
 

 

 

  

په افغانستان کې هوایي بریدونه: د ملکي 

د ساتنې په موخه غوره کړنې او شته  وګړو

 ننګونې
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 :د مرکز په هکلهوګړو په جکړه کې د ملکي 

 تیاخوندیتابه د ډاډمند  وګړوچې په جګړه کې د ملکې  یمرکز یو نړیوال بنسټ د  وګړوپه جګړه کې د ملکي 

چې له وسله والو اړخونو  ید مرکز ماموریت دا د  وګړو. په جګړه کې د ملکي یشوی د  ځتهپه موخه را من

د کچې د را ټیټولو او  یدوزیانمند  وګړوسره په ګډه کار وکړي ترڅو د ملکي  وګړواو په جګړه کې له ملکي 

داسې یوه نړۍ ده چیرته چې په جګړه  لوریږ لیدزمویا مخنیوي په موخه حل لارې را منځ ته او عملي کړي. 

مخنیوی  د زیانمن کیدو وګړوحقوقو او برم ته پام وکړي، د ملکي  وګړود ملکي  کې ښکیل وسله وال اړخونه

 کړنو کې بدلون راولي.  زیان اړونکواو په  ساتنه وګړود را ګیر شویو ملکي  کې جګړوپه او 

په نامه د بشري حقونو د یوې فعالې پیغلې  کال کې د مارلا روزیکا ۲۰۰۳مرکز په  وګړوپه جګړه کې د ملکي 

چې په افغانستان او عراق کې یې په جکړه کې د ملکي قربانیانو او د هغو د کورنیو ملاتړ کاوه،  ،ېله لور 

اوس مرکز  وګړوپه جګړه کې د ملکي  په توګه،میراث  یوه غیرې معمولي را منځ ته شو. د هغې د غوره او

سیمه کې فعالیت کوي ترڅو د په لر او بر، افریقا، اروپا او جنوبي اسیا د جګړې په  ختیځد منځني مهال 

 د خوندیتابه په موخه لوړ معیارونه را منځ ته کړي.  وګړوملکي 

مسؤولیت  دا وال اړخونهمرکز کې مونږ په دې باور یو چې په جګړه کې وسله  وګړوپه جګړه کې د ملکي 

مخنیوی  او هغه ته پام وکړي. د دې موخې د ترلاسه کیدو لپاره،  د زیانمن کیدو وګړود ملکي  ترڅولري 

د عملي  موخهپه  سره د مقابلېدغو زیانونو  لهاو علتونه  د را منځ ته کیدو زیانکې د  جګړوږ په ځانګړو مو

د خوندیتابه په موخه د نویو تګلارو  وګړوپه جګړه کې د را ګیر شویو ملکي  حل لارو ارزونه کوو، همدارنګه 

، دولتونو، وګړوږ له ملکي ، موپوهیدود ګډ کار د اغیزمنتیا په او فعالیتونو د منلو او عملي کولو ملاتړ کوو. 

   وګړوترڅو په جګړه کې د ملکي  کار کوونظامیانو او له سیمه ایزو او نړیوالو بنسټونو سره په ګډه 

 بنسټیز کړو. هغه او  ته پامخوندیتوب 

 مننه

د څیړونکي د افغانستان د برخې د مرکز  وګړوړه کې د ملکي ګڅیړنه او لیکنه په ج یادښتد پالیسۍ د دغه 

ترسره شوې ده. نوره  ېاو د سویلي اسیا د رئیس محمد علی له لور  MENAقیوم سروش او کره کتنه یې د 

د لوی رئیس شانون ګرین له لورې  برناموکتنه یې په افغانستان کې د هیوادني رئیس سید مظفرشاه او د 

او د سویلي اسیا د برنامې د آمر نتالي  MENAملاتړ یې د  چاپد کاپي د کره کتنې او شوې ده. 

 سیکورسکي او د اړیکو د مرستیالې مونیکا زوراو له لوري شوی ده. 

څخه مننه کوي چې د سمونونو د را منځ ته  کارکونکود ساتنې مرکز له افغان  وګړوپه جګړه کې د ملکي 

 یې خپلې اندیښنې شریکې کړې.  موخهکیدو په 

 ۲۰۲۰اګست 

 ۰۰۱۲۰۲۵۵۸۶۹۵۸: تلفون شمیرهد 

 comms@civiliansinconflict.orgبریښنا لیک: 

     civiliansinconflict.org ویب پاڼه: 

mailto:comms@civiliansinconflict.org
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امام ز ولایت د وچې د کند ،کور کې سره را ټول شوي ېد پاڼې د مخ انځور: سیمه ایز خلک په یوه نړیدل

خلکو  ې. انځور د سیم۲۳کال د مارچ  ۲۰۲۰. ید  صاحب په ولسوالۍ کې د یوه هوايي برید نښه ګرځیدلی

 . دی شویمرکز سره شریک  له وګړوپه جګړه کې د ملکي  له لورې

 د افغانستان نقشه

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/map_2347.pdfسرچینه: 
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 لنډیز اجرائیوي

کړل،  دکال کې زیا ۲۰۱۹افغان او نړیوالو ځواکونو د مخالفو وسله والو ډلو په وړاندې تحرکي عملیات په 

کال کې، په افغانستان کې د  ۲۰۱۹د مرګ ژوبلې کچه د پام وړ زیاته کړه. په  وګړوچې دغې چارې د ملکي 

او د  ۷۰۰د مړینې  وګړوملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت )یوناما( د هوایي بریدونو له امله د ملکي 

کال منځني راپور دې ته اشاره کړې ده چې د  ۲۰۲۰وناما د . په ورته ډول، د ی1پیښې ثبت کړې ۳۴۵ژوبلې 

 ۲۰۱۹په   2شوي دي. دکال د همدغې مودې په پرتله درې برابره زیا ۲۰۱۹افغان ځواکونو هوایي بریدونه د 

سلنه پیښې د نړیوالو نظامي ځواکونو له  ۷۲کال کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي مرګ ژوبلې نږدې 

ژوبل( نسبت افغان هوایي ځواکونو ته  ۱۱۸مړه او  ۱۱۳سلنې ) ۲۲شوې دي، د پاتې نږدې لوري را منځ ته 

چې افغان هوایي ځواکونه  ځان ډاډه کړيشمیرو په رڼا کې، افغان حکومت باید  نکونود دغو اندیښ  3کیږي.

د ملکې مرګ  له امله نوهوایي بریدوځانګړو ننګونو په هکله پوهیږي او د د سره مل  وله هوایي بریدون

 سملاسي ګامونه اوچت کړي. د را کمولو په موخه  ېژوبل

مرکز د جګړې په ډګر کې د افغان ملي اردو له قوماندانانو، د افغان هوایي  وګړوپه جګړه کې د ملکي 

سره مرکې کړې دي، ترڅو په لا ښه  و، او د افغان هوایي ځواک له تخنیکي همغږي کونکافسرانوځواکونو له 

د ځمکي او هوا تر منځ د همغږۍ په هکله  هالهمدارنګه د عملیاتو په م ،کړنلاروتوګه د فعالیتونو او 

د مرګ ژوبلي لویه برخه د  وګړوپه دې پوهیږي چې د ملکي  مرکز وګړووپوهیږي. په جګړه کې د ملکي 

 ۲۰۱۷افغان دولت په ښکاره توګه د داسې حال کې چې په وسلوالو مخالفو ډلو له لوري را منځ ته کیږي. 

د خوندیتوب پالیسي(  وګړود مرګ ژوبلې د را کمولو او مخنیوي په هکله پالیسي )د ملکي  وګړوکال د ملکي 

ژوبلې کچه را ټیټوي.  مرګ د وګړوچې د خپلو امنیتي ځواکونو له لوري به د ملکي  منلې او ژمنه یې کړې

چې اوس مهال د ملي دفاع وزارت د  یلپاره مرکز همدارنګه په دې هم خبر د  وګړوپه جګړه کې د ملکي 

انو، فعالیتونو او روزنو د افغان پالیسيګ یادښتد پالیسۍ دغه خپلو هوایي بریدونو پالیسۍ ته بیا کتنه کوي. 

د پیاوړي کولو په موخه سپارښتنې کوي ترڅو وکولای شي افغان ځواکونه داسې چمتو کړي چې د ملکي 

د خوندیتابه په برخه کې خپلې موخې ترلاسه او د نړیوال بشري قانون او د بشر د حقونو د نړیوال  وګړو

 قانون مسؤولیتونو ته ژمن پاتې شي. 

د را  زیانونود  وګړومرکې د ملکي مرکز د  وګړوپه جګړه کې د ملکي  سره  افسرانوله  اردو مليد افغان 

غوره چلندونه او هغه عملیاتي ننګونې روښانه کوي چې په ، کمیدو په موخه تر لاس لاندې نیول شوي

 ځانګړېد مرګ ژوبلې نسبت ورته کیږي.  افغان هوايي ځواکونه یوه  وګړوهوایي عملیاتو کې د ملکې 

او همدارنګه د ښکیلتیا د تګلارو او  برخه کې د بشر د نړیوال قانون پروسه لري چې د تناسب او توپیر په 

ل افغان هوایي تخنیکي همغږي کوونکي هم روز   4ضمني زیانونو د ارزولو لپاره چلندونه په پام کې نیسي.

