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تنه ووژل او له 300 څخه زیات یې ټپیان کړل. د اسالمي دولت ډله چې د داعش په نوم هم پیژندل کیږي، د دې برید تر رسه کول 
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سازماين ماموریت
په جگړی کې د ملکي وګړو مرکز )CIVIC( ماموریت دا دی چې په ټوله نړۍ کې په جګړو کې د ښکیلو وليس خلکو ساتنه زیاته کړي. موږ 
پر نړیوالو سازمانونو، حکومتونو، پوځونو او وسله والو غیر دولتي فعالینو باندې غږ کوو او مشوره ورکوو چې داسې پالیسۍ غوره او پيل 
کړي څو د ملکي زيانونو مخنيوي وکړي. کله چې ملکي وګړو ته زیان ورسیږي، موږ د اصالح او له زیان وروسته اقداماتو مالتړ کوو. موږ 

د ملکي وګړو غږونه هغو کسانو ته رسوو چې د هغوی پر ژوندانه باندې د اغیزو په هکله تصمیم نیيس.

منندويي
دا راپور د هادي معرفت لخوا چې د افغانستان د پروګرام مسئول دی، څیړل شوی او لیکل شوی دی. سحر محمدعلی د منځنی ختیځ، د  
شاملی افریقا او سویيل آسیا د پروګرام مرش مدیر دغه راپور تصحیح کړی دی. مرال کینان د پروګرام مرش، فدریکو بوریلو اجرائیوي رییس 
او کریستوفر الربیټن د اړیکو مدیر نورې اړینې کتنې تر رسه کړې. د CIVIC ستاژر شانن کالهان د څیړنې مرستندویي چمتو کړې او ِبِنډکټ 

ابوالنرص د تولید په برخه کې مرسته کړې ده. شفيع اتل دا رپوټ له انګلیيس څخه پښتو ته ژباړلی دی.
CIVIC له ټولو هغو کسانو او سازمانونو څخه چې په کندهار، کندز، بغالن او ننګرهار والیتونو کې یې له دې څیړنې رسه مرسته کړې او 
له ټولو هغو خلکو څخه چې په دغو والیتونو کې یې موافقه وکړه چې له موږ رسه خپلې کیسې او نظرونه رشيک کړي، مننه کوي. د روانې 
شخړې په وړاندې د دوی زړورتيا او پایداري د خوشبينۍ لپاره یو دلیل وړاندې کوي ځکه د افغانستان خلک له شخړو هاخوا د حرکت هڅه 

کوي.



http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/afghanis.pdf
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د ځانګړو کلیمو فهرست
د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون    AIHRC

افغان سیمه ییز پولیس     ALP

افغان ميل اردو    ANA

افغان ميل دفاعي امنیتي ځواک    ANDSF

افغان ميل پولیس    ANP

وسله واله مخالفه ډله     AOG

اجرائیوي رئیس    CEO

له چاودیدونکو توکو رسه مبارزه    C-IED

له جګړې څخه پاتې چاودیدونکي مواد    ERW

د افغانستان اسالمي جمهوري حکومت     GIRoA

چاودیدونکي توکي     IEDs

نړیوال پوځي ځواکونه     IMF

د انجوګانو د خوندیتوب نړیواله اداره    INSO

نړیوال سوله ساتی ځواک     ISAF

د خراسان اسالمي دولت    IS-K

د عراق او سوریې اسالمي دولت    ISIS

د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت   MoLSAMD

د شاميل اتالنتیک د تړون سازمان    NATO

غیر دولتي سازمان    NGO

د پریکنده مالتړ ماموریت    RS

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوی    UNAMA

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عايل کمیشرني    UNHCR



رستم بدل بای د افغانستان ملی امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو تر منځ په جګړه کې د کندز ښار په سه درک کيل کې د 2015 کال 
د اکتوبر په 10 نیټه ټپي شو. انځور اخیستونکې: خاطره صفي/ د افغانستان د برش حقونو او دموکراسۍ سازمان
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عمومي لنډیز
موږ له ښکیلو اړخونو څخه مته نه لرو چې د جګړې په منځ کې حلوا ووييش. هغه څه چې موږ غواړو دا دي 
چې هغوی دې د ملکي کسانو د ژوند پروا وکړي او جګړه دې زموږ له کليو او ښارونو څخه بهر وکړي. - ملک 

خیرالدین، د ټولنې مرش د کندهار له میانشین څخه، د 2015 کال، نوامرب میاشت.
د 2014 په دسمرب میاشت کې د نړیوال جنګي ماموریت ځواکونو د زیاتې برخې له وتلو وروسته، ملکي وګړي په افغانستان کې د 
مخالفینو د مقاومت په منځ کې له تاوتریخوايل رسه مخامخ دي. طالبان د ښارونو په شاوخوا کې پر یرغل بوخت دي، دوی د والیتونو 

مرکزونه پر بریدونو ګواښي او په پالزمینه کابل کې بریدونه تر رسه کوي. 
ملکي وګړي د جګړې فشار په مرګ او ژوبلې زغمي؛ زرګونه کسان بې کوره شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت 
)یوناما( راپور ورکړ چې د 2016 کال په لومړيو شپږو مياشتو کې له 5000 څخه زیات ملکي وګړي وژل شوي او ټپيان شوي دي. 
1یوناما تیر کال له 11000 څخه زيات د مرګ او ژوبلې پیښې ثبت کړي، چې دا له 2009 کال راپدیخوا چې یوناما په سیستامتیک ډول 

د ملکي تلفاتو ثبتول پیل کړل، په یوه کال کې تر ټولو سرته شمیره ده. د بې ځایه شویو کسانو شمیره د 2013 کال له 500،000 څخه 
1.2 میلیونو ته په 2016 کې زیاته شوه، چې یوازې په 2016 کې 324000 کسان بې ځایه شول.

