیل څخه له نورو نړیوالی برخه والو سره د همغږي کار یوه عمده ننګونه او هدف و .د هر اړخیز تګالره له هڅو څخه وروسته چې غوښتل یې
د اروپایي اتحادیې موجوده څیزونه په یو وخت کې په همزمانه ډول تطبیق کړي د  IPCBیوه فعاله سکرتریت د دې زمینه برابره کړه چېرې
چې ټولو نړیواله برخه والو کوالی شوای په پالیسیو بحث وکړي او پالنونه سره همزمانه کړي .څرنګه چې د امریکا متحده ایاالتو /ناټو یو
محدود او بېړنۍ تګالره درلود تر څو چې  NTMM-Aنه وه تاسیس شوې له دغه تګالره څخه کار اخیستل کېده ،خو له یوپول سره د همغږي
له امله افغانان هم په دې بهیر کې برخمن شول .د غړو دولتونو او  CPCC-CMPDپرېکړه چې  IPCBتاسیس کړي او د سکرتریت غړي
یې په مالي لحاظ پیاوړی کړي باید د یوه داسې رغوونکي ګام په حیث وګڼل شي چې د هر اړخیز تګالره له اصولو سره سم وی په افغاني
خوا کې د عالقې د نشتوالي له امله کله چې د کورنیو چارو وزارت ته د مشرتابه چارې وسپارل شوې IPCB ،هم له فعالیت څخه ولوېده.
په هر حال ،صالحیتونو له دغو فعالیتونو څخه یو هم نه ده مشخص کړی او په دې ډول “د یوپول د ماموریت اسناد داسې ښیي لکه چی د
فعالیتونو په اړه د دندو الیحه وي او توضیح کوي چې یوپول په کومه سیمو کې باید فعاله وي ،خو د دغو فعالیتونو نتیجې یې نامعلومې
وې 37 “ .په دې برسېره ،دغه رسمي سندونه ،هدفونه او اساسي فعالیتونه نه ښیي ،چې یو ګټور فعالیت دی ځکه چې ښایي “دوی به د خپلو
هدفونو د ارزولو څخه وېره ولري”.
په لنډ ډول ،څرنګه چې د ماموریت عملیاتي پالن او د هغه د څارنې راپورونه په عام ډول د السرسي وړ نه دي ،دغې څېړه نیزې پاڼې خپله
شننه د یوپول په صالحیتونو باندې درولې .د یوپول صالحیتونه ناڅرګند دي او هیڅ داسې یو هدف نه په ګوته کوي چې د پیمایش وړ وي
او نه دوی په تفصیل سره توضیح کوي چې ماموریت باید د پولیس د اصالحاتو په وړاندې د افغانستان په حاالتو کې له ننګونو او خنډونو
سره باید څنګه چلن وکړي.

2 22 2پیل او د کارکونکو د استخدام پړاو:
د یوپول د پروژې پیل او د هغو لپاره د کارکونکو ګمارل د دې ماموریت له بریاوو څخه نه شمېرل کیږي .د یوپول ماموریت د څو میاشتو لپاره
یوازې یو څو تنه کارکونکی درلودل .د دې ماموریت مشر په  ۱۸میاشتو کې درې ځله بدل شو او ماموریت له لوجیستیکي پلوه او د کارکونکو په
لحاظ له ستونزو سره مخ و .په داسې حال کې چې شورا منلې ده چې ماموریت باید  ۴۰۰نړیوالی کارکونکی درلودای خو دغه هدف دوی هیڅ کله
نه و تر السه کړی .د پرمختګ نه وروسته یوپول  ۳۴۱کارکونکی په  ۲۰۱۲کال کې درلودل او بیا وروسته دغه شمېر کم شو( .لومړی شکل وګورئ)
په هر حال ،څنګه چې د برتانیې د مشرانو جرګې استدالل کاوه حتی د یوپول پالن شوې اندازه د  ۴۰۰کسانو کارکونکو هم “همېشه لږه وه
چې په افغانستان کې د ملکي چارو په اړه ښې نتیجې ورکړي” .

38

د یوپول د کارکونکو په شمېر کې د لږوالي شاته څو الملونه پراته وو ،لومړی ،په افغانستان کې امنیتې وضعې ته په کتو سره او دا
37
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چې په ملکي ماموریتونو کې ټول کارکونکی د خپلې خوښې کارکوونکي وو

39

له دې امله ،دا ګرانه وه چې داسې کارکونکی ومومی

چې په خپله خوښه له دې ماموریت سره یو ځای شي ځکه یوپول مجبور و چې له امنیتي او دفاعي پالیسیو ( )CSDPماموریتونو سره
سیالي وکړي؛ دویم ،د یوپول ځینو پوستونو غوښتنه دا وه چې د قانون د واکمني او د قانون په برخه کې ماهر کسان وګماری چې د هغوی
پیدا کول اسان کار نه و 40 .دریم ،لکه څنګه چې د دې ماموریت صالحیت
څرګندوله ،کارکونکی باید د غړیو هیوادونو له خوا وګمارل شي ،مګر
څنګه چې د دغو هیوادونو ډېر شمېر په افغانستان کې خپل ماموریتونه
درلودل او دوه اړخیزې تړونونه یې السلیک کړې وې ،د یوپول لپاره دوی
د کارکونکو په ګمارلو کې ډېر چابک نه وو 41 .له دې امله ،په افغانستان
کې د ناټو د روزنې د ماموریت ( )NTM-Aمشر د یوپول د وړتیا په اړه
شک څرګند کړ چې “ وکوالی شي ارزښتناک نقش ولوبوي”  .42سره د دې،
له  ۲۰۱۲څخه مخکې یوپول او  NTM-Aد ګډ کار یوه ښه طریقه پیدا کړه او
د اړوندو فعالیتونو سیمی یې په خپلو منځونو کې سره ووېشلې .په خاص
ډول ،یوپول د کورنیو چارو په وزارت او د افغان ملي پولیس د مدیریت
د لوړ پوړو چارواکو په روزنه کې د دوی هڅې او پاملرنه د ستاینې وړ
۱شکل  :د اروپایي اتحادیې د پلټوونکو محکمه