                                                 
 ۲۰۱۹کال فبروري( )له دې وروسته د  ۲۰۲۰د ساتنې په هکله د افغانستان کلنی راپور،  وګړوپه افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت، )په وسله واله جګړه کې د ملکي  1

 کال راپور(

._22_february.pdf-https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2019_  
 د کال منځنی راپور( ۲۰۲۰کال جوالی( )د  ۲۰۲۰د ساتنې په هکله د افغان د کال د نیمایي برخې راپور،  وګړویوناما، )په وسله واله جګړه کې د ملکي  2

..pdf-_27_july-ama_poc_midyear_report_2020_https://unama.unmissions.org/sites/default/files/un 
کورنیو چارو وزارت. په افغانستان کې د  د ناټو د غوڅ مالتړ ماموریت د افغاني ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو روزنه او مرسته کوي او سال مشوره ورکوي، د ملي دفاع وزارت، او د 3

 راسان د اسالمي دولت په وړاندې د ترهګرۍ ضد عملیات کوي او د غوڅ مالتړ د ماموریت مالتړ کوي.امریکا د متحده ایاالتو ځواکونه د القاعده او د خ
 افغان د ښکیل کیدو کړنالره په تاریخي او فرهنګي ودانیو، مذهبي ځایونو او د روغتیا پالنې په مرکزونو په هوایي برید محدویت لګوي 4

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2019_-_22_february.pdf
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2020_-_27_july-.pdf
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د زیان ښه سمه ارزونه وکړي،  وګړوپروسو کې د ملکي  په په نښه کولوشوي او ګمارل شوي دي ترڅو 

د  وګړودغه ډول ګامونه مثبت دي او که چیرې په مناسبه توګه عملي شي نو کولای شي چې د ملکي 

 کچه را ټیټه کړي.  زیانمن کیدو

 وګړوله دغو ښو کړنو سره سره، د هوایي عملیاتو په برخه کې یو شمیر ننګونکې شتون لري چې د ملکي 

مرکز دا وموندله چې د افغان ملي اردو په  وګړولامل کیږي. لومړی، په جګړه کې د ملکي  زیانمن کیدود 

له پالیسۍ څخه ناخبره دي او یا یې د هغې د د خوندیتابه  وګړویوه لویه برخه د ملکي  افسرانولیکو کې د 

او د هوایي ځواکونو تر منځ  ځمکنیو ځواکونوروزنه نه ده لیدلې. دوهم، د  کافيعملي کولو په برخه کې 

د ساتنې په برخه کې د روزل شویو افغان هوایي تخنیکي  وګړوکمزورې همغږي او همدارنګه د ملکي 

 افسرانلامل کیږي. دریم، د افغان ملي اردو ګڼ شمیر  زیانونوهمغږي کوونکو ناکافي شمیر هم د ملکي 

او د هوایي ځواک  ورکړيځای موندنې نړیوال سیستم ته د معلومات ترڅو  ينقشې کاروتاریخ تیرې او زړې 

ورور او  زیانمن کیدود  وګړوهمغږې کړي، چې دغه کار د ملکي خښه شوی سیمي په نله پیلوټانو سره 

 . یپیښو د را منځ ته کیدو لامل شوی د  وژنې د

مرکې په ډاګه کوي چې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه ز د مرک وګړوڅلورم، په جګړه کې د ملکي 

کړي  په معلوماتو تکیه کوي ترڅو ډاډمن مخبرینواستخباراتو او د  ځواک پورې اړوند په لوړه کچه په انساني

چې ملکي وګړي نه په نښه کیږي او یا هم په تیروتنې سره د هوایي بریدونو له امله نه اغیزمن کیږي. نږدې 

دمعلوماتو چې د ټولنې چې  کويدا په ګوته  کړېمرکز مرکه ورسره  وګړوچې په جګړه کې د ملکي  افسرهر 

د دوی ترټولو معمول تاکتیک دی ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې ملکي وګړي  همغږي کولسره ورکونکو وګړو 

شتون نه لري، په داسې حال کې چې د معلوماتو د راټولولو ټولې قانوني کړنلارې په نښه شوي سیمو کې 

ستونزه ارول شي، په احتمالي سرچینو تعصبونو له امله په معلوماتو تکیه کول ستونزې جوړونکي دهباید وک

د سره والي څخه د ډاډ د تر لاسه کیدو په موخه له بیلابیلو سرچینو ه د معلوماتو له کر  جوړونکی ده.

مرکز په دې پوهیږي  وګړواړتیا ځینې وخت له پامه غورځول کیږي، په جګړه کې د ملکي پرتلې معلوماتو د 

چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت او په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ځواکونو د استخباراتي څیړنې او 

څارنې اسانتیاوې  به د سرچینو د محدودیتونو له امله د تل لپاره افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو ته 

 بڼې د ټاکلو او بیا وړاندې له څارونکو سره د مرستې په موخه د ژوندانه د د لاس رسي وړ نه وي. په هر حال،

 د لاس رسي وړ بې پیلوټه الوتکو بیا بیا کارونه باید تر کتنې لاندې ونیول شي. 

څرنګوالی  اسانتیاووهوايي د جګړه ایزه چورلکو په څیر  MD-530پنځم، د افغان ملي اردو ځینې افسران د 

تر پوښتنې لاندې راولي، وایي چې دغه ډول چورلکې د افغانستان په څیر غرنۍ سیمې ته ډیرې سپکې 

 نسبت ورته وشي.  ېد مرګ ژوبل وګړودي او کیدای شي چې د ملکي 

د مرګ  وګړوچې د ملکي  ی، د هوایي بریدونو په بهیر کې له تیرو تیروتنو څخه ډیر کم پوهاوی د په پای کې

زیانمن د  وګړوژوبلي نسبت ورته کیږي. په داسې حال کې چې د عمل څخه وروسته بیا کتنې د ملکي 
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د پیښې اصلي علتونه  ترڅو ه، چېپیښو په هکله مفاهموي ارزون د خو په هکله معلومات را نغاړي، کیدو

 . ره کیږي، نه ترسنیوي په موخه سمونکي ګامونه پورته شيد مخ زیانوشنل شي او د 

د خوندیتابه  وګړوژوبلې د کچې د را ټیټولو غوره چلندونه او د ملکي مرګ د  وګړوافغان دولت د ملکي 

په داسې کچه را ټیټه شي.   زیانمن کیدود  وګړود ملکي  پالیسي منلې چې دا د دې هوډ څرګندونه کوي چې

 ژوبلې د کچې د را ټیټولو په موخه مرګ د، لا ډیر څه کیدای شي ترڅو په هوایي عملیاتو کې حال کې چې

شي. دلته لاندې د عملي ګامونو یوه ټولګه ده، مونږ تمه لرو چې افغان و ننګونو سره مقابله اړونده  له

 وګړود ملکي  ترڅو څخه کار واخلي دغې ټولګې له کولای شيودولت او ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه 

چې د افغان هوایي ځواکونو روزنې  وژوبلې کچه را ټیټه شي. مونږ د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅو مرګ د

 کې په ګوته شوې ننګوونې تر پوښښ لاندې راولي.  یادښتاو څارنې ته بیا کتنه وکړي ترڅو په دغه 

 سپارښتنې

 د ملي امنیت د شورا دفتر ته

 کچې د را ټیټولو د پالیسۍ پلي کول ژوبلې د د مرګ ژوبلې د مخنیوي او د وګړود ملکي 

 جوړدې د عمل داسې یو ملي پلان  ی، د ځانګړو تدابیرو رانغاړونکڅیر د ونډو او مسؤولیتونو په  •

ته لومړیتوب ورکړي او پلي  ۍچې بشپړ او تفصیلي وي، ترڅو د ملکي خلکو د خوندیتابه پالیس کړي

 کیدل یې ګړندي کړي؛

 جوړترڅو د عمل ملي پلان  شيمرستې په لټه کې  ې دله مهمو ملي او نړیوالو سازمانونو څخه د  •

 شي؛

 کارکونکود وزارتونو، افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پرسونل، د سیمه ایزې حکومتولۍ د  •

ترڅو د  وویشيکو د خوندیتابه پالیسي او د عمل ملي پلان د ملکي خل دې او ښکیلو اړخونو ترمنځ

 د مخنیوي په موخه پوهاوی او ژمنه را منځ ته شي؛ مرګ ژوبلېد  وګړوملکي 

یو  دې د خوندیتابه د پالیسۍ او د عمل د ملي پلان د عملي کیدو د پرمختګ په بهیر وګړوملکي د  •

 . کړي څرګندېدې او مهمې موندنې او سپارښتنې  ولیکيراپور  یکلن

 د دفاع وزارت ته

 له هوا څخه ځمکې ته عملیات

ډاډ ترلاسه کول ) يځمکنیو ځواکونو ته روزنه ورکړ دې نقشو د سمې کارونې په هکله   کاغذيد  •

نړیوال د ځای موندنې له هوا څخه ځمکې ته د  ترڅواو تل کارول کیږي(  تازه نقشې شتون لري چې

 ؛پرمختګ وموميپه نښه کول  او همغږي را منځ ته  سیستم

چې د ځواک د کارولو لپاره د  کړيیو تخنیکي لارښود صادر دې د هوایي عملیاتو په هکله  •

 مرګ ژوبلې د مخنیويد  وګړود ملکي  او ،ۍپالیس د د خوندیتابه وګړو ملکيقوماندانانو د مقصد، د 

د ښکیلتیا د  په ګډونتر نښې لاندې ځانګړو برخو  همدارنګه د ،را کمولو په برخه کې کچې د او د
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دغه لارښود به همدارنګه د عملیاتو او روزنو ترمنځ تخنیکي  ډولونو په هکله معلومات وړاندې کړي؛

لارښود لپاره کتنې باید د ملکي خلکو شتون په پام کې ونیسي. د یوې پروسې همغږې کړي. د دغه 

مودې لپاره د یوې ودانۍ لیدل او د فعالیتونو نه لیدل باید سم له لاسه د داسې انګیرنې لامل 

 وګړو. له سیمه ایزه ځواکونو او له هغو ملکي نشي چې په سیمه کې ملکي وګړي شتون نه لري

د  وګړوچې له سیمې څخه تښتیدلي دي ترڅو د شونتیا تر کچې د ملکي  وکړيهمغږي دې سره 

 شتون په هکله ډاډ ترلاسه شي؛ه ن

کچه را ټیټه شي، او  زیانمن کیدوترڅو د ملکي خلکو د  وکړيبیا کتنه  دې د ښکیلتیا کړنلارې ته •

ه موخه د ځواک پد دفاعي او تعرضي عملیاتو  هغه موخې او پارونکې کړنې چېهمدارنګه د غلیم 

 د کارولو غوښتنه کوي، روښانه شي؛

په بهیر  جګړې، د وکړيد ټولو موخو لپاره د مثبتې پیژندنې غوښتنه کې دې د ښکیلتیا په کړنلاره  •

تي اد نامخامخ څارونکو او د استخبار  جګړې، د د تخنیکي هوايي کنترول ،کې د ځمکنیو ځواکونو

توګه کار وکړي ترڅو له برید  دارهد هر ملاتړ په ګډون باید ټول ګډونوال په دوام څیړنې او څارنې

څخه ډاډ  يضمني زیانونو له کموال توپیر او د ، او د مثبتې پیژندنې کره والی تائیدڅخه د مخه 

 ترلاسه شي؛ 

 په مرسته دېد غوڅ ملاتړ د استخباراتي څیړنې او څارنې او یا هم د لاسرسي وړ بې پیلوټه الوتکو  •

په  وپیژنيترڅو عملیاتي چاپریال او موخه په ښه توګه  کړېد ژوند د وړتیاوو نمونه پرمختللې 

 داسې توګه چې د ضمني زیانونو کچه را ټیټه شي؛

. له وپیژنيترڅو موخې او ګواښونه  وکړيراتي څیړنه استخبا دې په منظمه اوسیستماتیکه توګه •

معلوماتو د پرمختللي کیدو سبب  د کره پرتله کول،بیلابیلو سرچینو سره د را ټولو شویو معلوماتو 

د  وګړوکیږي، له سرچینو څخه د تعصبي معلوماتو مخنیوی کوي، او په لا ښه توګه د ملکي 

نمونې پیژندنه شونې کوي. دغه ډول معلومات باید د غلیم موخو ته د نږدې ملکي  ښت دځخو

په برخه  خلکو په هکله جزئیات را ونغاړي ترڅو له افغان او نړیوالو نظامي ځواکونو سره د پریکړې