د افغانستان ميل دفاعي امنیتي ځواکونه )ANDSF( 2هم زیات او همیشني تلفات لري. د یوه لوړپوړي افغان چارواکي په وینا، د 2016 
له مارچ څخه تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 4500 افغان رستیري او پولیس وژل شوي او له 8000 څخه زیات ټپیان شوي دي. 3

وسله والې مخالفې ډلې )AOGs(، چې په کې طالبان، او له 2015 کال راهیسې، د خراسان اسالمي دولت والیت )IS-K(- د اسالمي 
دولت یوه څانګه )چې د ISIS یا داعش په نامه هم یادیږي(- شامل دي، په افغانستان کې د زیات شمیر وژنو او ټپي کولو مسئول دي. 
یوناما په 2016 کال کې، د ملکي تلفاتو 60 سلنه مخالفو وسله والو ډلو، 20 سلنه دفاعي امنیتي ځواکونو، 2 سلنه دولت پلوه وسله 
والو ډلو، او 1 سلنه نړيوالو پوځي ځواکونو )IMF( ته منسوب کړه. دیارلس سلنه په ګډه واسله والو مخالفو ډلو4 او دفاعي امنیتي 
ځواکونو، او 4 سلنه له جګړې څخه پاتې چاودیدونکو موادو5 ته منسوب شوې. په ښاري سیمو کې له ځامنرګو او پیچلو بریدونو،6 
هديف وژنو او چاودیدونکو توکو7 وروسته، د وسله والو مخالفو ډلو او دفاعي امنیتي ځواکونو تر منځ ځمکنۍ نښتې د ملکي وګړو د 

زیامننیدو مخکښ المل ګڼل کیږي.

1 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مالتړ ماموریت )یوناما( او د ملګرو ملتونو د برشي حقونو عايل دفرت، »د افغانستان کلنی رپوټ 2015: د ملکي وګړو 
خوندیتوب په وسله والې شخړه کې،« فربوري 2016،

http://unama.unmissions.org/sites/default/files/poc_annual_report_2015_final_14_feb_2016.pdf.; UNAMA, 
OHCHR, “Afghanistan Midyear Report 2016: Protection of Civilians in Armed Conflict,” February 2016, http://
unama.unmissions.org/sites/default/files/protection_of_civilians_in_armed_conflict_midyear_report_2016_final.pdf.

2 په افغان ميل دفاعي امنیتي ځواکونو کې رسحدي پولیس، سیمه ییز پولیس، ميل اردو، د عامه نظم ميل پولیس، ميل پولیس، ځانګړي ځواکونه او د ميل امنیت 
ریاست شامل دي.

3 فهیم عابد، مجیب مشعل، »افغان ځواکونه، د طالبانو له بیرته پیاوړي کیدو په وړاندې مخ په کمیدو دي«، نیویارک ټایمز، د 2016 د اکتوبر 12،
 http://www.nytimes.com/2016/10/13/world/asia/afghanistan-kabul-taliban-massacre.html?_r=0.
4 افغان ميل دفاعي امنیتي ځواکونه د دولت تر قانوين چوکاټ الندې فعالیت کوي، په داسې حال کې چې د دولت مالتړي وسله والې ډلې او ملیشه د رسمي دولتي 

چوکاټ الندې فعالیت نه کوي.
5 یوناما، د 2016 د نیامیي کال رپوټ، 2-3 مخونه.

6 د یوناما په وینا، په پیچلو بریدونو کې د طالبانو ټوپکوال بریدګر له ځامنرګي ماموریت وروسته ښکیل وي.  
  INSO، د افغانستان د درې میاشتو د ډیټا رپوټ، Q.2. 2016 ، )لیکوال رسه په دوسیه کې(. 

7 یوناما، د 2016 د نیامیي کال رپوټ، 2-3 مخونه.
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په افغانستان کې د تاوتریخوالو د ډیریدو له کبله »په جگړی کې د ملکي وګړو مرکز« )CIVIC( وهڅول شو چې په څلورو واليتونو - بغالن، 
کندهار، کندز او ننګرهار- کې څیړنه تر رسه کړي څو وارزوي چې امنیتي انتقال په څه ډول پر ملکي وګړو اغیزه کړې ده. زمونږ څیړنې د 
بیالبیلو ښکیلو اړخونو عمل وڅیړه چې پر ملکي وګړو اغیزه کوي، ملکي وګړي په کومه سرتګه د امنیتي ځواکونو د ساتنې هڅو ته ګوري، 
هغوی څرنګه له خراب امنیتي وضعیت او د ځان ساتنې رسه مقابله کوي او حکومت ته د ملکي وګړو د خونديتوب د اړتیاو په هکله د کومو 

الرو چارو وړاندیز کوي.
په 2015 کال کې د ناټو له نړیوال سوله سايت ځواک )آیساف( څخه په اصطالح د بشپړ مسئولیت اخیستلو راپدیخوا افغان ځواکونه هڅه 
کوي څو امنیت چمتو کړي خو جګړه نوره هم زیاتیږي. د ناټو د پریکنده مالتړ ماموریت )RS( چې په 2015 کال کې پیل شو، پر روزنې او 
مرستې مترکز لري او دفاعي امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو ته مشوره ورکوي. د امریکایي ځواکونو محاربوي ماموریت – د ځواک ساتنې 
او د القاعده په وړاندې د عملیاتو تر رسه کولو پورې محدود دی – د خراسان اسالمي دولت په وړاندې عملیات هم په کې ورزیات شوي.

له جرم او جنايت پرته، تاوتريخوالی عمدتاً د جگړی ځپلو سیمو کې زیات شوی، خو نه په هغو سیمو کې چې د مخالفو وسلوالو لخوا په 
بشپړه توګه کنټرول کیږي.1 د افغانستان امریکایې ځواکونو )USFOR-A( په وینا، د 2016 د جنورۍ 29 راپدیخوا د 2016 د می میاشت تر 
28 نیټې، په ټولو 34 واليتونو کې د حکومت تر کنرتول الندې ولسواليو شمیر له 70.5 څخه 65.6 سلنې ته راټیټ شوی دی. 2 د انجوګانو 
د خوندیتوب نړیوالې ادارې )INSO( د 2016 تر سپتمرب میاشتې راپور ورکړ چې 57 سلنه ولسوالۍ تر یوې اندازې د وسله والو مخالفو 

ډلو تر ګواښ الندې وې. 3 

د ولسوالیو او واليتونو مرکزونه د وسله والو مخالفینو د پرله پسی بریدونو شاهد دي، چې دا کار د آیساف د ځواکمن شتون پر مهال د ګزمو، 
فوق العاده استخبارايت کشفي څارنی )ISR( د ظرفیت له کبله چې د وسله والو مخالفینو تګ راتګ یې تر څار الندې نیوه او د تهاجمي 
عملیاتو د تر رسه کولو وړتیا یې درلوده، ممکن نه و. د 2015 په سپټمرب کې د طالبانو لخوا د کندز واليت د مرکز نیول او په 2016 کې په 
نوموړي والیت کې دوامداره جګړو، په 2016 کې په بغالن او هلمند کې د څو ولسوالیو سقوط، او د ننګرهار والیت په کوټ او اچین 
ولسوالیو کې د شدیدو جګړو له کبله په 2016 کال کې د دولت باور کمزوری کړی څو د ملکي وګړو ساتنه وکړي. د امنيت په هکله د خلکو 
تصور “تقریباً په هر وخت کې ټیټ” دی.  د 2016 کال په مارچ میاشت کې د ناټو د یوې رسوې پر بنسټ، یوازې 20 سلنه افغانان وايي، 
چې امنیت د هغوی په ټولنه کې ښه دی. دغه شمیره د 2015 مارچ میاشت 39 سلنې څخه راټیټه شوې. دوه څلویښت سلنه افغانان وایي 