وګرځېده .د  IPCBپه دننه کې همغږي هم هغه وخت بهتره شوه چې له کوین
( )COINڅخه ترانزیشن ( )Transitionته منتقل شو.

د یوپول ماموریت ښکاره کړه چې پروژه باید د پولیس په اصالحات په مرکزي ،سیمه ایزه او والیتي کچو کې کار وکړي .مګر د خپل
هلوځلو په اوج کې ،یوپول په ۲۰۰۹کال کې د افغانستان په  ۱۶والیتونو کې دفترونه درلودل .په هر حال ،یوازې له دغو والیتي دفترونو څخه
دوو هغو والیتونه ( هرات او بلخ) له  ۱۰کسانو څخه زیات کارکونکی درلودل .ډېری نور دفترونه د اداری له لحاظه په ډېر بد حالت کې و او
له  ۲۰۱۳کال څخه مخکې د یوپول والیتي دفترونه دوه دفترونوته راکوز شول.

43

په والیتي کچه د یوپول د دفترونو د کموالی عمده المل دا دی چې په اصطالح “ د برلین بل تړون” د یوپول د کارکونکو لپاره مناسبه نه
وه .دا تړون یوپول ته اجازه ورکوي چې د ناټو شتمنی د  CSDPد ماموریتونو لپاره وکاروي ،مګر “ په عملي ډول د قبرس ( د اروپایي
اتحادیې غړی هیواد) او ترکیې ( د ناټو د سازمان غړی هیواد) تر منځ د اختالف له وجې منع شوې وه .دغو دواړو هیوادونو د برلین د تړون
د فعاله کېدو په رابطه د ویټو حق درلود 44 ”.په هر حال ،د هیواد امنیتي وضعې ته په کتو سره ،یوپول یوازې په هغه صورت کې له کابل
څخه بهر کار کوالی شوای که دوی اجازه درلودای چې د والیتي بیا ودانونې د ټیمونو ( )PRTاو د ناټوله نورو پوځي اډو څخه کار واخلي.
له دې امله ،د اروپایي اتحادیې د بهرنیو او پوځي -سیاسي چارو مشر له ناتو څخه غوښتنه وکړه چې د یوپول کارکونکو ته اجازه ورکړي د
دوی د ځواکونو له ساتنې ،هوایي چوپړتیا ،روغتیایي چوپړتیااو د معلوماتو له شریک کولو څخه برخمن شي 45 .سره د ډېرو هڅو دا ډول
تړون هیڅکله په رسمي ډول تر السه نه شوه او یوپول مجبور و چې له هر والیتي ټیم سره په ځانګړی ډول دې تفاهم ته ورسیږي چې د دوی
د کارکونکو د ساتنې مساله تضمین شي .مګر حتی دغه تګالره هم د ټولو لپاره ګټوری نه وی  ،ځکه ترکیې او د امریکا متحده ایاالتو له
یوپول سره داسې تخنیکي تړونونه نه وې کړې چې له مخې به یې یوپول اجازه درلودای د دوی له اسانتیاوو څخه ګټه واخلي.

46

د پایلی په توګه باید ووایو څنګه چې یوپول نه شو کوالی د کارکونکو په اړه خپل هدف ته ورسیږي او د ناټود غړو هیوادونو په منځ کې
د تړونی د نشتوالي له وجې ،یوپول اجازه نه درلوده د دوی له والیتي تاسیساتو څخه ګټه واخلی  ،د دې پروژې اغېزه د افغان پولیس په
39
40

سي چیویز ،د اروپایي اتحادیې د ملکي بحران مدیریت سندونه
د اروپایي اتحادیې د پولیس ماموریت په افغانستان کې  :مختلطې پایلې ،د پلټونکو اروپایي محکمه

41

د یوپول له پخوانی کارمند سره د پلټونکی آن الین مرکه ،کابل ډسمبر ۲۰۱۷ ، ۷
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“EU Request For Support to EU Police Mission in Afghanistan “, Wikileaks, 2007
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“.The EU Police Mission in Afghanistan: Mixed Results” European Court of Auditors
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اصالحاتو باندې محدوده وه او د یوپول نقش هم ورسره محدوده پاتې شوه .په یقین سره په سیمه کې د جوړښتونو نشتوالي او ډېر ځله په
امنیتي حاالتو کې خرابوالی د ماموریت په کړنومنفي اثر غورځولی ،مګر په مرکزي کچه ،د کورنیو چارو په وزارت کې په خاص ډول د
ستراتیژیکي سطحې د روزنې او ښوونې په برخه کې یې په افغان ملي پولیس باندې اغېزه درلوده.