لاس پورې کړي او که نه. یوه په نښه کونکې کمیټه  په نښه کولو سته وکړي چې آیا د موخېکې مر 

له تائید څخه د مخه د معلوماتو په هکله باید داسې مناسب پروسیجرونه ډاډمن کړي چې د برید 

 پوښتنه وکړي؛ 

د نږدې هوایي ملاتړ دې  هغوی او دې وګماريروزل شوي افغان هوایي تخنیکي همغږي کونکي  •

او د افغان هوایي ځواکونو یا د نړیوالو نظامي ځواکونو په ملاتړ د تعرضي عملیاتو په ګډون د ټولو 

چې د افغان هوایي ځواکونو د تخنیکي  کړيترلاسه دې . ډاډ يتوګه وکاروعملیاتو لپاره په اغیزمنه 

کتل شوې دي ترڅو د ملکي زیانونو  همغږي کونکو د عمل وروسته بیا کتنې په سمه او بشپړه توګه

 د را کمولو په موخه په نښه کول په ښه ډول ترسره شي؛ 

کیدای  ترسره  چې بل کوم کار يترڅو و ارزو دې وکتل شيبریدونو سره اړوند معلومات  خوځندهله  •

د په داسې حال کې چې په دغه ډول بریدونو کې ، د ملکي زیانونو کچه را ټیته شيچې  ،شوای

 وار له مخه پلان شویو بریدونو په پرتله د را منځ ته شویو زیانونو شونتیا لوړه ده. 

 د ملي امنیت د شورا دفتر او د دفاع وزارت ته
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 وروسته ارزونې او د درسونو په ګوته کول  بریدله 

ته دې لارښوونه وشي چې د مراتبو د لړۍ په پام  د افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ټولو غړو •

او همدارنګه د را منځ ته  ولو عملیاتو کې د را منځ ته شوې مرګ ژوبلېټپه  دې کې نیولو سره

 یانونو په هکله راپور د توحید په مرکز کې د تجزیې او شننې په موخه وړاندې کړي؛ ز شویو مالي 

د مرګ ژوبلې په هکله د راپور لپاره دې ځانګړې فورمې برابرې کړي او د افغانستان  وګړود ملکي  •

د ملي اردو، ملي پولیسو او د افغانستان د ملي امنیت د ریاست په هر واحد کې دې ځانګړی 

ال، له عملیاتو څخه وروسته هپرسونل د لومړني راپور د لیکلو په موخه وروزي او وګماري، اوس م

د زیان د کچې د را ټیټولو د شننې لپاره په کافي اندازه معلومات نه  وګړود ملکي زونې ټولیزې ار 

 راټولوي؛

د افغانستان په ټولو ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دې د مراتبو د لړۍ په پام کې نیولو سره  •

په موخه معیاري عملیاتي  جوړولود راپور په هکله د مرګ ژوبلې د تصادفي پیښو  وګړوملکي د 

 کړنلارې برابرې کړي؛ 

او له پیښو څخه زده کړای شوي درسونه دې د افغانستان د  ،معیاري عملیاتي کړنلارې دې پراخه •

ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د اړونده واحدونو په لارښودونو او روزنو کې ځای پر ځای کړای 

د توحید د مرکز  ،راتللاو عمل کې پاتې  رسره کولوپه تشي. په ثبت او د زده کړای شویو درسونو 

 .  کموياو زیانونو د څارلو اغیزمنتیا را  ېد مرګ ژوبل وګړوله لوري د ملکي 

و د غوڅ ملاتړ ماموریت ته ټد نا  

هوایي تخنیکي همغږي د افغان د زیانمن کیدو د کچې د را ټیټولو په موخه دې  وګړود ملکي  •

انو په ګډون افغان هوایي ځواکونو ته د په نښه کولو د غوره انکونکو او ځمکنیو ځواکونو د قوماند

 چلندونو او همدارنګه د ځمکې او هوا ترمنځ د همغږۍ په هکله روزنې ته دوام ورکړي. 

 چلند

دغه راپور ډیری د هغو ټولیزو او نیمه جوړښتي مرکو په شا او خوا را څرخي چې د هرات، کندهار، ننګرهار، 

کابل او بلخ په ولایتونو کې د افغان ملي اردو له افسرانو، دافغانستان د ملي اردو د ځانګړو عملیاتو له 

بغلان او ننګرهار ولایت د قربانیانو د  ځواکونو، د مدني فعالانو له ټولنو، سیمه ایزه مخورو او د کندوز،

له نومبر څخه تر دسامبر کال  ۲۰۱۹مرکز د  وګړوکورنیو له غړو سره ترسره شوې دي. په جګړه کې د ملکي 

د امنیت او شخصي حریم د  وګړوحضوري او یوه تلفوني مرکه ترسره کړې ده. د مرکه شویو  ۲۹پورې 

 وګړومرکز له مستعار نوم څخه ګټه اخیستې او د هغو  وګړوه کې د ملکي خوندي ساتلو په موخه، په جګړ 

 د نوم له یادولو څخه یې ډډه کړې چې مرکې ورسره شوې دي. 

په  د مرکز د مرکو اصلي موخه د هوايي بریدونو او ځمګنیو ځواکونو د همغږۍ وګړوپه جګړه کې د ملکي 

څرنګوالي او له په  د مرګ ژوبلې د مخنیوي د پالیسۍ  وګړوڅرنګوالي، د عملیاتو په بهیر کې د ملکي 

       .یننګونو په هکله پوهاوی د  شتهڅخه د ملاتړ په برخه کې د هوایي ځواکونو په وړاندې د  وګړوملکي 
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همدارنګه په بلخ کې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرکه وکړه ترڅو  مرکز وګړوپه جګړه کې د ملکي 

او همدارنګه د عملیاتو په بهیر کې د وکولای شي له ځمکنیو ځواکونو سره د هغو د همغږۍ د څرنګوالي 

د امنیت په هکله د هغو د ډاډ ترلاسه کولو د چلند په اړه ځان وپوهوي. په جګړه کې د ملکي  وګړوملکي 

د  یته د زیان اوښتو په اړه د هغو وګړوڅخه د هوایي بریدونو په مهال، ملکي  وګړومرکز له ملکي  وګړو

 ړې دي. تجربو او همدارنګه د هوایي بریدونو د اغیزمنتیا په هکله پوښتنې ک

د لا ښه پوهاوي په  او ته د زیان اوښتو د پیښو د څرنګوالي وګړومرکز، ملکي  وګړوپه جګړه کې د ملکي 

موخه د یوناما او د افغانستان د بشري حقونو د کمیسون راپورونه هم څیړلي دي او په خپلو چارو کې یې 

مرکز په خپلواکه توګه دغه اطلاعات نه دي تائید کړي، خو  ړووګپه پام کې نیولي، په جګړه کې د ملکي 

مرکز  وګړوټولو ته د لاس رسي وړ ده. په جګړه کې د ملکي  لارسره له دې، د هر بنسټ اړوند د پیژندنې 

د  وګړوهمدارنګه نورې څیړنیزه مقالې، ورځ پاڼې او نورې سرچینې چې د هوایي بریدونو له امله د ملکي 

د مرګ ژوبلې په هکله د  وګړوبیلګو او د ملکي  بیلابیلوکتلي ترڅو د زیانونو د  ،زیانمن کیدو په اړه دي

 ښه وپوهیږي. باره کېاړونده معلوماتو په 

 د هوایي بریدونو له امله د ملکي تلفاتو او زیانونو په هکله معلومات

 پیښې ثبت کړې دي، چې  ۳۰۸د مرګ ژوبلې  وګړوکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي  ۲۰۲۰یوناما د 

سلنه یې د نړیوالو نظامي ځواکونو د بریدونو له امله  ۳۴سلنه یې د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو او  ۶۱

کال کې  ۲۰۱۹په   5.را منځ ته شوي

د مرګ ژوبلې  وګړوي د ملک 6یوناما

تنه  ۳۴۵مړه او  ۷۰۰پیښې ) ۱۰۴۵

ژوبل( چې د هوایي بریدونو له امله 

وې ثبت کړې، چې دغه شمیرې د 

سلنه لوړوالی  ۳کال په پرتله  ۲۰۱۸

کال پنځم پرلپسې کال  ۲۰۱۹ښيي او 

یادوي چې په هغه کې د هوایي 

د مرګ  وګړوبریدونو له امله د ملکي 

کوي چې د افغان  سلنه نړیوالو ځواکونو ته راجع ۷۲یوناما د ملکي مرګ ژوبلې   7.وړه دهژوبلې کچه ل

                                                 
 .۱۶ کال د نیمایي راپور، پاڼه، ۲۰۲۰یوناما، د  5

ې کړي دي. د بشر د حقونو د څار ډلې راپور خپور یوناما د بشر د حقوقو د تر پښو الندې کولو د پیښو د ډیریدو او د دولت پلوه وسله والو له لوري د ناوړه چال چلند خپلې اندیښنې څرګند 6

په ناقانونه چال چلند، اجباري نادرکه کیدو، خپل سرو هوایي بریدونو، په روغتیایي مرکزونو باند  کړ چې په هغه کې د سي آی ای تر مالتړ الندې وسله والو ته کتنه شوې ده. دغه ځواکونه

و د ۍ د سي آی ای د مالتړ لرونکو افغان ځواکونپه بریدونو او د بشر پالنې د نورو نړیوالو قوانینو تر پښو الندې کولو کې ښکیل دي. د بشر د حقوقو د څار راپور ته مراجعه وکړی: )هغو
 . atrocities-commit-forces-backed-cia-https://www.hrw.org/news/2019/10/31/afghanistanکال اکتوبر،   ۲۰۱۹شپینیو چاپو په مهال ډزو ته ورته ډزې وکړې( د 

 پاڼه ۱۶کال کلنی راپور،  ۲۰۱۹یوناما، د  7

 همغه 8
 

 

https://www.hrw.org/news/2019/10/31/afghanistan-cia-backed-forces-commit-atrocities
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 ۲۲ځواکونو په هوایي ملاتړ سره یې له ټولو ډیر عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان هوايي ځواکونه د 

   8سلنه مرګ ژوبلې مسؤول بلل کیږي.