چې اوس امنیت د طالبانو د واکمنۍ په نسبت خراب دی. 
د وسله والو مخالفینو او امنیتي ځواکونو تر منځ د نښتو رسبريه، دې څيړنې وموندل چې امنيت هغه مهال هم کمزوری کیږي کله چې دولتي 
ځواکونه د ټولنو د خوندي کولو د دندې پر ځای له هغوی رسه د پردي چلند کوي. هغو ملکي وګړو چې د دې راپور لپاره وررسه مرکه وشوه، 
د هغو پیښو یادونه وکړه چې څرنګه ځیني دولتي ځواکونه د قوم او نژاد پر بنسټ خلک ځوروي او شوکې کوي. په ځانګړي توګه په کندز 
او بغالن کې افغان سیمه ییز پولیس د حریص په نوم پیژندل کیږي او دوی ټولنې د قومیت پر بنسټ ځوروي. د سيمه یيزو پوليسو له خوا د 
ټولنو په ځورونې کې هغه موارد شامل دي چې کله ټولنې د اجبار الندې طالبانو ته ډوډۍ یا پناه ورکوي. د سیمه ییزو پولیسو له خوا د ټولنو 
په وړاندې دغه ډول چال چلند په ځینو سیمو کې کرکه راپیدا کړې او د طالبانو لپاره یې مالتړ رامنځته کړی. قومي دښمنیو او د ځمکو منابعو 

پر رس شخړو هم سيمه ييزې ټولنې مجبوره کړي چې یا د دولت تر څنګ او یا د وسله والو مخالفینو تر څنګ ودریږي. 4
د تاوتریخوالو د ډیریدو په پام کې نیولو رسه، موږ ته څرګنده شوه چې ټولنو داسې سرتاتیژۍ غوره کړي چې د جګړو له اړخونو رسه چلند 

INSO 1، د افغانستان د درې میاشتو د ډیټا رپوټ، Q.2. 2016 ، )لیکوال رسه په دوسیه کې(.
2 د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړی عمومي پلټونکی )SIGAR(، »د متحدو ایالتونو کانګرس ته د درې میاشتو رپوټ،« جوالی 30، 2016، 86 پاڼه. 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2016-07-30qr.pdf. Resolute Support determines district status by assessing 
indicators of stability: governance, security, infrastructure, and communications.

INSO 3، د افغانستان د درې میاشتو د ډیټا رپوټ، Q.3. 2016 ، 5 پاڼه، لیکوال رسه په دوسیه کې.
4 ډاکرت شفیق همدرد رسه مرکه، د جالل آباد دفرت د مدين ټولنې او برشي حقونو رئیس، مرکه ملرب 77. جالل آباد ښار، دسمرب 2015.
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د هغوی خوندیتوب زیات کړي. لومړی، دوی هڅه کوي چې له وسله والو ډلو رسه په هغو سیمو کې چې د حکومت شتون کمزوری او یا 
هلته موجود نه وي، ښې اړیکې وسايت. دویم، دوی خپل ځانونه ډیر یا کم بې پرې سايت، له حکومت رسه خپله همکاري کموي څو د وسله 
والو مخالفینو لخوا له حکومت رسه د همکارۍ په تور تر برید الندې رانيش. دریم، دوی له طالبانو رسه پټ تړونونه تر رسه کوي څو هغوی 
د دوی په سیمو کې عملیات تر رسه نه کړي تر څو افغان امنیتي ځواکونه پر دوی ځوايب بریدونه ونه کړي. او په پای کې، ټولنې مجبوریږي 

چې په خپله خوښه خپلې سیمې خوشې کړي.
د حکومتي ځواکونو په هکله د ملکي وګړو نظر په دې پورې اړه لري چې امنیتي ځواکونه له هغوی رسه څه ډول چلند کوي. ټولنو د عملیاتو 
او چاودیدونکو توکو له پاکولو مخکې ميل اردو ته هرکلی وایه. خو ملکي وګړو له امنيتي ځواکونو غوښتل چې له دوی رسه منظمې خربې 
اترې ولري- نه یوازې د عملیاتو د تررسه کولو پر مهال- ځکه هلته نږدې هره ورځ د مخالفینو او یا ځینې حکومت پلوه ځواکونو له کبله د 
ساتنې اندېښنې راپورته کیږي. يو شمیر ملکي وګړو په خپلو سيمو کې له دوامداره جګړو نارضايتي څرګنده کړه ځکه د یوې ساحې کنټرول 
د حکومت او طالبانو تر منځ په وار وار بدلیږي او دا هغوی ته تاوان رسوي. زیاتو کسانو وویل چې کله هغوی ته د عملیاتو پر مهال تاوان 
ورسیږي، امنیتي ځواکونه ځان مسئول نه ګڼي، هغوی د وژلو، ټپي کیدو یا د ملکیت تاوان د نه منلو یا مرستې نه کولو په هکله خپله اندیښنه 

څرګنده کړه. 
په جگړی کې د ملکي وګړو مرکز )CIVIC( لخوا د مرکه شویو زیات شمیر کسانو وویل چې هغوی باور نه لري چې افغان امنیتي ځواکونه 

دې د دې وړتیا ولري چې هغوی له زورزیايت وسايت. سيايس شنونکي احمد شاه سپر په کندهار کې وويل:
حکومت او افغان امنیتي ځواکونه ښايي اراده ولري چې د افغانستان خلک چې هره ورځ د پسه په شان حاللیږي وژغوري، خو هغوی خامخا 

د اړتيا وړ پوځي رسچینې په الس کې نه لري چې له ناوړه مخالفینو رسه جګړه وکړي. 1 
د یادونې وړ ده چې د ټولنو د ساتنې په برخه کې د حکومت پر وړتیا د باور نه شتون او یا په ځانګړو ولسوالیو کې د دولت لخوا د عملیاتو 
د تر رسه کولو وړتیا نه درلودل دا نه په ډاګه کوي چې ټولنې طالبانو ته د ښه بدیل په سرتګه ګوري، ځکه زیات خلک د هغوی له ناوړه کړنو 