3 33 3د تطبیق پړاو:
د ماموریت د پیل اود طرحې د مرحلې په خالف ،د یوپول د تطبیق
پړاو ،د افغانستان حاالتو ته په کتو سره د دې ماموریت یوه بریا وه.
په حقیقت کې د ملکي پولیس مفهوم چې پولیس باید مسلکي ،غیر
سیاسي او د قانون د انفاذ مسوؤل وي دافغانستان لپاره یو نوی
مفهوم و او به په دې هیواد کې د پولیس په کلتور او مفهوم باندې
یو اوږد مهال اثر وغورځوي .باید وویل شي چې دغه ملکي مفهوم
او تګالره په عمده ډول د امریکا د متحده ایاالتو دشبه نظامي نظر
په افغانستان کی له ملي پولیس سره همغږي کړي.
 ۲شکل :آیا تاسو د یوپول په اړه خبر لرۍ؟

د یادونې وړ ده ،په افغانستان کې د دې ماموریت د موجودیت له
نژدې یوې لسیزې باوجود ډېر شمېر ټولنې چېرې چې یوپول پولیسانو

ته روزنه ورکړي د یوپول له موجودیت څخه خبرې نه وې .د هغې سروې پر بنسټ چې د پروژې د لومړی مرحلې په موده کې تر سره شوې ،د
مرکه ورکوونکو سلنه د ټولنې په کچه د یوپول په اړه په هیڅ نه پوهېدل .په دې برسېره ،په وزارتونو کې د کارکونکو یوازې دوې پر درېمې
برخې او پولیس افسرانو چې د یوپول له خوا یې روزنه لیدلې وه ،د یوپول پروژې او روزنه په یاد وه.
دغه حقیقت د  CSDPد ډیری ماموریتونو او د کمیسیون له خوا په نړۍ کې د تمویل شویو پروګرامونو حالت ښيي .په داسې حال کې چې
فکر کیږي اروپایي ټولنه د افغان حکومت یو ستر مرسته کونکی او مالتړ سازمان دی ،خو په دې موقف کې هغه هیڅکله و نه پېژندل شو.
سره د دې چې د ایساف له نیمایي څخه زیات سرتیري د اروپایي ټولنی له غړو هیوادونو څخه راځي او اروپایي ټولنه د لوتفا ()LOTFA
ښه مرسته کونکی دی او یوپول د ملکي پولیس عمده برخه وال و ،بیا هم دغه عامه خبره وه چې اروپایي ټولنه پیاوړی نقش نلري.
په خاص ډول ،د یوپول توجه په دریو برخو باندې متمرکزه وه :د پولیس روزنه ،د قانون واکمني او بشري حقونه .د پولیس په روزنه کې د
یوپول هدفونه دا وو( :الف) د پولیس د قومانده او د اطالعاتو بهیرڅانګه پیاوړی کول؛ ( ب) د استخباراتي پولیس معرفي کول؛ (ج) د
جنایي څیړنو د ظرفیت لوړول.د قانون د واکمني په سیمه کې د یوپول هدفونه دا وو ( :الف) د اداري فساد په ضد مبارزه؛ (ب) د پولیس او
قضا په منځ کې د همکاري ښه کول .په پای کې د بشري حقونو په لړ کې د دوی ټنیګار په دې باندې و چې بشري حقونه باید پرمختګ وکړي
او په عمومی ډول د جنسیت تشکیالتو پالیسي د پولیس او د کورنیو چارو د وزارت لپاره باید ښه شي.

47

هغه سروې چې د پروژې د لومړی مرحلې لپاره تر سره شوې ،څرګندوي چې په افغانانو کې د دې ماموریت تر ټولو ښه پېژندل شوی پروګرام
د افغان ملي پولیس په دننه کې د جنسیت د مسالې او بشري حقونو پیاوړی کول دي .د جنسیت او بشري حقونو له پروګرام څخه وروسته (
 ۲شکل)د پولیس او قضا همکاري د پولیس قومانده ،کنترول او اطالعاتو مسالې او د کورنیو چارو د وزارت د جنایي څیړنو د ریاست د
ظرفیت لوړول پروګرامونه ورپسی راځي.
دا کومه پیښه نه وه چې د جنسیت مساله او د بشري حقونو پروګرام د افغانانو په منځ کې د یوپول تر ټولو ښه پېژندل شوی پروګرام و .د
 ۲۰۰۶کال په پسرلي کې د ښځینه پولیسو شمېر ،د یوپول له پروژې څخه مخکې د  ۱۸۰کسانو په شاوخوا کې و  48 ،او اوس مهال دغه شمېر
 ۳۲۰۰کسانو ته رسیدلی چې اوس هم د افغان پولس د تشکیل یانې  ۱۵۰۰۰۰کسانو څخه یوازې  ۲،۱۳سلنه جوړوي 49 .خو سره د دې هم دغه
شمېر د افغانستان په حاالتو کې یو د پام وړ بریا ده د کورنیو چارو وزارت په نظر کې لري چې د ښځینه پولیسو شمېر په لسو کلونو کې
47

… C. Chivvis, EU Civilian Crisis Management: The Road So Far

48

اندرا ،ویلدر ( ،کوپس یا روبرز؟)