کال  ۲۰۱۹کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د  ۲۰۲۰چې د یوناما د کال د نیمایي راپور د  ید پام وړ ټکی دا د 

تنه  ۱۸۹درې برابره ډیر والی ښيي چې د  وهوایي بریدوند د ورته مودې په پرتله د افغان هوایي ځواکونو 

   9د مرګ ژوبلې لامل شوي دي. وګړوملکې 

 کال راپور ۲۰۱۹سرچینه: د یوناما د 

کال کې د افغان او نړیوالو نظامي ځواکونو د هوایي  ۲۰۱۹ي حقوقو خپلواک کمیسون په ر افغانستان د بشد 

  10.یکسه ژوبل( راپور ورکړی د  ۲۶۵مړه او  ۴۸۵)پیښو  ۷۵۰د مرګ ژوبلې د  وګړوبریدونو له امله د ملکي 

 ۱۱سلنه نړیوالو ځواکونو،  ۸.۲ ېد مرګ ژوبل وګړود افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکي 

سلنه د دولت  ۹سلنه د خراسان اسلامي دولت او  ۱۴سلنه طالبانو،  ۷.۷۱سلنه افغان امنیتي ځواکونو، 

په همدې حال کې، غوڅ ملاتړ چې د ملکي   11نورو ناپیژندل شویو وسله والو مخالفو ډلو ته راجع کوي.

سرچینو او یا هم ورانکارو ډلو ته کوي خو د پیښو د څرنګوالي ځانګړې یادونه نه نورو مرګ ژوبلې نسبت 

 ۷سلنه طالبانو،  ۳۵سلنه افغان ځواکونو،  ۳سلنه نړیوالو ځواکونو،  ۲یوواځې کوي. د ملکي مرګ ژوبلې 

دغو په   12سلنه د دولت نورو مخالفو ناپیژانده ډلو ته راجع کوي. ۴۸سلنه د خراسان اسلامي دولت او 

مرګ ژوبله په دوام لرونکې  وګړوشمیرو کې د نه همغږۍ له شتون سره سره، روښانه ده چې د ملکي 

د مرګ ژوبلې له امله په غوصه دي، د هیواد په  وګړوتوګه ډیره شوې ده. د افغانستان خلک چې د ملکي 

   13.یکړی د لر او بر کې یې د هوایي بریدونو په وړاندې په اعتراضونو لاس پورې 

                                                 
 

 پاڼه ۱۶کال منځنی راپور،  ۲۰۲۰د یوناما د  9
 

https://www.aihrc.org.af/home/annual-کال فبروري(،  ۲۰۲۰کال کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کلنی راپور( )د  ۲۰۱۹د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون، )په  10

.reports/8759 .د افغانستان د بشري حقونو کمیسون دغه شمیرې د افغان ځواکونو او نړیوالو ځواکونو ترمنځ بیلې کړې نه دي 
 کلنی راپور(.کال کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله  ۲۰۱۹)په د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون،  11

 کال فبروري،  ۲۰۲۰سهر محمد علي او مارک ګرالسکو، )په افغانستان کې د ملکي وګړو د زیانونو را کمول: مخې ته پرته الر،( یوواځې امنیت، د  21

.forward/-way-a-afghanistan-in-harm-civilian-of-tps://www.justsecurity.org/68810/reductionht 
 

 ,residents-https://tolonews.com/afghanistan/baghlan-، ۹کال د جوالی  ۲۰۱۹تمیم حمید، )د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ضد د بغالن د اوسیدونکو الریون(، طلوع نیوز،  31

.casualties-civilian-against-rally  ۲۶کال د جنوري  ۲۰۲۰نو الریون(، د امریکا غږ، د مرګ له امله د افغانا وګړو، عیاض ګل، )په هوایي بریدونو کې د ملکي ،

.airstrike-civilians-killing-protests-rally-asia/afghan-central-https://www.voanews.com/southد مرګ ژوبلې په ضد  وګړوان سیف، )افغانستان: د ملکي ، شادي خ

 ,deaths-civilian-over-protests-pacific/afghanistan-ww.aa.com.tr/en/asiahttps://w-، ۲۹کال د سیپټمبر  ۲۰۱۹الریونونه په تاو تریخوالي واوښتل(، انادولې اجنسي، 

.violent/1597123-turn  کال د  ۲۰۲۰څخه ډیر ماشومان وژل شوي دي(، انترسیپټ،  ۷۰مرتضی حسین، )راپورونو ښیي چې په افغانستان کې یوواځې په لسو هوایي بریدونو کې له
افغان ملکي وګړي په هوایي برید کې ووژل شول، د آزاد افغانستان  report/-tbij-afghanistan-airstrikes-killed-https://theintercept.com/2020/06/03/children ۷.، ۳جون 

 راډیو.

 
 

  

https://www.aihrc.org.af/home/annual-reports/8759
https://www.aihrc.org.af/home/annual-reports/8759
https://www.justsecurity.org/68810/reduction-of-civilian-harm-in-afghanistan-a-way-forward/
https://tolonews.com/afghanistan/baghlan-residents-rally-against-civilian-casualties
https://tolonews.com/afghanistan/baghlan-residents-rally-against-civilian-casualties
https://www.voanews.com/south-central-asia/afghan-rally-protests-killing-civilians-airstrike
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/afghanistan-protests-over-civilian-deaths-turn-violent/1597123
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/afghanistan-protests-over-civilian-deaths-turn-violent/1597123
https://theintercept.com/2020/06/03/children-killed-airstrikes-afghanistan-tbij-report/
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کله چې په جګړه کې ښکیلو اړخونو 

متحده  هڅه وکړه ترڅو د امریکا د

ایالاتو او طالبانو تر منځ د سولې له 

ي، جګړه ایز خبرو ګټه پورته کړ 

هوايي   14فعالیتونه ډیر شوي دي.

کال  ۲۰۱۹ګړې توګه د نبریدونه په ځا

د سپټمبر په میاشت کې د طالبانو 

د برید له امله چې د یوه امریکايي 

سرتیري په ګډون په لسهاوو کسه 

و پکشې ووژل شول د سولې په خبر 

کې د ځنډ له را منځ ته کیدو 

وروسته، په ټولیزه توګه ډیر شوي 

څو ورځې وروسته، د امریکا د دي. 

متحده ایالاتو ولسمشر په خپل یوه 

ټویټ کې ولیکل چې د امریکا 

نظامي ځواکونه له بل هر وخت 

څخه ډیره کلکه ضربه طالبانو ته 

او موخه یې په طالبانو د  15ورکوي 

فشار را وستل دي ترڅو د سولې په 

 خبرو کې ګډون وکړي. 

د آمریکایي او د افغانستان د هوايي 

ځواکونو د هوایي بریدونو په ډیریدو 

میاشتو  ۹کال د لومړیو  ۲۰۱۹ته د زیان د اوښتو شونتیا د پام وړ ډیره شوه. دغه چاره د  وګړوملکې سره 

سلنه نړیوالو  ۷۴د مرګ ژوبلې  وګړووناما په راپور کې یاده شوې ده، چې په هغه کې د ملکي په هکله د ی

   16سلنه افغان هوایي ځواکونو ته راجع کیږي. ۱۹ځواکونو او 

ملکي کسان د یوه هوایي برید په پایله کې د کندز ولایت د امام صاحب د  ۱۱، ۲۱کال د مارچ په  ۲۰۲۰د 

تنه ښځینه  ۳ماشومان او  ۷توت په کلي کې ژوبل شول چې په دې ډله کې یو نارینه،  هولسوالۍ  د یک

                                                 
 

 محمد علي او ګارلسکو، )په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې را کمول: مخې ته پرته الر،( 14

 
تنو وژنه یو ښه کار نه وه. د خبرو اترو د پیل  ۱۲ډانلد ترمپ، طالبانو کله هم داسې کلک ګذارونه نه دي خوړلي لکه اوس یې چې خوري، د یوه غښتلي امریکایي سرتیري په ګډون د  . 15

ماسپښین،   ۳:۰۲، ۱۴ې الرې چارې شتون لري. طالبان پوهیږي چې هغو تیر وتنه وکړه، او هغوۍ د وضیعت دښه کیدو لپاره هیڅ اند نه لري، ټویټر، د سپټمبر لپاره ښ
dtrump/status/1172948822227595266?lang=enhttps://twitter.com/realdonal 

 

 پاڼه ۸کال کلنی راپور،  ۲۰۱۹یوناما، د   61

 
 

 

 کال د کندز له پیښې څخه د زده کړای شویو درسونو پیژندنه ۲۰۱۸د 

د افغان  ۳۰:۱۲نیټه د ماسپښین په  ۲کال د اپریل د میاشتې په  ۲۰۱۸د 

هوایي ځواک چورلکو د کندز ولایت د دشت ارچې ولسوالۍ کې د خلکو په 

کسیزه ډله باندې د را کټونو او ماشیګڼو ګولۍ و ورولې، خلک په  ۱۵۰۰یوه 

یوه پرانیسته فضا کې سره را ټول شوي وه ترڅو د مدرسو د قرانکریم د 

کوي چې  ادعاحافظانو د فراغت په مراسمو کې برخه واخلي، افغان دولت 

. یوناما یدوی په سیمه کې د طالبانو یو لوړ پوړی قوماندان په نښه کړی د 

 ۳۶ته مرګ ژوبله اوښتې ) وګړو ۱۰۷څیړنه وکړه او ویې موندله چې لږ تر لږه 

یې ماشومان وه. افغان  ۸۷کسان ژوبل(، چې په دې لړ کې  ۷۱مړه او 

حکومت د دې پخلی وکړ چې ولسي وګړي مړه شوي دي، او ولسمشر اشرف 

افغان دولت ادعا کوي چې د کوټې  له دې سر ه سرهغني بښنه وغوښته. 

 ۳۱ن ووژل شول او د طالبانو مشرا ګډوند شورا او د سرې قطعې د غړو په 

تنه نور طالبان ژوبل شول. دولت یو کمیسون را منځ ته کړ تر څو د پیښې 

کال د مې تر میاشتې پورې د کمیسون د  ۲۰۲۰په هکله پلټنه وکړي، خو د 

 موندنو په هکله هیڅ ډول راپور را څرګند نشو. 

وویل  مرکز ته وګړوکال کې، د دفاع وزارت په جګړه کې د ملکي  ۲۰۲۰په 

کال پالیسي تر بیا کتنې لاندې ونیول شوه او  ۲۰۱۸چې د هوایي بریدونو د 

مرکز ته د پالیسۍ  وګړود وزیر لاسلیک ته په تمه ده. په جګړه کې د ملکي 

د محتویاتو په هکله معلومات نه دي ورکړل شوي. نه دغه پالیسي او نه هم 

. دا څرکنده نه ده یپه هکله د کمیسون راپور خپور شوی د  ېد کندز د پیښ

چې کوم مهم درسونه زده کړای شوي دي، کوم سموونکي ګامونه پورته 

کړای شوي دي او کومې سموونې شوې دي ترڅو په راتلونکې کې د دغه 

 ډول پیښو مخه ونیولای شي. 

 

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1172948822227595266?lang=en
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مرکز ته وویل چې په احتمالي توګه د طالبانو د  وګړوسیمه ایزه اوسیدونکو په جګړه کې د ملکي وې. 