څخه کرکه لري. زموږ څيړنې وموندل چې د اوسني سيايس نظم او د دفاعي امنیتي ځواکونو له هڅو څخه مالتړ پیاوړی دی. 
اوسنۍ ناامني او د ساتنې لپاره په سیمه ییزه بڼه ملکي هڅې او یا له حکومت رسه د زیاتو خربو اترو په هکله اندیښنې د دې څرګندونه کوي 
چې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت اړتیا لري څو د ملکي وګړو د ساتنې اندیښنو ته له پراخ لِنز څخه وګوري. په دې کې د عملیاتو په 
ترڅ کې ملکي وګړو ته د زیان رسیدو راکمول، د زیان رسیدو په وخت کې په مناسب ډول هغوی ته ځواب ورکول، د ټولو حکومت پلوه 

ځواکونو د مناسبې څارنې ډاډ او د خلکو د ساتنې لپاره په فعال ډول د باور وړ ګامونو پورته کول شامل دي. 

حکومت د خپل اعتبار لپاره ژمنه کړې چې د عملياتو په ترڅ کې ملکي تلفات راکم کړي. د 2016 کال په جوالی میاشت کې حکومت 
د ملکي تلفاتو د مخنیوي ميل پالیيس تصویب کړه څو د دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا د ملکي وګړو د زیامننیدو، روزنو، د عملیاتو د تر 
رسه کولو الرو چارو او د جګړې له قربانیانو رسه د راپور او پلټنې تشه ډکه کړي. د دې پالیسۍ د پيل کولو لپاره یوه کاري ډله جوړه شوې 
ده. حکومت د بیالبیلو نوښتونو له الرې هڅه کړې څو د مبي چاودنو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه کړي. خو ال ډېر کار پاتې دی 
څو حکومت او همدارنګه د پریکنده مالتړ ماموریت وکړای يش چې د دفاعي امنیتي ځواکونو نیمګړتیاو ته ځواب ووایي- لکه کمزوری 
لوجستیک او پالن کول، په استخباراتو کې نیمګړتیا، او د طبي ټیم او هوایي وړتیاو کموالی- چې دا ټول د دې المل کیږي چې د ملکي وګړو 
په ساتنه کې د امنیتي ځواکونو وړتیا راټیټه يش. په همدې ډول پریکنده مالتړ اړتیا لري چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د وړتیا لوړولو کار 
ته دوام ورکړي څو د زیاتو ګزمو له الرې سیمې وسايت او امنیت یې خوندي کړي. مهمه دا ده، چې حکومت هم بايد د ټولنو پردي کول له 

منځه یويس او دولتي ځواکونه غیرسیايس کړي څو ټولو اتباعو ته امنیت برابر کړي او پر دولتي ادارو باور بیرته رامنځته کړي.
د سولې او روغې جوړې یو جامع تړون دا دی چې د لسیزو تاوتريخوايل ته د پای تلپاتې الره ومومي. 2 تر هغو چې دا کار کیږي، د جګړې 

1 احمدشاه سپر رسه مرکه، سیايس شنونکی او د کاروان د سولې غږ رئیس، مرکه ملرب 5، کندهار ښار، نوامرب 2015.
2 روډ نارډلنډ، »افغانستان د ګلبدین ډلې په مرشۍ د سولې تړون مسوده السلیک کوي،« نیویارک ټایمز، سپټمرب 22، 2016،

http://www.nytimes.com/2016/09/23/world/asia/afghanistan-peace-deal-hezb-i-islami.html. The peace deal was signed 
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د اوسنۍ محرکاتو بدلول به ملکي وګړي وژغوري چې دا کار د حکومت پر سرتاتیژۍ باندې مترکز کولو ته اړتیا لري. په دې توګه په پوځي 
عملیاتو کې به د ټولنو ښکیلتیا، د ملکي زیامننیدو د راکمولو پالیسیو او روزنو او د ځواکونو د څارنې له الرې د ملکي وګړو د ساتنې اندیښنې 
به لومړیتوب ولري. له دې سرتاتیژیک مترکز پرته، ټولنې به نورې هم د جګړې د کرښې په اوږدو کې زیان وویني او ملکي وګړي به د دې 

کار وروستۍ بیه ورکړي.

سپارښتنې

 د افغانستان حکومت

ټولو افغان ميل دفاعي امنیتي ځواکونو ته امر ويش چې له عملیاتو وروسته د ملکي وګړو د زیامننیدو ارزونه تر رسه کړي او . 1
راپور یې د مناسبې کتنې لپاره د سلسله مراتبو له الرې وړاندې کړي.

د ملکي تلفاتو د معلومولو څانګه دې د ملکي تلفاتو د کمولو ټیم )CCMT( د رول لپاره له رسه وکتل يش چې د ميل امنیت . 2
شورا په دفرت کې شتون لري، ورته ډله د آیساف تر مرشۍ الندې کار کوي. وروسته به یو بشپړ ملکي CCMT وکړای يش 

چې ملکي تلفات تحلیل کړي او د نويو روزنو او الرښوونو لپاره سپارښتنې وکړي.
د برشپالنې او د برش حقونو نړیوال قانون له خوا د دفاعي امنيتي ځواکونو او د دولت پلوه وسله والو ډلو د رسغړونو ټولې . 3

ادعاوې دې وڅیړل يش.
افغان سیمه ییز پولیس )ALP( دې وروزل يش چې په اغیزمن ډول د وسله والو مخالفینو غړي وپیژين، او سیمه ییزو پولیسو . 4

ته دې امر ويش چې د هغو ټولنو له ځورولو دې ډډه وکړي کومې چې طالبانو ته په زور خواړه او پناه برابروي.  
د سیمه ییزو پولیسو د څارنې ریاست څخه دې د واليت او ولسواليو په کچه په رسچینو مالتړ ويش څو د ناوړه چلند او . 5

ځورونې د تورونو پلټنه وکړي. هغه کسان چې ورڅخه تحقیق کیږي، باید په موقت ډول له خدمت څخه لیرې يش او هغه 
کسان چې ورباندې د ناوړه چلند تر رسه کول ثابت يش، باید سمدستي له وظیفې لیرې يش.