49

د زینب پیرزاد ،د ښځو نقش په امنیت کې  ،د کورنیو چارو د وزارت څېره بدلیږي .د اطالت روز ورځ پاڼه ،کابل  ۲۳ډسمبر ۲۰۱۷
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 ۳شکل :آیا تاسو د یوپول له دغو پروګرامونو خبر یاست؟

لس زره تنو ته ورسوي .دې هدف ته د رسېدو لپاره دې وزارت د یوپول په مرسته د بشري حقونو  ،د ماشومانو او جنسیت ریاست تاسیس کړ
چې مشرانې یې هم ښځې دي .که څه هم ښځینه پولیس اوس هم له جدي کلتوري ننګونو سره مخ دي او ډېر داسې راپورونه شته چې په افغان
امنیتي ځواکونو کې ښځینه پولیس غړي له جنسیتي ځورونې سره مخامخ شوې50 .باید دا ومنل شی چې افغانستان هیڅکله په خپل تاریخ
کې په دومره شمېر ښځېنه پولیساني په لیکو کې نه درلودې او دا پخپله یوه لویه بریا ده.

51

په دې برسېره ،یوپول د پولیس دبنسټونو په جوړولو کې مهمې بریاوې درلودې او تر ټولو مهمه السته راوړنه یې د پولیس افسرانو
پوهنځی دی .پوهنځی د دې لپاره تاسیس شو چې “د پولیس افسرانو لپاره د نورې روزنې په غرض په ستراتیژیکه  ،عملیاتي او تخنیکي
کچه یو پروګرام ولري 52 ” .د پوهنځی جوړولو لپاره یوپول درسي او روزنیز نصاب طرح کړ او کورسونه یې پرانستل او د اروپایي اتحادیې
هیئت او د بهرنیو پالیسي د چوپړتیا پروګرام ( )FPIدغی پروژي مرسته وکړه .پوهنځی د  ۲۰۱۶کال په جنوري کې پرانستل شوه چې ټول
مصرف یې  ۷،۳میلیون یورو ته ورسېد .که څه هم د هغه وخت افغان پولیس چارواکو غوښتل چې یوپول باید د افغان پولیس لپاره بورسونه
تهیه کړي چې په بهر کې زده کړی وکړي  53 .یوپول په دې باندې ټینګار درلود چې له اروپایي اتحادیې څخه پوهان وګماری چې افغان
پولیس ته په افغانستان کې روزنه ورکړي او د کارکونکو پوهنځی تاسیس کړي چې وکوالی شي په کم مصرف او د بورسونو په مقایسه ډېر
شمېر پولیس افسرانو ته لوړې زده کړې برابری کړي.
په اوس مهال کې پوهنځی شپږ والیتي دفترونه لري او مرکزي دفتر یې په کابل کې دی .پوهنځی په کابل کې  ۳۲۴کارکونکی لري چې ۱۹۲
تنه یې ښوونکي او  ۱۳۲تنه اداري کارکونکی دي .پوهنځی په هر والیتي مرکز کې  ۱۲۰تنه کارکونکی لري .پوهنځی څلور بیالبیل کورسونه
وړاندی کوي :یو د ماستري کورس ( له  ۶۱شاګردانو سره ) یو د لیسانس کورس ( له  ۴۶۸شاګردانو سره ) ،د ظرفیت جوړونې کورس ( له
 ۱۹تنه شاګردانو سره) او یو  ۹میاشتنی کورس د ستراتیژیک مشرتابه کورس  54 .له تېر کال څخه راهیسې ،کله چې پوهنځی په بشپړ ډول
افغاني پولیس چارواکو ته وسپارل شو ،پوهنځی په عادي ډول خپلې دندې اجرا کوي او له سترو ستونزو سره نه دی مخ شوی .یوازینۍ
ستونزه چې له پوهنځی څخه د لیدنې په وخت کې چارواکو ښکاره کړې د روزنې د توکو د چاپ او خپرولو لپاره د مادي سرچینو نشتوالی
دی .د پولیس پوهنځی سرپرست رئیس وویل چې په تېر کال کې شوی ژمنې هیڅکله عملي بڼه اختیار نکړه.

55

د پولیس د کارکونکو پوهنځی د افغان پولیس د تشکیل یوه برخه ده او له دې امله به پوهنځی خپله عادي بودجه تر السه کوي ( په دې
بودجه کې معاشونه ،چلیدونکی موټرونه  ،تیل او نور لګښتونه شامل دي ).د پوهنځی د چارواکو یوازینۍ اندېښنه پراختیایی بودجه
وه چې د دوی په وینا د  ۶میلیونو افغانیو په شاوخوا کې ده (  ۸۶۰۰۰۰امریکایي ډالر د دې کال لپاره ده) او پارلمان د دغه کال لپاره ټوله
ملي بودجه تصویب کړې ده .په پای کې ،پوهنځی د افغان پولیس لپاره د یوپول یو ډېر مهم ګام دی او که کومه ناببره پېښه و نه شي ،دغه
پوهنځی به دوام ولري او په هر کال کې به په سلګونو پولیس افسران وروزی.
د پوهنځی د تاسیس سره یو ځای ،یوپول د کورنیو چارو په وزارت ،عدلیې وزارت او د لوی څارنوالي په دفتر کې د روزنې ،څارنې،
50