کور کې ، د برید پر مهال قاضي په خپل یقاضي کور د برید موخه وه چې له دغه کلي سره نږدې پروت د 

   17سره د قاضي د ورور کور په نښه کړ. ېنه وه، او برید په تیروتن

په دغه نیټه د امام صاحب له ولسوالۍ  دویوباله او ادعا یې وکړه چې  غد دفاع وزارت ویاند دغه برید درو 

په همدې حال کې، د بشر د حقونو خپلواک   18ترلاسه کړی. یڅخه د ملکي مرګ ژوبلې په هکله راپور نه د 

مرګ ژوبله د یوه برید په پایله کې را منځ ته  وګړوکمیسون په یوه بیان کې د دې پخلی وکړ چې د ملکي 

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د   19 .یشوې ده، خو روښانه یې نه کړه چې برید چا ترسره کړی د 

لومړۍ ربعې راپور هم د دغې پیښې او ملکي مرګ ژوبلې پخلی وکړ، او کال د  ۲۰۲۰استازولۍ د هیئت د 

   20.یدا ښيي چې برید د افغان هوایي ځواکونو له لوري ترسره شوی د 

مرکز د دفاع له وزارت څخه غواړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د  وګړود ملکي په جګړه کې 

و راپورونو ته په کتو د ټولو ځمکنیو، هوایي ضاستازولۍ د هیئت او د بشري حقوقو د کمیسون ضد او نقی

 او د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو د ټولو هغو عملیاتو، له عملیات څخه وروسته څیړنې بیا وڅیړي چې

په دغه موده کې په کندوز کې په لاره اچول شوي دي. د افغانستان دولت باید اړینې څیړنې ترسره کړي 

ترڅو روښانه شي چې څه پیښ شوي دي، کومې پالیسۍ پلې شوې دي او کوم درسونه له دغه ډول عملیاتو 

، کورنۍزیانمنې شوې څخه زده کیدای شي، دولت باید همدارنګه ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو بریدونو څخه 

له دولت څخه مرسته  ،د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي او کچې را ټیټولو له پالیسۍ سره په سمون کې

 ترلاسه کوي. 

 د په نښه کولو پروسې

افغان ځمکني ځواکونه چې کله تر برید لاندې رازي، د غلیم په ارزښتناکه موخو عملیات کوي، او یا هم په 

لوژستیکي یا عملیاتي مرستو ته اړمن دي، د متحده ایالاتو له ځواکونو او یا هم له لویو کاروانونو کې چې 

افغان هوایي ځواکونو څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه کوي. د افغان ملي اردو او افغان هوایي ځواکونو د 

تو پلان شویو عملیاهغو افسرانو له ویناوو سره په سمون کې چې مرکې ورسره شوې دي، په له وړاندې 

 کې د موخې د پخلي او د هواي بریدونو د غوښتنې چاره په لاندې توګه ده: 

                                                 
 
 کال ۲۰۲۰، ۸د مرکز تلفوني مرکه، کندوز، د اپریل  وګړود کندز والیت د امام صاحب د ولسوالۍ د یکه توت په کلي کې له کلیوالو سره د په جګړه کې د ملکي   71
 کال ۲۰۲۰، ۱۶د مرکز تلفوني مرکه، د اپریل  وګړود دفاع وزارت له ویاند، فواد امان سره د په جګړه کې د ملکي  18

کال،  ۲۰۲۰، ۲۳د بشرد حقونو خپلواک کمیسون، د کندز والیت د امام صاحب د ولسوالۍ د یکه توت د کلي د برید په هکله، د مارچ  ۹۱

https://www.aihrc.org.af/home/press_release/8804 . 
 
کال  ۲۰۲۰کال د لومړیو دریو میاشتو راپور، د  ۲۰۲۰ساتنه، د  وګړوپه افغانستان کې د ملګردو ملتونو د مرستیال هیئت، په وسله واله جګړو کې د ملکي 02

tes/default/files/unama_protection_of_civilians_in_armed_conflict_https://unama.unmissionions.org/si-اپریل
_2020_first_quarter_report_english. pdf  . 
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لومړی پړاو: د ځمکنیو ځواکونو قوماندان د هوایي ماموریت د ملاتړ اړتیا روښانه کوي او غوښتنلیک د لوا قوماندان 

 ته وړاندې کوي.

)په هغه صورت کې چې ټاکل شوی وي( د دوهم پړاو: د لوا قوماندان او یا افغان هوایي تخنیکي همغږی کونکی 

 ټکي مومي او د قول اردو د قوماندان د منظورۍ غوښتنه کوي. يموخو ځانګړ 

دریم پړاو: افغان هوایي تخنیکي همغږی کونکی غوښتنلیک په قول اردو یا د دفاع په وزارت کې له میشتو 

   21د هوایي اړیکو له افسرانو سره شریکوي.

ړیکو افسر اطلاعات د الوتنې برنامې ته دننه کوي او د دفاع وزارت د لوی درستیز له څلورم پړاو: د هوایي ا

منظورۍ وروسته، منظور شوی غوښتنلیک د عملي ګامونو د اوچتولو په موخه د افغانستان هوایي 

 ځواکونو ته ورلیږي.

او د تائید پړاونه وهي  پنځم پړاو: د افغانستان هوايي ځواکونه غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکوي او بیایې

وړ بستې د افغانستان هوایي ځواکونو پیلوټانو ته برابروي. هغوی ماموریت په سیمه کې د افغان هوایي 

 تخنیکي همغږي کونکي په همغږۍ، ترسره کوي. 

 الوتکو د غوښتنې پړاو لږ شانته توپیر لري: A29ده چې، د  وړ د یادولو

موخو لړلیک برابروي او د دفاع وزارت د لوی درستیز د منظورۍ غوښتنه لومړی پړاو: د استخباراتو آمر د 

 کوي.

 دوهم پړاو: د ماموریتونو د برنامه جوړونې خونه، منظور شوې موخې پیلوټانو ته ورکوي.

دریم پړاو: د افغانستان د هوایي ځواکونو قوماندان غوښتل شوې الوتکې د بیړنيتوب او شتوالي له مخې 

   22برابروي.

                                                 
کونو سره مل ده او د غلیم له ځمکنیو ځواد افغانستان هوایي تخنیکي همغږي کونکي او د هوایي اړیکو د افسر تر منځ لوی توپیر شتون لري. د افغانستان هوایي تخنیکي همغږی کونکی  21

یا ورکوي او هغه د دفاع وزارت ته وړاندې کوي موخې او د برید اړین والی په ګوته کوي. نا دولتي سازمانونه په قول اردو ګانو او د دفاع په وزارت کې میشت دي او موخې بستو ته پراخت

له مرګ ژوبلې څخه د زیږنده ګواښونو لپاره تر تجزیې او شننې الندې نیسي. سربیره پر دې، په داسې  وګړود ملکي  چې موخو ته لومړیتوب ورکوي او هغه د پالیسیو د په پام کې نیولو او
 وایي اړیکو دنده هم په غاړه اخلي.حال کې چې د افغانستان هوایي ځواکونه د اړیکو د افسر لرونکي دي، د افغانستان ځانګړي امنیتي ځواکونه افغان هوایي افسران لري چې د ه

 
یو محدود شمیر شتون لري او هغه د لوړ ارزښت لرونکو موخو لپاره کارول کیږي، نو له همدې امله  A29sلپاره مرکز په دې پوهیږي، له کومه ځایه چې د  وګړوجګړه کې د ملکي په  22

 د هغوی ټول عملیاتونه باید د دفاع په وزارت کې پالن شي. 

؛ د افغان ملي اردو او کمانډو له افسرانو سره په ۲۲کال د ډیسمبر  ۲۰۱۹لپاره د مرکز مرکه، کابل، لومړی نمبر مرکه،  وګړوه کې د ملکي د افغان هوایي ځواک له افسر سره په جګړ 32

 . ۱۲کال د ډیسمبر  ۲۰۱۹نمبر مرکه،  ۳او  ۲، ۱قول اردو، لغمان،  ۲۰۱لپاره د مرکز مرکه،  وګړوجګړه کې د ملکي 
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 ره پالیسیګانې او چلندونهغو

 د تصادفي مرګ ژوبلې ارزونه او د ښکیلتیا کړنلارې

د  وګړوپه وینا چې مرکې ورسره شوې دي، د هوایي بریدونو د پلان کولو په مهال د ملکي  وګړود هغو 

، د سیمې لپاره د مناسبې وسلې د غوره 23مرګ ژوبلې د را کمولو په موخه د تصادفي زیانونو د اټکل

ل پیلوټان د ملکي هام رد عملیاتو پ  24په پام کې نیول کیږي. ټکيپه ګډون یو لړ  وګړود کولو، ماموریت او 

د پیژندنې مسؤولیت لري، او ان که چیرې یو ملکي وګړی هم د برید په سیمه کې شتون ولري، پیلوټ  وګړو

   25د برید کولو اجازه نه لري.

ې په هکله د اندیښنې د لد مرګ ژوب وګړوپیلوټان دا واک لري چې د ملکي د افغانستان د هوایي ځواکونو 

نیسي. د آمریکا د متحده ایاالاتو د دفاع د وزارت د اعلامي  شتون په صورت کې، موخې تر برید لاندې ونه

بریدونو له لړ څخه چې د افغانستان د بیا رغاونې د  ۱۰۵۳په بنسټ، د افغانستان د هوایي ځواکونو د 

یې لغوه شوي دي دا ځکه چې پیلوټان د ملکي  ۲۴۹ځانګړي سرمفتش )سیګار( له لوري څیړل شوي دي، 

   26.هد مرګ ژوبلې له امله اندیښنه درلود وګړووه او یا یې هم د ملکي  نکيکتود حضور  وګړو

د پیژندنې لپاره له  وګړود عملیاتو د ادارې د عملیاتي برنامې افسران، په سیمه کې د ملکي د دفاع وزارت 

پلان شویو بریدونو څخه ساعتونه یا څو ورځې د مخه د تصادفي زیانونو د اټکل او د ژوندانه د نمونې 

فعالیتونه په لاره اچوي. دغه ډول ارزونې د شتون په صورت کې، په سیمه ایزه اطلاعاتو او د پریکنده 

مرکز ته افسرانو ویلي  وګړوپه جګړه کې د ملکي  ملاتړ د ماموریت په استخباراتي څارنه باندې تکیه کوي.

حضور ته پام کوي او د ښکیل کیدو کړنلارې  وګړودي چې ان د نږدې هوایي ملاتړ په مهال، هغوی د ملکي 

   27عملي کوي.