سرتاتیژیک پالن جوړ يش او په تصفیه شویو او د جګړې په سیمو کې روزنه تر رسه يش. په دې برخه کې فعاله ملکي ساتنه . 6
د حکومت او امنيتي مختلفو ادارو تر منځ د محتاطې همغږۍ په معنا ده. مخکې له دې چې  پراخ چاڼیز عملیات تر رسه 
يش، بايد د پالنونو او منابعو لپاره محتاط ګامونه پورته يش- له ټولنې څخه د مالتړ په ګډون د مناسبو ځواکونو درلودل څو 
تصفیه شوې سیمې وسايت. د هغو امنیتي ځواکونو د نظارت او حساب ورکولو لپاره باید مناسب میکانیزم چمتو يش چې 

نویو سیمو ته تليل دي. 
د حکومت د جګړې د مرستو ملغی شوی پروګرام بیرته پیل يش او هغه د ښځو او نارینه لپاره په عادالنه او مساویانه ډول . 7

طرحه يش.

by Afghanistan’s National Unity Government and small insurgent faction Hezb-i-Islami Gulbuddin.
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د ساتنې لپاره د ټولنې پر بنسټ الرې چارې غوره يش. د ولسواالنو، دفاعي امنیتي ځواکونو او ټولنو تر منځ اوسنۍ سیمه . 8
ییزه امنيتي همغږي بايد پراختیا ومومي څو د ملکي وګړو د ساتنې اندیښنو مشورې په کې شامل يش-  او نارينه او ښځې 
دواړه په کې شامل يش- او د حکومت پلوه وسله والو په ګډون د وسله والو لخوا امنیتي خطر ته د حل الره ولټول يش. له 
ټولنو رسه ښکیلتیا باید هغوی له خطر یا زیان رسه مخامخ نه کړي، او دغه کار باید په میاشتنۍ بڼه تر رسه يش. ملکي وګړي 

باید وهڅول يش چې له ځایي چارواکو رسه د غچ اخیستلو له ډار پرته د ساتنې انديښنې رشیکې کړي. 
د واليتي شورا، سیمه ییزې مدين ټولنې، د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون او والیانو څخه متشکل د ملکي څار . 9

والیتي کمیټه دې جوړه يش، څو په سيستامتيک ډول څارنه وکړي او قومي او قبیله ایي ناخوالو ته د حل الره پیدا کړي. دغه 
ډول ناخوالو جګړو ته شدت ورکړی دی. دغه ډول ملکي کمیټه به په منظم ډول مرکزي حکومت ته راپورونه او سپارښتنې 

چمتو کوي څو په جګړه ځپلو واليتونو کې ستونزې حل کړي. 

)USFOR-A( د پریکنده مالتړ ماموریت او امریکایي ځواکونه- افغانستان 

افغان ميل دفاعي امنیتي ځواکونو ته د روزنې، سال ورکولو او مرستې لړۍ ته دوام ورکوي څو د عملیاتو په ترڅ کې د زیاتو . 1
ګزمو او ښو کړنو له الرې د ملکي وګړو ساتنه وکړي او د عملیاتو په ترڅ کې د هغوی زیامننیدل کم کړي. 

په افغانستان کې امریکایي ځواکونو )USFOR-A( ته د ښکیلتیا پراخو اصولو ورکول باید یقیني کړي چې له برید مخکې او . 2
وروسته ارزونې له اخیستل شوي درس رسه عیار او له رسه کتل شوې دي او خپلې الرښوونې باید داسې جوړې کړي چې 

ملکي تلفات راکم کړي.

 مخالفې وسله والې ډلې
په قصدي توګه د ملکي وګړو او ملکي ځایونو، د ملکي حکومتي کارکوونکو، غیر دولتي موسسو )NGO(، خربياالنو او د . 1

طبي کارکوونکو په نښه کول دې ودروئ.
د ملکي وګړو د تګ راتګ په سیمو کې بې توپیره ځان مرګي بريدونه او د چاوديدونکو توکو کارونه دې بنده کړي.. 2
په سماليس ډول د ملکي وګړو تښتولو، شکنجې او ځورولو، او له محاکمې پرته وژلو ته دې د پای ټکی کیږدي.. 3
د توقیف پر مهال د ميل دفاعي امنیتي ځواکونو ځورول او وژل دی بند کړي.. 4

 د سیمه ییزې ټولنې مرشان

له افغان ميل دفاعي امنیتي ځواکونو او مخالفو ډلو رسه خربې اترې وکړي، هغوی وهڅوي چې په ګڼ میشتو سیمو کې د . 1
جګړې څخه مخنيوی وکړي څو په خپلو ټولنو کې تاوتریخوالی کم کړي.

په خپلو سيمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو د مرګ، ژوبلې او د ملکیت تاوان په هکله د معلوماتو راټولول دې . 2
وهڅوي او د اندیښنو د حل په موخه دې هغه له حکومت ، رسنیو، سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو رسه رشیک کړي.
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 د رسنيو او مدين ټولنې سازمانونه 

په کليوالو سيمو کې د ملکي وګړو د زیامننیدو پلټنې او راپور دې بهبود ومومي.. 1
په ټلویزیوين او راډیویي پروګرامونو کې د ملکي وګړو د زیامننیدو په هکله د ټولنو د اندیښنو د منعکس کولو لپاره متمرکز . 2

بحث او خربې اترې تر رسه يش څو پوهاوی زیات کړي او په جګړه ځپلو سيمو کې بحثونو او خربو اترو ته وده ورکړي.
په ټول هیواد کې د ملکي وګړو د ساتنې کاري ډلې تنظیم او جوړې يش څو د ټولنې لخوا د خوندیتوب اندېښنې همغږې . 3

او منعکس کړي او د دولت چارواکو ته د خوندیتوب د موضوعاتو سپارښتنې وړاندې کړي. دغه ډول ډلې باید په تدریجي 
ډول د افغانستان د برش حقونو خپلواک کميسيون د مرشتابه الندې یوځای يش.

ميتودولوژي
دغه رپوټ په پراخ ډول، ساحوي څیړنیز انځور په ډاګه کوي چې د افغانستان په څلورو والیتونو کې د 2015 کال له نومرب څخه د 2016 تر 
مارچ پورې تر رسه شو. ننګرهار، کندهار، کندز او بغالن واليتونه ځکه غوره شول چې دوی د هیواد د شاميل، سویيل او ختیځ سیمو پراخ 
استازيتوب کوي، او د شدیدې جګړې سرت مرکزونه دي. دغه راپور په هیواد کې د ملکي وګړو د ساتنې په هکله د CIVIC پخواين راپور پر بنسټ 
جوړ شوی او له آیساف څخه افغان ځواکونو ته د مسئولیت له انتقال وروسته په هیواد کې د جګړو اړخونو او ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه 

کې د ملکي وګړو لیدلوری منعکس کوي.  
CIVIC په دري او پښتو ژبو 78 نیغ په نیغه مرکې تررسه کړې. مرکې د ټولنې مرشانو، روحانیونو )ماليانو(، د افغان ميل اردو، افغان ميل پولیسو 
او افغان سیمه ییزو پولیسو له قومندانانو، د مدين ټولنو سازمانونو، ملکي نارینه او ښځینه، خربیاالنو، د ښار او واليتي شورا غړو، او د ولسوالیو 
اوسني او پخواين حکومتي چارواکو رسه تر رسه شوې. مرکو نیمه جوړښت درلود څو د معلوماتو په راټولولو کې زیات انعطاف ته اجازه ورکړي. 