وګورئ  :د  BBCفارسي پروګرام :په امنیتي نهادونو کې افغان ښځې ،په جنسي ډول ځورول کیږي

51

د پخواني افغان وزیر سره مرکه ۷ ،ډسمبر  ،۲۰۱۲ ،کابل

52

د اروپایي اتحادیې د پولیس ماموریت :مختلطې پایلې  :د پلټونکو اروپایي محکمه

53

د داخله چارو د وزارت د هغه وخت د مرستیال وزیر سره مرکه ،کابل ۲۰ ،ډسمبر ۲۰۱۷ ،

54

د پولیس افسرانو د پوهنځی د کارمندانو له سرپرست مدیر سره مرکه ۱۷ ،ډسمبر ،۲۰۱۷ ،کابل
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ښوونې او د سالکاري ډېرې غونډې ترتیب کړې دي .یوپول د کورنیو چارو د وزارت لپاره یو شمېر روزه نیز توکی او کړنالری طرحه کړې
دي .د بېلګې په ډول ،یوپول د ماشومانو د حقوقو او د پولیس د چارو په اړه د روزنې یوه کڅوړه تیاره کړی چې یو کتاب او روزه نیزه ویډیو
پکې شاملیږي .په  ۲۰۰۸کې کله چې امنیتي وضعه بهتره وه ،د یوپول کارکونکو د کابل د پولیس افسرانو لپاره د دوی په کاري ځایونو کې
روزنې برابرې کړې او په منظم ډول یې د تالشي پوستې کتلې چې مشورې ورکړي.

56

څرنګه چې په لنډ مهال کې ګرانه ده چې د داسې یوه روزه نیز کورس اغېزې وارزوو ،د یوپول له خوا ډېر شمېر تربیه شویو کسانو چې مرکې
ورسره شوې دي ویلي دي چې روزنه ډېره لنډه وه او له کورس نه وروسته یې پوښتنه نه ده شوې .د مثال په ډول ،د عدلیې په وزارت کې روزل
شویو کسانو وویل چې د دوی ډیری کسان یوازې د یوې ورځې لپاره روزنه اخیستې او له هغه وروسته د یوپول له خوا هیڅ تعقیبي پروګرام
نه و 57 .په دې برسېره ،د کابل ښار دریمې حوزی پولیس افسرانو چې په  ۲۰۱۲کال کې د کابل ښار د پولیس د پروژې په تعلیمي پروګرام کې
شامل وو ،بیا له هغه وروسته هیڅ روزنه نه ده اخیستې او نه دي ازمویل شوي چې آیا له روزنې وروسته دوی ښه کارونه کوي او که څنګه؟
په دې برسېره ،د داسې روزنی او ښوونې یوه عمومي ستونزه دا وه چې د افغان ملي پولیس او یوپول په دننه کې کارکونکو ډېر ځله بدل
شوي دي ،دې حاالتو د دوامدارې او مشخصې ښوونې او روزنې د پروګرامونو مخه نیولې.

58

په عمومی ډول ،دغه روزنې به یوازې په هغه وخت کې پایښت لرونکې اغېزې ولري که روزونکي د مدیریت او مشرتابه پوهنه ولري .په
افغانستان کې د پولیس د سکټور په اصالحاتو کې له شاملو کسانو زیاتره یوازې په عملیاتي اړخ کې تجربه لري .عملیاتي پوهه او تجربه
د پولیس د تخنیکونو د لېږد لپاره ضروري عنصر دی ،مګر په یوازیني صورت سره کافي نه دي چې اصالحات تر السه شي.

59

په دې برسېره ،څرنګه چې د یوپول د پولیس د روزوونکو غوڅ اکثریت په دري یا پښتو ژبو خبرې نه شي کوالی ،ټولې روزه نیزې جلسې د
غیر مسلکي ژباړونکو په ذریعه ژباړل کیدی چې د پولیسي چارو له اصطالحاتو سره بلد نه وو .ټول دغه خنډونه د دې المل ګرځېدلي چې
د یوپول د روزنې او ښوونې اغېزې محدودې شي.

4 44 4الس ته نه راغلی هدفونه او ننګونې:
یوپول خپل ځینې مهم هدفونه الس ته نه دي راوړي .دې حقیقت ځینې څېړونکی دې ته اړ کړي چې دې نتیجې ته ورسیږي “ :یوپول د ډېرو
الملونو له المل د امنیتي سکټور د اصالحات په تطبیق کې د درسي کتاب یوه داسې قضیه ده چې له ناکامي سره مخامخ ده .په دې الملونو
کې امنیتي ستونزې ،کورنۍ کمزوری بنسټونه  ،د اروپایي ټولنی په منځ کې او د یورو -اتالنتیک دبنسټونو سره د اختالفونو او د یوپول
د ماموریت په وړاندې د ژمنو نشتوالی شامل دي” .