 له غوښتنې څخه د مخه ډاډ ورکړي چې بریدد خوځنده بریدونو په اړه، د ځمکنیو ځواکونو قوماندان باید د 

د مرګ  وګړوته زیان نه رسیږي. پیلوټان همدارنګه له برید څخه د مخه دنده لري چې د ملکي  وګړوملکي 

ژوبلې اټکل وکړي او د ځمکنیو ځواکونو د قوماندان د وروستۍ منظوري په لټه کې وي. خوځنده په نښه 

کول په ټولیزه توګه د یوه یا دوه ساعتو په موده کې ترسره کیږي، چې په دې صورت کې پیژندنه، د 

کې ترسره شي چې دغه چاره  وخت عینشننه باید په  وته د متوجه ګواښون وګړواطلاعاتو ارزونه او ملکي 

 د تیروتنو د ډیریدو لامل کیږي.

نظامي ځواکونو ته چې په افغانستان کې فعالیت کوي، د ښکیلتیا هغو ټولو  ود افغانستان هوایي ځواکون

چې د وسله والو جګړو د قانون د منلو او د برید له پیل څخه د مخه د یوې داسې کړنلارې په پام کې نیولي 

                                                 
 ۱۲کال د ډیسمبر  ۲۰۱۹شمیره مرکه،  ۳او  ۱،۲قل اردو، لغمان،  ۲۰۱د مرکز مرکه د افغانستان د ملي اردو او کمانډو له افسرانو سره مرکه،  وګړوپه جګړه کې د ملکي  42
 . ۲۲کال د ډیسمبر  ۲۰۱۹ۍ شمیره مرکه، د د مرکز تلفوني مرکه، کابل، لومړ وګړود افغانستان د هوایي ځواک له افسر سره د په جګړه کې د ملکي 52

 

 
و او افغان هوایي تخنیکي همغږي کونکي، د هوایي اړیکو د افسرانو او د افغانستان د هوایي موخه په نښه کونکو افسرانو لپاره د متحده ایاالت-د امریکا د متحده ایاالتو د دفاع وزارت،د ) 62

 ./PDF-2019-1/1/DODIG-1/-https://media.defense.gov/2019/Aug/12/2002170083.110اګست(، کال  ۲۰۹۱اطالفي ځواکونو د هڅو ارزونه(، )

 د افغانستان د ملي اردو د ښوونیز او مسلکي مرکز له مسؤوالنو سره ډله ایز بحث او خبرې اترې. 72
 

 

https://media.defense.gov/2019/Aug/12/2002170083/-1/-1/1/DODIG-2019-110.PDF
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بتې پیژندنې ته اړتیا لري. د افغانستان د ښکیلتیا کړنلارې په فرهنګي، غیرې نظامي او مذهبي موخې مث

ځایونو او روغتیایي مرکزونو په بریدونو محدودیت لږوي، مګر دا چې په ناسمه توګه د نظامي موخو لپاره 

   28وکارول شي چې په دې صورت کې د اعلی سر قوماندان منظورۍ ته اړتیا لري.

 غانستان له هوایي تخنیکي همغږي کونکي څخه ګټه اخیستنهد اف

له هوا څخه  روزل شوی وي د افغانستان د هوایي تخنیکي همغږي کونکي درلودل چې په سمه توګه 

شتون، د ملکي  وګړوده. هغوی کولای شي چې د ملکي  هځمکې ته د عملیاتو د لارښونې لپاره خورا مهم

کال له جنوري څخه  ۲۰۱۹ودانیو او بنسټونو ځای او د ملګرو ځواکونو او د غلیم د ځواکونو ځای وپیژني. د 

، د افغانستان هوایي ځواکونو د افغانستان د ملي اردو په شپږ واړو قل اردوګانو کې له تخنیکي را په دې خوا

   29.یهوایي همغږي کونکي څخه خپل ملاتړ ډیر کړی د 

کال له اګست  ۲۰۱۹کال کې د هوايي تخنیکي همغږي کونکي روزنه او سمبالونه پیل کړه او د  ۲۰۱۳ناټو په 

 هوایي تخنیکي همغږی کونکی په لومړي   30تنو ته رسیږي. ۴۰۰شمیر  ټولڅخه تر اوس مهاله پورې یې 

کې د افغانستان د ملي اردو د سیمه ایزې قول اردو د قوماندانۍ تر پوښښ لاندې وه. په همدې حال کې، 

بر په میاشت کې د هلمند په ولایت کې د ورور وژنې له یوې پیښې را وروسته چې د وکال د اکت ۲۰۱۸د 

نکي د لومړنیو تنه پولیس پکشې ووژل شول، د افغانستان تخنیکي هوایي همغږي کو ۱۰افغانستان 

مهارتونو د زده کړې په موخه له یوې نوې روزنیزې برنامې سره د افغانستان د هوایي ځواکونو د قوماندانۍ 

   31پوښښ لاندې راغلل. تر

د شرایطو لرونکو، مجربو او غښتیلو تخنیکي هغمږي ګونکو روزنه د ناټو د هوایي مرستو د قوماندانۍ 

کال د جون په میاشت کې د آمریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزارت له راپور سره  ۲۰۱۹اصلي دنده ده. د 

ورې افغان هوایي تخنیکي پ ۴۰څخه تر  ۳۰سم، د نهو اوونیو په دغه روزنیزه دوره کې باید په کال کې له 

په همدې حال کې، د دفاع وزارت ورپسې راپور ادعا وکړه چې هغه   32همغږي کونکي روزل شوي وای.

افغان ځواکونه چې د آمریکا او د ائتلاف د ځواکونو د سلاکارانو له لوري روزل شوي دي، د هوایي بریدونو 

                                                 
 لپاره د مرکز مرکه، آیا نیټې، ځایونو او د مرکې شمیرو ته په دغه ځای کې اړتیا لری؟  وګړود افغانستان د هوایي ځواکونو له مامورینو سره د په جګړه کې د ملکي  28

 
/https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816-کال(،  ۲۰۱۹ریکا د متحده ایاالتو د دفاع وزارت، )په افغانستان که د ټیکاو او امنیت د ښه کیدو راپور(، )جون د ام 92
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 د امریکا د دفاع وزارت، )د روزنې، سال مشورې، مرستې او سمبالولو په برخه کې د امریکا او ائتالف د هڅو ارزونه( 03
 

 همغه 13

 
 

 
 و د دفاع وزارت، )په  افغانستان کې د ټیکاو او امنیت د ښه کیدو په اړه راپور(د امریکا د متحده ایاالت 32
، ۱۳کال د اګست  ۲۰۱۹راپور، سټار او ستریپس، د  IGفیلیپ والتر ولمن، )افغانان د هوایي او دقیقو هوایي بریدونو په برخه کې کمه روزنه لري، د  33

1.594184.-reports-ig-airstrikes-accurate-and-airdrops-for-training-lack-east/afghans-https://www.stripes.com/news/middle  راپور همدارنګه څرګندوي

انو ته د هوایي مسیرونو په همغږۍ کې روزنه چې د افغان هوایي تخنیکي همغږي کونکې د روزنې برنامه خپلو موخو ته نه ده رسیدلې دا ځکه چې د ناټو سالکارانو پریکړه کړې ترڅو افغان
 ورنکړي ان که چیرې په روزنیزه برنامه کې هم شامل وي. 

 

( ۲۰۱۹دفاع وزارت، سر مفتش، )د عمل د آزادۍ عملیات، د امریکا د متحده ایاالتو د استازو جرګې ته د ځانګړي مفتش راپور(، ) د امریکا د 43
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او د ملګرو ځواکونو  وګړوملکي  یې دیدونو په مهال چې د هوایي بر  د همغږي کولو توان نه لري او ښايي 

    33کړي. نه وي تر لاسهپه موخه کافي روزنه د مرګ ژوبلې د مخنیوي 

سربیره پر دې، د افغانستان له هوایي تخنیکي همغږي کونکي څخه د هوایي بریدونو د ملاتړ په موخه ګټه اخیستنه 

محدوده ده. د امریکا د دفاع وزارت د لوی مفتش له راپور سره سم، د افغانستان د هوایي ځواکونو بریدونه چې له 

MD-530  اوA-29s له افغان هوایي تخنیکي همغږي نې تر منځ سل ۵.۷او  ۵.۲یواځې له  څخه کار اخلي

   34کونکي څخه ګټه اخلي.

 ننګونې

 

 د مرګ ژوبلې د مخنیوي او را کمولو د پالیسۍ نه پلي کیدل وګړوکال د ملکي  ۲۰۱۷د 

تنو له لړ څخه چې په کندهار، هرات،  ۱۶مرکز وموندله چې د ملي اردو د هغو  وګړوپه جګړه کې د ملکي 

د مرګ ژوبلې د مخنیوي او د کچې د  وګړوتنه یې د ملکي  ۱۳لغمان او کابل کې مرکې ورسره شوې دي، 

 کال د پالیسۍ په هکله هیڅ معلومات نه لري.  ۲۰۱۷د  اړوند را ټیټولو

مرکز ته وویل چې هغوی د خپلو  وګړود هرات په ولایت کې د ملي اردو یوه تن افسر په جګړه کې د ملکي 

مشرانو له لارې د دغو پالیسیو په هکله اوریدلي دي، خو د دغو پالیسیو د جزئیاتو په هکله په هیڅ هم نه 

شپړ ډول پوه شي او د هغې لارښودونه پوهیږي. هغه څرګنده کړه: افسران باید د دغې پالیسي په هکله په ب

ساتنه  وګړوباید د برنامو د جوړولو په مهال په پام کې ونیول شي دا ځکه چې د هغو اصلي دنده د ملکي 

مرکز ته وویل چې  وګړوپه هرات کې د افغانستان د ملي اردو یوه بل افسر په جګړه کې د ملکي   35ده.

ته د دغې پالیسۍ په هکله روزنه ورکړل شي دا ځکه چې هغوی په جګړه کې  باید د ټیټي کچې قوماندانانو

 کړه: باید د پالیسۍ د پلي کیدو په هکله لیکل شوي عملي لارښودونه شتون ولري. تهښکیل دي. هغه زیا

مرکز ته وویل چې دغه پالیسي باید  وګړوکې د ملي اردو یوه تن افسر په جګړه کې د ملکي  کندهارپه  36

د لغمان په ولایت   37 .روزنیزه همغږي وشيپه هره کچه شریکه کړای شي او د هغې د پلي کولو په هکله 

 وګړوکې د ملي اردو افسرانو په داسې حال کې چې ورته اندیښنې یې درلودلې په جګړه کې د ملکي 

پوهیږي او د هغې د پلي کیدو په هکله یې هیڅ روزنه نه ده  مرکز ته وویل چې د دغې پالیسۍ په هکله نه

   38لیدلې.