د مترکز ډلې جوړې شوې څو اړخ نیول کم کړي او تورونه له هديف مرکو څخه جال کړي.  
په دغه راپور کې د ملکي وګړو د تلفاتو پیښې له یوناما او د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون )AIHRC( - دوه بهرنۍ موسسې چې 
پیښې ریکارډ کوي- رسه وکتل شوې. دواړه ادارې دا مني، چې د هغوی شمیرې ښايي بشپړې نه وي ځکه د ځینو پیښو راپور هغوی ته نه ورکول 

کیږي. 
امنیتی خنډونو کليو ته الرسسی محدود کړ، خو مرکې په مستقیم ډول له بې ځایه شویو او مهمو ګډونوالو رسه د والیتونو په مرکزونو او همدا 
ډول د ټلیفون له الرې تر رسه شوې. له یوناما او AIHRC رسبیره دغه معلومات له نورو رسچينو، لکه حکومت، نړیوالو انجوګانو او د نړیوالو 

او افغان رسنيو له راپورونو رسه هم وکتل شول.  
CIVIC د مرکه کوونکو د امنيت او پټ ساتلو لپاره د ځینو نومونه اخیستي نه دي او له مستعار نومونو څخه یې کار اخیستی دی، چې په نښه 

شوي دي.
دغه رپوټ په افغانستان کې د ملکي وګړو د ساتنې په برخه کې یوه احصائیوي رسوې نه ده. CIVIC هڅه کوي چې افغان ځواکونو ته له انتقال 
وروسته د امنیت په برخه کې د ملکي وګړو د نظرونو په هکله، په تاوتریخوايل کې د اوسني بهیر، او دا چې ملکي وګړي په څه ډول خپل ځانونه 
سايت، یوه کیفي څیړنه چمتو کړي. هدف دا دی چې حکومت ته د ساتنې پر بنسټ د یوې سرتاتيژۍ سپارښتنه وکړي. په دې توګه، د دې راپور 
مترکز دا دی چې د جګړې د بیالبیلو اړخونو لخوا د ملکي وګړو زیامننیدل منعکس کړي او دا چې دغه تورونه څرنګه د ملکي وګړو لخوا پر 

حکومت د هغوی د ساتنې وړتیا باور له منځه وړي. په همدې ډول دغه رپوټ ګوري چې دغه اندیښنې په څه ډول حل کیدای يش.  
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جنګي وضعیت
د ناټو د آیساف ماموریت د 2014 کال په دسمرب کې پای ته ورسید او پریکنده مالتړ د 2015 د جنورۍ په 1 نیټه پيل شو. دغه ماموریت د 
افغان ميل دفاعي امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو پر روزنې، مرستې او مشورې مترکز لري.1 لکه څرنګه چې د 2016 په جون میاشت کې، 
USFOR-A او هغه ځواکونه چې په پریکنده مالتړ کې خدمت کوي، “د نږدې هوایي مالتړ له الرې په زیات فعال ډول له افغان دودیزو 

ځواکونو څخه مالتړ وکړي ...” او “په ځمکه او هوا کې به افغان دودیزو ځواکونو ته مالتړ چمتو کړي.” 2
یوناما په 2015 کال کې 11002 ملکي تلفات )مرګ او ژوبله( ثبت کړل، دا په یوه کال کې له 2009 راپدیخوا چې دوی د ثبتولو لړۍ 
پیل کړه، تر ټولو لوړه شمیره ده. 3یوناما د 2016 کال په لومړۍ نياميي کې د ملکیانو 5166 مرګ او ژوبله ثبت کړه- چې له دې څخه 509 
یې ښځې او 1509 یې ماشومان وو. له درې تلفاتو څخه نږدې یو یې ماشوم دی. 4په 2016 کې تر اوسه پورې ملکي وګړو ته د جګړی د 
اړخونو تر منځ د ځمکنیو نښتو له کبله 38 سلنه، چاودیدونکو توکو 17 سلنه، ځامنرګو بریدونه 20 سلنه، هدفمندو وژنو 11 سلنه، هوايي 
عملیاتو 3 سلنه، او د جګړې پاتې شونو 6 سلنه تلفات اړويل دي.5 یوناما د ملکي تلفاتو 60 سلنه وسله والو مخالفینو،6 20 سلنه افغان 

دفاعي ځواکونو، 2 سلنه دولت پلوه وسله والو ډلو، او 1 سلنه نړيوال پوځي ځواکونو7 ته منسوبوي.
د ځمکنیو نښتو له کبله د ملکي تلفات زیاتوالی دې ته منسوب کیږي چې وسله والو مخالفینو خپل تاکتيکونه بدل کړي، هغوی په څرګنده د 
افغان ځواکونو په وړاندې ځمکني عملیات تر رسه کوي. کله چې دغه ډول اعامل په ګڼ میشتو سیمو کې تر رسه کيږي، د ملکیت او زیربناو 

په ګډون د ملکي وګړو زیامننیدل زیاتوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا هوايي بريدونه، چې په 2016 کال کې د ښکیلتیا پراخو اصولو رسه سم عملیات کوي او له 
دفاعي امنیتي ځواکونو څخه مالتړ او داعش تر برید الندې نیيس، زیات شوي دي. په کندوز کې د نوامرب په میاشت کې له طالبانو رسه په 

نښته کې د ائتالف ځواکونو یو خطایي برید له 30 څخه زیات ملکي وګړي ووژل، چې د امریکا پوځ وایي دغه پیښه تر پلټنې الندې ده. 8

1 د ناټو پریکنده مالتړ، http://www.rs.nato.int/mission.html . له 39 هیوادونو څخه 12000 رستیري له پریکنده مالتړ رسه مرسته کوي. د پریکنده مالتړ ماموریت 
په څلورو برخو روزنې، مشورې، قومندانیو رسه مرستې، او TACC-Air باندې ویشل شوی چې افغان هوایي ځواک ته مشوره ورکوي. 