60

د یوپول یو له مهمو هدفونو څخه چې الس ته نه دی راغلی دا وه چې د پولیس د اصالحاتو پورې تړلو د نړیوالی ټولنې د پروګرامونو لپاره
یې د یوه چتر په ډول کار و نه کړ .دې هدف ته د رسېدو لپاره ،په نظر کې و چې د نړیوالی پولیس د همغږي بورډ ( )IPCBپه  ۲۰۰۷کال کې
تشکیل شي چې د نړیوالی ټولنې د پولیس اصالحات اړوندی ټولې هڅې سره همغږي کړي .دې هدف ته د رسېدو په الر کې ډېرې هڅې نه
دي شوې ځکه چې “ نړیوالی ټولنې اراده نه درلوده چې همغږي شي او داسې یې انګېرله چې دا د اروپایي ټولنې یوه هڅه ده چې غواړي د
پولیس په سکټور کې مشرتابه واخلي 61 .تر  ۲۰۱۰کال پورې حتی څرګنده نه وه چې یوپول ،د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ( )EUSRاو د
اروپایي ټولنې هیئت د همغږي او د ځایي پالیسي جوړونې په برخه کې څه نقش لري .په دې برسېره ،د اروپایي ټولنی ځینې غړو هیوادونو
د پولیس اصالحاتو په برخه کې ځانګړی هڅو ته ادامه ورکړه د دې په ځای چې د خپلو کارکونکو په هکله د یوپول تړون واخلي 62 .څرنګه
چې ښوونه د یوپول د فعالیت یوه عمده سیمه وه ،یوپول د  ۲۰۱۳کال په اپریل کې وکوالی شو خپل یو درسې کتاب طرح کړې چې د ښوونې

56

وګورې د  EUPOLد کارمندانو د چیک پوستونو کتنه ،کابل ښار.

57

د لیکونکو مرکه د یوپول له خوا روزل شویو کسانو سره  ،په عدلیه وزارت کې په کابل ښار کې ۱ ،نوومبر ۲۰۱۷ ،

58

د یوپول له پخواني کارمند سره آن الین مرکه  ۲۵ ،جنوري۲۰۱۸ ،

59

افغانستان :یوپول په خپل کار کې  ،د اروپایي اتحادیې امنیت او دفاع

60

د اروپایي اتحادیې رسمي ژورنال ،

61

په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د پولیس ماموریت

62

”.Tonita Murray, “Police-Building in Afghanistan: A Case Study of Civil Security Reform
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مفهومونه ،میتودولوژي او په افغانستان کې د ښو عملونو نمونې احتوا کوي” 63 .
په ځایي کچه افغان پولیس چارواکي د پرېکړې کولو په برخه کې د یوپول له “ اوږد مهاله او پېچلو کړنالرو څخه” راضي نه وو ،ځکه دوی فکر
کاوه چې ډېر وخت ضایع کوي او انګېرله یې چې یوپول د فیصلې کولو لپاره د هر غړي هیواد په پرېکړو باندې “ له حده زیات” متکی دی 64 .افغان
پولیس چارواکو دغه راز وویل چې د یوپول امنیتي سخت تدابیر د دې المل شوی چې د دوی اغېزه لږه کړي او ټولو ته رسیدګي و نه شي کړای یوه
مشر افسر په دې ټینګار کړی چې یوپول ډېر محدود و او هیڅ خطر منلو ته تیار نه و .ډېر ځله دوی خپل ځانونه بند کړي وو او موږ مجبور وو چې د
دوی ځایونو ته ورشو 65.د یوپول د عملیاتي پالن په تطبیق کې د افغان پولیس چارواکو نه ګډون د پروژې یوه بله لویه نیمګړتیا وه.
د  CMDDله خوا د حقیقت پېژندنې ماموریتونو په لوړه کچه د کورنیو چارو په وزارت کې له افغاني چارواکو سره مشورې کولې او د کورنۍ
پالنونو اسناد د امنیتي دالیلو له کبله محرم پاتې کېدل .البته ښه الره دا وه چې په امنیتي لحاظ په مناسب چاپېریال کې د صالحیتونو ټاکل
او تطبیق کول او شریکول په ګډه سره ترسره شوي وای .له بلې خوا CPCC ،او غړو هیوادونو هڅه وکړه چې مهم کورنۍ او نړیوال برخه وال
په بشپړ ډول په کار کې شریک کړي.
بیال بیلو افغاني چارواکو ویلي دي چې دوی د یوپول د هلو ځلو په اړه په ډېر څه نه پوهیږي .د مثال په ډول ،د هغه وخت د کورنیو چارو
مرستیال وزیر ویلی چې د عملیاتي پالن په هکله د افغانانو لپاره هیڅ شی څرګنده نه وه .د بېلګې په توګه ده وویل چې “ دوی نه پوهېدل
چی څومره بودجه لري او څنګه دوی خپله بودجه مصرفوي”.

66

په دې برسېره ،د مدني ټولنې یوه فعاله غړي په یوپول له
دې کبله نیوکه وکړه چې له افغان مدني ټولنې سره هیڅ
اړیکه نه لري .ده دغه راز ،زیاته کړه چې “ مدني ټولنه او
افغان پولیس خپل په منځ کې هیڅ اړیکې نلري او اروپایي
ټولنی له دواړو سازمانونو سره مرسته نه ده کړي چې په
خپل منځ کې پیاوړی اړیکې جوړي کړي او د افغان پولیس
 ۴شکل :آیا تاسو فکر کوئ چې د اروپایي ټولنی چارواکو په افغانستان کې د
اروپایي ټولنی له مرستو څخه ګټه اخیستې؟