                                                 
 کال ۲۰۱۹، ۲۳شمیره مرکه، د اکتوبر  ۱د مرکزه مرکه د افغانستان د ملي اردو له افسر سره، هرات،  وګړوپه جګړه کې د ملکي  33
 کال ۲۰۱۹، ۲۳شمیره مرکه، اکتوبر  ۳د مرکزه مرکه د افغانستان د ملي اردو افسر، هرات،  وګړوپه جګړه کې د ملکي  33
 کال ۲۰۱۹، ۶شمیره مرکه، نومبر  ۲د مرکزه مرکه د افغانستان د ملي اردو له افسر سره، کندهار،  وګړوپه جګړه کې د ملکي   33
 کال ۲۰۱۹، ۲۳شمیره مرکه، اکتوبر  ۳او  ۲، ۱د مرکزه مرکه د افغانستان د ملي اردو له افسر سره، لغمان،  وګړوپه جګړه کې د ملکي  33
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څخه د ملاتړ په برخه کې د نظامي  وګړود دغې پالیسۍ خپرول او د هغې د پلي کیدو پړاونه، له ملکي 

ځواکونو په ذهنیت او چلند باندې د اغیزې کولو له اړخه اړین دي. که چیرې قوماندانان دغه پالیسي په واک 

، کولای شي چې د روزنو او همدارنګه د ناستو په مهال هغې ته مراجعه وکړي، له هغې څخه د کې ولري

د مرګ  وګړوي، د ملي امنیت د شورا تر مشرتابه لاندې د ملکي عملیاتي برنامې په جوړولو کې ګټه واخل

د مرګ ژوبلې د را  وګړوژوبلې د کمښت د ارزونې د بورد په ربعوارو ناستو کې وکارول شي، او د ملکي 

ښه ننګونو او همدارنګه د زده کړای شویو درسونو په اړه د غوره اندونو د ادلون بدلون لپاره یو  شته کمولو،

 دریځ وي.

 نیمګړتیاوېعملیاتو په همغږي او اړیکو کې  دله هوا څخه ځمکې ته  

چې له هوا څخه ځمکې ته ناسمه همغږي د دې لامل کیږي د مرکز څیړنې ښيي  وګړوپه جګړه کې د ملکي 

ته په هوایي بریدونو کې زیان ورسیږي. د افغانستان هوایي تخنیکي همغږي کونکي د لوا  وګړوچې ملکي 

په کچه شتون لري خو د کنډک او ټولي په کچه چې په معمولي ډول په لومړۍ کرښه کې په جګړه کې 

کې د ټولي او کنډک په کچه د روزل شوي افغان هوایي تخنیکي همغږي  اصلښکیل دي شتون نه لري. په 

وخت له هوایي پیلوټانو سره اړیکه  عینونکي نه شتون په دې معنی ده چې هغوی نشي کولای په ک

ونیسي. په پایله کې، ښایي چې پیلوټان په ناسمه موخه انداخت وکړی او یا هم شونې ده ځمکني ځواکونه 

لعه ذال په ولسوالۍ کال کې د کندز ولایت د ق ۲۰۱۶بیړنی هوایي ملاتړ ترلاسه نکړي. د بیلګې په توګه، په 

کې د دولت او طالبانو تر منځ په یوه نښته کې، د افغانستان د هوایي ځواکونو یوې چورلکې په تیر وتنې 

یو کور بمبارد کړ په داسې حال کې چې طالبان سلګونه متره له دغه ځایه څخه لیرې  وګړود ملکي سره 

  39میشت وه.

د سر مفتش له خبرو سره سم، د افغانستان ملي اردو ډیری وخت په سربیره پر دې د امریکا د دفاع وزارت 

سره لیواله  لوخپلو برنامو جوړولو او ماموریت کې د افغانستان د تخنیکي هوایي همغږي کونکي له شریکو

نه ده. قوماندانان ډیری وخت د افغانستان هوایي تخنیکي همغږي کونکي نورو دندو ته منصوبوي چې په 

انستان د هوایي تخنیکي همغږي کونکي له مهارتونو څخه کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان هغو کې د افغ

شتون کې، د افغانستان د ملي اردو د تکتیک د برخې مشران د ه د هوایي تخنیکي همغږي کونکي په ن

کونو د د ځکمنیو ځوا  40.مخابرې له لارې په مخامخ توګه د افغانستان له هوایي ځواکونو سره خبرې کوي

قوماندانانو او هوایي پیلوټانو تر منځ اړیکه هغه مهال اغیزمنه ده چې موخه خوځنده وي، یونیفورم ونه 

ي، دغې اندیښنې ته همدغه شتون ولر ې کلري او په داسې سیمه کې فعالیت ولري چې ملکي کسان پ

په نښه  ، او په هغه کې راغلي دي چې، د موخې یکال په راپور کې هم پام شوی د  ۲۰۱۹شان د یوناما د 

د مرستې لپاره په ځمکه کې د روزل شویو افغان هوایي تخنیکي همغږي کونکو نه شتون  برخه کې کولو

                                                 
 کال ۲۰۱۹، ۲شمیره مرکه، د ډیسمبر  ۱مرکز مرکه د مزار او کندز له مشرانو سره،  د وګړوپه جګړه کې د ملکي  39

 عمومي سرمفتش، )د عمل د آزادۍ څارونکی(، د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته د عمومي سرمفتش راپور( 04

 پاڼه ۶۱کال راپور،  ۲۰۱۹یوناما، د 14
 کال ۲۰۱۹، ۳شمیره مرکه، د اکتوبر  ۳افغانستان د ملي اردو له افسر سره، هرات، د مرکز مرکه د  وګړوپه جګړه کې د ملکي  24
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د مرګ ژوبلې لامل  وګړوهم په زیرتیا او د اړینو ګامونو په اوچتولو اغیزه کړې او له همدې امله به د ملکي 

   41شي.

، په هغه وخت کې مرکز ته وویل وګړوکې د افغان ملي اردو یوه تن افسر په جګړه کې د ملکي په هرات 

د ټولي او له هغه څخه په ټیټه کچه کې د ځمکې او هوا تر منځ هیڅ اړیکه  چې هوایي بریدونه ترسره کیږي

په مثبته پیژندنه او د  دغه په جګړه کې د ښکیلو خواوو تر منځ د اړیکې نشتون، د موخې 42 شتون نه لري.

امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیا اغیزمنه کوي.  ملي د افغانستان دد خوځښت په پیژندنه کې  وګړوي ملک

سره د اړیکې نیولو په موخه د مخابرې د نشتون په هکله هم  وګړومرکه کیدونکو همدارنګه له لوړ پوړو 

اندیښنه څرګنده کړه او راپور یې ورکړ چې په هر کنډک کې نږدې دوه مخابرې شتون لري د هرات له ولایت 

د غوڅ ملاتړ څخه د افغان ملي اردو یوه تن افسر څرګنده کړه چې، د ټولي، ډلګي، او پیاده ځواکونو په کچه 

ه شتون نلري چې وکولای شي له پیلوټانو سره مخامخ هیڅ مخابر 

کړي. د دغه ډول دستګاه وو نشتون زمونږ لپاره یوه اړیکه ټینګه 

ه کړه، د واحدونو ترمنځ کمزورې اړیکه تلویه ستونزه ده. هغه زیا

    43زمونږ یوه لومړنۍ ستونزه ده.

له  وګړوپه کندهار کې د ملي اردو افسرانو په جګړه کې د ملکي 

مرکز سره ورته اندیښنې شریکې کړې او څرګنده یې کړه چې 

نړیوالو او افغان هوایي ځواکونو د هوایي بریدونو د وخت د ډیری 

په هکله معلومات نلري. د ملي اردو یوه افسر ویلي چې هغو 

چه دې افغان هوایي تخنیکي همغږي کونکي ولیږل شي خو غوښتنې ته یې غوښتنه کړې چې د لوا په ک

یوه بل افسر د یوه پر مختللي مخابروي سیسټم غوښتنه درلوده دا ځکه   44ویل شوی. یهیڅ ډول ځواب ند 

   45چې شته مخابرې له هوایي ځواکونو سره د مخامخ اړیکې نیولو په شونتیاوو سمبالې نه دي.

د ځمکنیو ځواکونو یو شمیر قوماندانان، د ځمکنیو ځواکونو او پیلوټانو 

ترمنځ مخامخ اړیکې ته ارزښت ورکوي، نه دا چې د افغان هوایي 

ه شي. دا ځکه چې د هغو په ر تخنیکي همغږي کونکي له لوري ترس

ځای بدل کړي او ځانګړتیاوې په ګړندۍ توګه وینا، دغه چاره وخت نیسي، او د دې لامل کیږي چې غلیم خپل 

د احتمالي مرګ ژوبلې لامل شي. د افغانستان هوایي تخنیکي  وګړو، او په پایله کې د ملکي بدلون ومومي

همغږۍ یوه بل افسر بیل لید درلود  او ویل یې چې د ځمکنیو ځواکونو قوماندان له ځواکونو څخه ساتنې 
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ه لومړیتوب ورکوي، په داسې حال کې چې د افغان هوایي تخنیکي همغږي او د موخو له منځه وړلو ت

د امنیت خونديتوب ده. د افغانستان هوایي تخنیکي همغږي کونکي بیلابیلو  وګړوکونکي ونډه د ملکي 

حالاتو ته اشاره وکړه چې په هغه کې د ځمکنیو ځواکونو قوماندان د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې او د ملکي 

کړی. هغه په داسې یوه کور د برید غوښتنه کړې وه چې کیدای  د مرګ ژوبلې احتمال ته یې پام نه و وګړو

   46ې وه.شي ملکي کسان او یا هم د غلیم د جنګیالیو د کورني غړي چې ملکي کسان دي پک

کونکي په دې هکله هم راپورونه شتون لري چې ښایي دولت د افغانستان د هوایي تخنیکي همغږي 

ته  وګړودغه چاره ملکي   47تشکیلات له منځه یوسي او د هغو مسؤولیتونه ځمکنیو ځواکونو ته ورکړي.

د مرګ ژوبلې د را کمولو، د تصادفي زیانونو  وګړوګواښ لا ډیروي دا ځکه چې ځمکنیو ځواکونو د ملکي 

موخه له نقشې څخه د سمې ګټې اخیستو د اټکل د فعالیتونو او همدارنګه د موخې د ځایونو د تثبیت په 

 په برخه کې کافي روزنه نه ده لیدلې. 