2 د ناټو په مرکز د بلژیک په بروکسل کې له منيش کارتر رسه خربي ناسته، جون 15، 2016،
 http ://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/800230/press-conference-with-secretary-carter-at-
nato-headquarters-brussels-belgium.

د متحدو ایالتونو د ځانګړو عملیاتو ځواکونو له دې وړاندې له نږدې افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو رسه کار کوي. 
3 یوناما، د 2015 کلنی رپوټ. په 2009 کې 5968 مرګ او ژوبله ثبت شوې.

4 یوناما، د 2016 نیامیي کال رپوټ، 2-3 پاڼې.
5 هامغه ځای.

6 افغان امنیتي ځواکونه د دولت تر قانوين جوړښت الندې فعالیت کوي، په داسې حال کې چې د دولت مالتړې وسله والې ډلې او ملیشه د دولتي جوړښت الندې 
فعالیت نه کوي.

7 یوناما، د 2016 نیامیي کال رپوټ، 2-3 پاڼې.
8 سید صالح الدین او پامیال کانسټبل »په افغانستان کې له طالبانو رسه په جګړه کې 2 امریکايي عسکر ووژل شول: پر ملکي وګړو هوایي مبباري وشوه،« نیویارک 

ټایمز، نوامرب 3، 2016،
https://www.washingtonpost.com/world/afghan-civilians-killed-in-errant-airstrikes-in-kunduz-2-us-soldiers-killed-in-
clashes/2016/11/03/4c9a76a6-a1ae-11e6-a44d-cc2898cfab06_story.html. 

د 2015 په اکتوبر کې، امریکايي ځواکونو د ناسمو معلوماتو پر بنسټ په کندز ښار کې د بې پوله ډاکرتانو پر روغتون برید وکړ او 42 تنه یې ووژل. د امریکا پوځ 
پلټنې په ډاګه کړه چې هغو کسانو چې دغه برید تر رسه کړی، په دې نه پوهیدل چې پر طبي تاسیساتو برید کوي، له دې کبله دا د ناسمو معلوماتو، د تجهیزاتو پاتې 

راتللو او ناسم تصمیم په پایله کې یوه پیښه وه چې د الوتکې کارکوونکو او امریکايي ځانګړو ځواکونو لخوا تر رسه شوه. د دې هوایي برید لپاره د یوه جرنال په ګډون 
شپاړس امریکایي پوځي کارکوونکو جزا ولیده. په جزا ورکولو کې »اداري اقدامات« شامل وو لکه د دندې ځنډول، له قومندې لیرې کول او د دندې د پای ته رسیدو 
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د افغانستان حکومت هلې ځلې کوي چې له 2015 راپدیخوا چې بشپړ مسئولیت یې له آیساف څخه اخیستی دی، ملکي وګړو ته په کايف 
اندازه امنیت او خوندیتوب چمتو کړي. د آیساف ځواکونو کمیدو او د افغان ميل دفاعي امنیتي ځواکونو د ظرفیت نشتون له کبله “د وسله 
والو مخالفو ډلو تعقیب” په ځانګړې توګه په کليوالو سيمو کې په ډېره اغیزناکه توګه د دې المل شوی چې وسله وال مخالفین خپل ځان 

هرې خوا ته ورسوي1. د 2016 د مې میاشت په 28، د افغانستان امریکایې ځواکونو )USFOR-A( د وينا له مخې: 2

• د هیواد د 34 والیتونو په منځ کې، له 407 ولسوالیو څخه 268 ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول یا نفوذ الندې دي.	
• 36 ولسوالۍ )8.8 سلنه( د یاغیانو د کنټرول یا نفوذ الندې دي.	
• 104 ولسوالۍ )25.6 سلنه( “په خطر کې” په پام کې نیول شوي. 	
• وسله والو په مستقیم ډول د 524072 تنه وګړو پر سیمې مستقیم کنرتول درلود، او نور 1.98 میلیونه خلکو د ياغيانو نفوذ الندې 	

ژوند کاوه.
د 2016 د سپتمرب میاشت 30 نیټه کې، INSO راپور ورکړ چې 57 سلنه ولسوالۍ تر یوې کچې د وسله والو مخالفینو تر ګواښ الندې 

وې. 3
په جګړه ځپلو سیمو کې د زیاتو ګزمو پر ځای د ميل دفاعي امنیتي ځواکونو له 50 سلنې زیات فعالیتونه د چاودیدونکو توکو کشف او د 
وسلو او نشه يي توکو ضبطول جوړوي. RS 4 راپور ورکوي چې ميل دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په لور یو څه پرمختګ کړی، خو د 
طالبانو د فعال تعقیب او په نیول شویو سیمو کې د امنیت د برابرولو هڅه کوي. 5افغان پوليس ثابتې پوستې کموي، چې دا پوستې هغوی د 
ياغيانو له بريدونو رسه مخامخ کوي، خو RS یادونه کوي چې هغه کسان چې په پوستو کې دي، اکرثاً چمتو نه دي چې په سیمه کې امنیت 
ټینګ کړي، ځکه دوی د تهاجمي او استخبارايت عملیاتو په برخه کې روزل شوي نه دي. 6د پریکنده مالتړ سالکاران افغانان روزي چې 
ګرځنده پوستې او ګزمې د ثابتو پوستو ځای ونیيس. 7په همدې ډول په ښه لوجستیک او پالن شوي عملیاتو باندې نوی مترکز شته، خو دغه 
ډول ظرفیتونه به د پرمختګ لپاره اوږد وخت ونييس. د افغانستان هوايي شتمنۍ محدودې دي او پر افغان هوايي ځواک ډډه کوي چې نږدې 
هوایي مالتړ، لوجستیک او له ډګر څخه د ټپیانو په ویستلو کې له هغوی رسه مرسته وکړي. 8 د دې تشو زياته برخه د دفاعي ځواکونو وړتیا 

راټیټوي څو وکړای يش ملکي وګړي په اغیزمن ډول وسايت.

مکتوبونه. متیو روزنربګ، »پنټاګون پر روغتون د هوایي خطایي برید جزئیات وړاندې  کوي،« نیویارک ټایمز، اپریل 29، 2016،
  .http://www.nytimes.com/2016/04/30/world/asia/afghanistan-doctors-without-borders-hospital-strike.html 

INSO 1، د افغانستان د درې میاشتو د ډیټا رپوټ، Q.3. 2016 ، )لیکوال رسه په دوسیه کې(.
2 سیګار، »د متحدو ایالتونو کانګرس ته درې میاشتنې رپوټ،« جوالی 30، 2016، 86 پاڼه. 

https//:www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports2016-07-30/qr.pdf د ناټو پریکنده مالتړ د ولسوالیو وضعیت د ټیکاو په شاخصونو ارزوي: 
حکومتداري، امنیت، زیربنا او ارتباطات.