عمده ستونزې حل کړي 67 ”.د دغو شرایطو پایله کې داسې

یو فکر را پیدا شو چې د اروپایي اتحادیې چارواکو له افغانستان سره د مرستو له کبله ګټه اخیستي .په سروې کې له  ۱۹۰کسانو څخه چې
دې پوښتنې ته یې ځواب ویلی “ تاسې فکر کوئ چې د اروپایي اتحادیې چارواکو له افغانستان سره د مرستو له الرې ګټې اخیستې دی؟”
 ۱۷۱کسانو وویل  “ :هو” (وګورئ  ۴شکل) .د دې بدګمانی لپاره څو الملونه شته .د مرکو په ترڅ کې یوه پولیس افسر وویل چې “ یوپول ډېر
شمېر ساتونکي د خپلو ځانونو لپاره لري او په دې ډول دوی ډېر مصرفونه لري 68 ”.په دې برسېره ،د اروپا د پلټونکو د محکمې د راپور په

وینا ،یوپول په  ۲۰۱۵کال کې په افغانستان  ۱۴۶زرهداره عرادې درلودې او یوازې څو عرادې له ِهغو څخه په کارلوېدلې وې او د ټولو هغو

بیه  ۲۵،۲میلیون یورو وه ( 69 .د ماموریت تر ټولو مهمه شتمنې او د دوی د لومړی کال د نیمایي کال له بودیجې څخه زیاته برخه وه .په پای
کې دغه بدګمانی څرګندوي چې د اروپایي ټولنی مرستندویه ځایي ټولنې ته نه کافي وه او نه ګټوره.

Maxime H A Larive, “From Speeches to Action: EU Involvement in the War in Afghanistan through the EUPOL
Afghanistan Mission”, European Security , 201-185 ,)2012( 21.2
64

د کورنیو چارو د وزارت د لوړ پوړي پولیس افسر سره مرکه ۱۳ ،ډسمبر۲۰۱۷ ،

65

د کورنیو چارو د وزارت د پولیس افسر سره مرکه ۱۳ ،ډسمبر.۲۰۱۷ ،

66

Interview with a then Deputy Minister for MOI, Kabul 20 December 2017

67

Interview with the head of a leading civil society organization,18 November 2017

68

Interview with a police officer, MOI,13 December 2017

69

“.The EU Police Mission in Afghanistan: Mixed Results,” European Court of Auditors
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په لنډ ډول ،که څه هم د دې ډول هدفونو په تطبیق کې
نیمګړتیاوې وې ،سره د دې یوپول په افغان پولیس
اصالحاتو باندې د پام وړ او پایښت لرونکې اغېزه درلوده.
د ملکي پولیس د مفهوم معرفي کول ،د پولیس د
کارکونکو پوهنځی ،د ښځینه پولیس افسرانو پیاوړی
کول د پولیس په روزنه کې د بشري حقونو شاملول ،د
پولیس او قضا په منځ کې د سکټور معرفي کول ،د
یوپول له ځینو ډېرو مهمو اغېزو څخه شمېرل کیږي.
 ۵شکل :څه فکر کوی چې په افغانستان کې د یوپول له ماموریت څخه
وروسته ستاسو حالت ښه شوی ،خراب شوی او که د پخوا په شان ده؟

زمونږ د مرکه ورکوونکو غوڅ اکثریت منلې ده چې د
یوپول له ماموریت وروسته د دوی “ وضعه ښه شوې”
ده او د یوپول له خوا روزل شوی پولیس ډېری په دې

باور دی چې د یوپول له تطبیق څخه وروسته د پولیس وضعه ښه شوې ده ( .وګورئ  ۵شکل).

6.6د پالیسي لپاره سپارښتنې:
 1.1د هدفونو څرګند تعریف او د پیمایش وړتیا:
د یوپول تجربه څرګندوي چی ترڅو ښکاره تعریف شوي او د پیمایش وړهدفونه نه وي ټاکل شوي ،ګرانه ده چې د یوه ماموریت بریاوې
یا ناکامي وارزول شي .له دې ماموریت څخه زده شوی سبق چې د پیمایش وړ هدف تعریف شی دا امکان په الس ورکوي چې د ماموریت
پرمختګ وارزول شي .په دې برسېره ،هدفونه د عینی حاالتو پر بنسټ تعریف کیږي او د پالیسي جوړوونکي باید د امنیتي سکټور د
اصالحاتو د تطبیق په الر کې خنډونه او شرایط وپېژني.
له دې کبله ،د اروپایي ټولنی غړي هیوادونه دې ته اړتیا لري چې د ماموریت صالحیتونه په روښانه ډول تعریف کړي او د ماموریت له پیل
څخه د منځنۍ مودې هدفونه وټآکي او د ماموریت پالن باید د میتودولوژي په اړه په ښکاره ډول تعریف شي ( روزنه ،ښوونه  ،مشوره او
څارنه) او د هر اړخیز تګالره په تطبیق کې کړنالره روښانه وي.