 د موخې په همغږي کولو کې د نقشې د کارولو په برخه کې ستونزې

د مرکز مرکې ښيي چې د افغانستان د ملي اردو افسران هوایي ځواکونو ته د  وګړوپه جګړه کې د ملکي 

سمو معلوماتو د ورکولو په موخه د کاغذي نقشو یا هغه څه چې دوی یې خریطه بولي، په کارولو کې 

ستونزه لري. د ملي اردو له ډیری افسرانو سره چې په هرات او کندهار کې مرکې ورسره شوې دي، ویلي 

هغوی نه پوهیږي چې څرنګه د کاغذي نقشو له سیستمونو څخه کار واخلي نو له همدې امله  دي چېیې 

یې د نړیوالې ځای موندنې د سیستم لپاره د پام وړ سیمو په هکله ناسم معلومات وړاندې کړي دي، چې 

هار کې د ملي د مرګ ژوبلې لامل شوې ده. په کند وګړودغه چاره د هوایي بریدونو په پایله کې د ملکي 

اردو یوه افسر څرګنده کړه چې د ملي اردو هغه افسران چې د سیمې په هکله کورډینات ورکوي مسلکي 

په هرات کې د ملي اردو یوه افسر څرګنده   48د مرګ ژوبلې لامل کیږي. وګړونه دي او دغه چاره د ملکي 

ده کې د نقشې سیستم او د هغه کړه، چې مونږ یوواځې د یوې شپږ میاشتنۍ روزنیزې دورې په مو

ده کولای. د نقشې په هکله زمونږ دغه ناپوهی مونږ یوه ناسم لوري او ناسمې موخې لارښودونه نشو ز 

چې نقشې زړې دي او ویلي یې  سربیره پر دې، په هرات کې سرتیرو په دې هکله شکایت کړی  49 ته بیایي.

   50لسیزه پورې اړوندې دي. ۱۹۸۰دي چې نقشې په 

د مرکز  وګړوله بل اړخه، په کابل او ننګرهار کې د ملي اردو ګمارل شویو افسرانو چې په جګړه کې د ملکي 

ستمونو )لکه افلاین نقشې او د ځای موندنې نړیوال سیستم( یله لوري مرکې ورسره شوې دي د بیلابیلو س
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ي اردو د ځانګړو ځواکونو د مسلکي په هکله ښه روزنه لیدلې وه. د بیلګې په توګه، د افغانستان د مل

خپلو نویو سرتیرو ته د له هوا څخه ځمکې ته د همغږي کولو او د افغانستان هوایي ځواکونو ښوونو مرکز 

د ورکولو په موخه له بیلابیلو سیستمونو څخه د ګټې اخیستو په هکله روزنه  ته د سیمې د کورډینات

. هغو  ید مسلکي ښوونو د مرکز روزونکي په دې باور دي چې د کاغذي نقشو سیستم ګټور د   51ورکوي.

ته د دې وړتیا ورکوي ترڅو د ځای موندنې د نړیوال دیجیټل سیستم کورډیناټ له کاغذي نقشو سره چې د 

تم په یوې سیمې په هکله د جغرافیاوي جزئیاتو لرونکې دي، او یوواځې د ځای موندنې د نړیوال سیس

   52کورډیناټو او معلوماتو پورې محدودې نه دي، سر ورکړي.

د افغانستان د ملي اردو د ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ځواکونو له لوري بله ستونزه چې په ګوته شوې ده، 

. د ملي اردو افسران چې د نړیوالو ځواکونو له لوري روزل شوي دي، له یو نقشو تر منځ توپیر د کد کاریدون

ته ولیږل شي، له بیلو نقشو څخه ګته پورته کوي، چې دغه نویو نقشو څخه کار اخلي، خو کله چې سیمې 

 په نښه کولو د ځای او زیرتیا په برخه کې ننګونې را ولاړوي. چاره د موخې 

 کول تکیهستخباراتو ا ځواک پورې اړونده په انساني

د پیژندنې په برخه  وګړوافغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د خپلي موخې او ملکي 

، د کلي د ملایانو او مشرانو له لارې را ټولیږي مخبرینواستخباراتو چې د ځواک پورې اړونده کې په انساني 

د توکمیزو، کورنیو، او نورو تعصبونو د کچې د را کمولو او همدارنګه په دې هکله د ډاډ د تر   53 .تکیه کوي

چې موخه په زیر سره ټاکل شوې او او ډاډمنه کوي مهمه ده ره یلاسه کولو په موخه د اطلاعاتو ارزونه ډ

شتون ته په پام ه ن لري. د تخنیکي استخباراتي څار او موندنې د وړتیاه په سیمه کې ملکي کسان شتون ن

ه، د درک وړ ده. په همدې حال کې، هغوی باید د عملي ګام له څخه کار اخیستن مخبرینومه ایزه له سی

اوچتولو د مخه، دغه اطلاعات له بیلابیلو سرچینو سره وڅیړي. د امریکا د متحده ایالاتو له ځواکونو سره په 

 ګډو عملیاتو کې، د ناټو له استخباراتي څار او کشفي شونتیاوو څخه کار اخیستل کیږي. 

د موخې د ټاکلو لپاره یوه ښه سرچینه ده. د افغانستان هوایي تخنیکي همغږي ار هم د پیلوټانو کتنه او څ

کونکي له پیلوټانو څخه په فضا کې د هغو د کتنو په هکله پوښتنې کوي، هغه چاره چې د هوایي اړیکو د 

   54افسر له وینا سره سم ډیری وخت له سیمې څخه له ترلاسه شویو معلوماتو سره توپیر لري.

د حضور او  وګړوتر موخې لاندې سیمه کې د ملکي  اومرکز د بیړنۍ پریکړې  وګړوګړه کې د ملکي په ج

شتون په صورت کې د تیروتنې د احتمال ه د وضیعت په هکله د کافي معلوماتو د ن وګړویا هم د ملکي 

 په هکله اندیښنه لري.  
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 اغیزمنتیاد افغانستان د هوایي اسانتیاوو 

چورلکو او د هوایي ملاتړ لپاره د هغو د مناسبوالي په هکله  MD-530د افغان ملي اردو ځینې افسرانو د 

کال  ۲۰۱۸په پام کې نیول شوې دي چې په  د بدیل په توګه Mi-17s دالوتکې  MD-530اندیښنې درلودې. 

د افغانستان د ملي اردو   55کې یې د ډیرې ګټې اخیستنې له امله د را لویدو څو پیښې را منځ ته شوې.

چورلکې د افغانستان په څیر د غرنۍ سیمې لپاره ډیرې سپکې دي  MD-530افسران په دې باور دي چې 

دي سربیره پر دې، افسران په دې باور   56 پاره مناسبې نه دي.)ماشیندار( ل DShKsاو د درندو وسلو لکه 

د مرګ ژوبلې لامل شي دا ځکه چې د لایزري لارښود شویو توغندیو  وګړوکیدای شي د ملکي  MD-530 چې

   57اسانتیاوې نلري.

چورلکو د عملیاتو په هکله،  MD-530قول اردو له لوري د  ۲۰۱د ملي اردو افسران د لغمان په ولایت کې د 

تل نشوای کولای موخه په  MD-530مرکز ته وویل، چې هغوی لیدلي دي چې  وګړوپه جګړه کې د ملکي 

سمه توګه په نښه کړي. د چورلکو د سپک وزن له امله، کیدای شي چې د ماشیندار یا توغندي د انداخت 

افغانستان د هوایي ځواکونو یو افسر چې په جګړه  په مهال ټکان وکړي یا ولړزیږي. په همدې حال کې د

مرکز مرکه ورسره کړې د افغانستان د ملي اردو د افسرانو څرګندونې یې ونه منلې او  وګړوکې د ملکي 

   58چورلکې د بیې او اغیزمنتیا له اړخه د افغانستان لپاره سمې سمبال دي. MD-530ویې ویل چې 

، یوواځې دوه میله ماشینداره چې کال کې افغانستان ته را ولیږل شوې ۲۰۱۵هغه چورلکې چې لومړی په 

دغه وسله وروسته ډیره شوه، او دوه پاډه   59ګولیو په وړتیا( درلودل. ۴۰۰وه )هر یو یې د  ۵۰/۰میل یې 

هایدرا راکټونه وه. په دغو چورلکو باندې د افغانستان د هوایي  ۷چې په هر یوه کې یې  لراکټونه یې درلود

هغوی په باور وړتیا یې کمه وه او د افغانستان د ځواکونو له لورې سختې نیوکې وشوې ، دا ځکه چې د 

یدونکو وسلو نه کنترول ک هغو چورلکې له  60ځمکې او لوړو غرونو لپاره مناسبې نه وې او واټن یې کم وه.

او په پایله کې تر لسګونو متر مربع پورې ورانی کوي څخه ګټه اخلي چې موخې ته د رسیدو په مهال چوي 

چې دغه چورلکې د افغانستان د هوایي  ټینګار کړی چارواکواو زیان اړوي. په همدې حال کې امریکایي 

که چې دغه چورلکې په اسانه الوتنه کوي، په ځواکونو لپاره ګړندۍ او په واقیعت ولاړه د حل لاره ده، دا ځ

 اسانه بیرته جوړیږي او کولای شي چې په بیړه په عمل لاس پورې کړي. 

                                                 
https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2018-10-کال  ۲۰۱۸د افغانستان د بیا رغاونې لپاره ځانګړی سرمفتش، د امریکا د متحده ایاالتو کانګرس ته ربعوار راپور،  55

30qr.pdf 530. د افغانستان د هوایي ځواکونو-MD  اشت کې او د لومړي ځل لپاره د ساعته په یوه می ۱۰۴۹چورلکې د نورو ټولو الوتکو په پرتله ډیرې الوتنې کوي، په منځنۍ توګه
 څخه برې تیرې شوې دي Mi-17روسي 
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 پایله

مهمو ننګونو ته اشاره کوي چې د افغانستان هوایي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو  یادښتد پالیسۍ دغه 

و لامل کیږي. د افغانستان دولت او یدپه مهال له هغو سره مخامخ دي، او د ملکي مرګ ژوبلې د ډیر 

 ځواکونه یې دنده لري چې د خپلو عملیاتو په مهال د ملکي مرګ ژوبلې د را کمولو په موخه هر ډول شوني

د مرګ ژوبلې د مخنیوي  وګړومرکز وموندله چې د ملکي  وګړوګامونه اوچت کړي. په جګړه کې د ملکي 

د موخې د په نښه او را کمولو د پالیسۍ او د هغې د پلي کیدو په هکله د ملي اردو د افسرانو نه پوهاوی، 

له  مخبرینوو تر منځ ناکافي همغږي، د کولو په مهال په زړو نقشو تکیه کول، د هوایي او ځمکنیو ځواکون

غرضه ډکو اطلاعاتو څخه ګټه اخیستل او له تیرو تیروتنو څخه د عبرت نه اخیستل هغه څه دي چې د ملکي 

مرګ ژوبلې کچه یې لوړه کړې ده. که چیرې د افغانستان دولت او امنیتي او دفاعي ځواکونه دغو تشو ته 

نه وکړي، دغه ډیرې تشې به ډکې شي. د افغانستان دولت د خپلو لومړیتوب ورکړي او د هغو د ډکولو ژم

د ځان د خوندیتابه  وګړونړیوالو ملګرو په ملاتړ سره کولای شي او باید ویې کړي ترڅو دغه تشې د ملکي 

 د خلاصون لپاره ډکې کړي. وګړواو له اوږدو کړاونو څخه د افغان 

 