2.2په پالن جوړونه او تطبیق کې د افغاني چارواکو ګډون:
که څه هم ،افغان پالیسي جوړوونکي ښایي په نړیوالی کچه پوه او مسلکي کسان ونلري ،دوی کوالی شي د جګړو په وړاندې د پالن
جوړولو په پروژه کې په دې ډول مرستندویه ثابت شي چې له ځایي حاالتو او حقایقو څخه خبرتیا لري .په دې ډول د دوی ګډون ښایي د
پروژې د بریالیتوب چانس زیات کړي .په دې برسېره ،له داسې یوه تګالره سره ،اروپایي ټولنه اطمینان پیدا کوي چې ځایي حقیقتونه په
پالن کې منعکس شوي او د ماموریت هدفونه او مرامونه له واقعیتونو سره سمون لري .دغه راز ،دغه عنصر د دې سبب ګرځي چې ځایي
خلک د مالکیت یو احساس پیدا کړي او دوی نور داسې نه انګېري چې دا ټوله پروژه یوه پردۍ او هغه یوه نه نااشنا هڅه ده .له دې نه
برسیره ،د  OPLANد ماموریت وروستۍ بیا کتنه باید له ځایي برخه والو سره شریکه شي او له هغو سره مشوره پرې وشي.

3.3په عامه اړېکو باندې پانګونه:
د پولیسو د اصالحاتو یوه مهمه برخه باید دا وي چې د ټولنې او د مدني ټولنې په اعتماد ګټلو باندې ټینګار وي .که څه هم دغه اعتماد
په دې ډول الس ته راځي چې په منظمه توګه روښانه عامه اړېکې وساتل شي او معلومات شریک شي ،دې سند موندلې ده چې له ځایي
ټولنې او مدني ټولنې له سازمانونو سره په کافي ډول متقابله مراوده را منځ ته شوی نه وه لکه څرنګه چې د یو څو کسانو له خبرو څخه چې
د یوپول په باره کې یې معلومات درلودل معلومیږي .په دې ډول د یوپول غوندې یو ماموریت باید خلکو ته د آسانتیاو برابرولو په الر کې
نوره پانګونه هم وکړي او ښه به وي چې د مدني ټولنې له هلو ځلو ،رسنیو او د ټولنې له مشرانو سره غونډې تنظیم کړي.
که څه هم عامه اړېکې د اروپایي ټولنی د ټولو جوړښتونو په اړه یوه نیمګړتیا ده ،یوپول په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره فعاله
پاتې شوه ځکه چې د دوی شتون ډېر محسوس نه و او په یوه له دښمنیو ډکه فضا کې د لسو کلونو د کار په موده کې په دوی باندې درنې
حملې نه دي شوې.
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4.4له ښځینه افغان پولیس سره د مرستو ادامه:
د یوپول د تطبیق په موده کې د افغان ښځینه پولیس شمېر په بې سارې ډول لوړ وخوت .سره د دې ،دوی اوس هم د افغان ملي پولیس د
ټول شمېر  ۲،۱۳سلنه جوړوي .اروپایي ټولنه باید دې مرستې ته ادامه ورکړي او په دې اوږده جګړه کې د افغان ښځینه پولیس په همدې
ډول پیاوړی کړي .دغه هدف د بشري حقونو له ساتنې او د افغان پولیس له روزنې سره چې بشري حقونو ته باید درناوی وکړي ډېره نژدې
اړیکه لري.

 5.5د کافي بودیجې او سرچینو برابرول:
لکه څنګه چې په دې سند کې پرې بحث وشو ،یوپول د محدودې اغېزې یو المل د سرچینو او کارکونکو نشتوالی و ،چې باید له غړو
هیوادونو سره پرې بحث وکړي .په دې برسېره ،که څه هم ښه ده چې ټول ملکي ماموریتونه د خپلې خوښې وي ،مګر د افغانستان په حاالتو
کې د هغه ټول کارکونکو باید د اروپایي ټولنی د کمیسیون څخه وي.
دغه سپارښتنه عملی نه ده ،ځکه د اروپایي کمیسیون کارکونکی نه د پولیس کارکونکی دي او نه د  CSDPله خوا  -ګمارل شوي دي .دوی
د هیئت له خوا لېږل شوي .غړي هیوادونه به په یقیني ډول د بحران د مدیریت د سیمی ( )SSRتسلیمول پیاوړی نه کړي چې د  CSDPپه
چوکاټ کې کار کوي ،بلکې ،په غړو هیوادونو باندې غږکوي چی خپلې ژمنې پوره کړي چې د شورا په تشکیالتو کې یې کړي دي او یقیني
کړي چې د  CSDPټول ماموریتونه او په خاص ډول هغه چې په ستونزمن امنیتي چاپېریال کې کار کوي پوره کارکونکی لري او ټولې هغه
سرچینی یې په واک کې وي چې د ماموریت د صالحیتونو د تطبیق لپاره ضروري دي.

6.6د ملکي پولیس لپاره اړتیاوی:
شک نشته چې افغانستان ملکي او مسلکي پولیس ته اړتیا لري ،ځکه چې دغه هدف د نړیوالی ټولنې د  ۱۵کلنۍ مرستې او په خاصه توګه
د یوپول د لس کلنې مرستې سره سره په افغانستان کې بیا هم الس ته نه دی راغلي .که څه هم اروپایي ټولنی دغه هدف الس ته را نه وړ ،دا
افغانان وو چې د امنیتي سکټور د اصالحاتو ملکي اړخونو خپلولو ته یې اړتیا درلوده .د مالکیت او پایښت له پلوه د یوپول د پروژې تړل
د دې مانا نلري چې د اروپایي ټولنی فعالیت ورسره دریږي ،ځکه د اروپایي ټولنی هیئت بیا هم د پولیس یو شمېر پروژې پیاوړی کوي او
لوتفا ته مالي مرستې برابروي.
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