INSO 3، د افغانستان د درې میاشتو د ډیټا رپوټ، Q.3. 2016 ، 5 پاڼه، لیکوال رسه په دوسیه کې.
4 د پریکنده مالتړ او د افغان حکومت له چارواکو رسه د CIVIC مرکې.
5 د دفاع وزارت، »په افغانستان کې د امنیت او ټیکاو زیاتول،« 34 پاڼه.

6 هامغه ځای، 38 پاڼه
7 هامغه ځای.

 مرکې، جنوري 2016. جرنال کمپبل کانګرس ته وویل چې درې کاله وخت به ونیيس چې افغان هوایي ځواک CIVIC د پریکنده مالتړ او افغان چارواکو رسه د 8
.http//:wwwتجهیز يش او نږدې هوایي مالتړ چمتو کړي. د کانګرس یادداشتونه، د سنا پوځي کمیټه د افغانستان په هکله خربو ته غوږ ږدي، فربوري 4، 2016، 

armed-services.senate.gov/imo/media/doc.2-04-16_16-11/pdf. 
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RS سالکاران د وزارتونو په کچه روزونکي دي او د پوځ د قول اردو او سيمه ييزو پوليسو څخه ټیټې کچې ته پام نه  د یادونې وړ ده، د 
RS سالکاران پر هغو معلوماتو ډډه کوي چې د افغان همکارانو له خوا برابر شوي. دوی  لري. همدا رنګه کم شتون دا مانا لري چې د 
عمليايت چمتووالی او همدارنګه د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو زیامننیدل 
ورباندې ارزوي. دا کار له آيساف رسه توپیر لري، په هغه وخت کې مشاورین 
به د افغان ځواکونو تکتیکي قطعاتو رسه یو ځای وو او پر وخت مشورې به یې 
وړاندې کولې او د فعالیتونو مشاهده به یې کوله. په تکتیکي کچه د سالکارانو 
نشتوايل پر لوجستیک، پالن جوړونې، او د ميل اردو او ميل پولیسو تر منځ پر 
همغږۍ اغیزه کړې او د وسله والو مخالفینو په وړاندې د جګړې پر وړتیا کې 
یې خنډ پیدا کړی دی. 1په حقيقت کې، په ځينو واليتونو کې د پوليسو او اردو 
تر منځ همغږي هم د قومي او ګوندي متایالتو تر څنګ سیايس بڼه غوره کړې، 
چې دا کار په تکتیکي کچه پر عملیاتو او په همدې توګه پر ملکي وګړو اغیزه 
کوي. 2په 2016 کال کې د دفاعي امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړې شمیرې -8،000 مړي او ټپیان- هم د ځواکونو روحیه کمزورې کړې ده. 
په کندز، هلمند او ارزګان کې د خلکو مرکزونو د دفاع لپاره پر نړیوالو ځواکونو او هوایي قواو ډډه کول د دې څرګندونه کوي چې افغان 
دفاعي ځواکونه د ځواک د وړتیاو د پرمختګ لپاره دوامدارې مشورې او روزنې ته اړتیا لري تر څو په پای کې ځان له داسې تړلتیا څخه 

خالص کړي. 3 
زموږ مرکو وموندله چې په تاوتريخوالو کې دوامدار زیاتوايل، د ملکي وګړو په منځ کې د حکومت لخوا د خلکو د ساتنې پر وړتیا باور کم 
کړی دی. د ناټو یوه رسوې چې د 2016 کال په مارچ کې تررسه شوه، وموندل چې د 2015 د 39 سلنې په پرتله يوازې 20 په سلو کې 
افغانان وايي چې امنیت د هغوی په ټولنه کې ښه دی. دوه څلويښت سلنه افغانان وایي چې اوس امنيت د طالبانو د واکمنۍ په نسبت خراب 

دی. 4
د 2015 د نوامرب په 1 نیټه په زابل والیت کې د اوو ملکي وګړو د وژلو، او د 2016 د جون په 22 په کندز والیت کې په یوه رسویس کې 
د ملکي وګړو د تښتونې او وژلو په وړاندې په کابل کې مظاهرو، د حکومت لخوا په هیواد کې د اغیزمن خونديتوب حالت څرګند کړ. په 
داسې حال کې چې افغان ځواکونه په ښاري سيمو کې زيات شتون لري، د 2016 په جوالی کې د داعش لخوا په کابل کې د هزاره ګانو 
پر سوله ییز الریون برید چې په ترڅ کې یې له 80 څخه زیات ملکي وګړي ووژل، آن په ژوره توګه ګزمه کوونکو سیمو کې د خوندیتوب 

ننګونه په ډاګه کوي. 

د ملکي وګړو د خوندیتوب اندېښنې
زما خاوند، مهر عيل، د جوالی په 23 بريد کې په کابل کې ووژل شو. زه اميندواره یم او له خپلو څلورو ماشومانو 

1 د انتونیو ګیوستوزي او عيل محمد عيل رپوټ وګورئ: »افغان ميل اردو له آیساف وروسته،« د افغانستان د پلټنې او ارزونې څانګه )AREU(، د توضیح پاڼو لړۍ، 
مارچ 2016. 

2 هامغه ځای.
3 افغان امنیتي ځواکونه له مايل پلوه په بشپړ ډول د متحدو ایالتونو او نړیوالو پر مرستو تړيل دي. متحدو ایالتونو د افغان ځواکونو د بسیا کیدو لپاره 68 میلیارده ډالر 

ځانګړي کړي. دا د متحدو ایالتونو د 113 میلیارد ډالرو د بیارغونې هڅو 61 سلنه ده. د افغانستان د بیارغونې ځانګړې عمومې پلټنې جان ساپکو، »د فرعي کمیټې په 
وړاندې د افغان ميل دفاعي امنیتي ځواکونو د څار او اغیزمنتیا په هکله وینا،« فربوري 12، 2016.

 https//:www.sigar.mil/pdf/testimony/SIGAR-16-17-TY.pdf.
4 د افغانستان د درې میاشتنۍ ارزونې د پلټنې )ANQAR( رسوې، 31 څپه، مارچ 2016، په دفاع وزارت کې بیان شوې، »په افغانستان کې د امنیت او ټیکاو 

زیاتول،« 26 پاڼه. ANQAR رسوې د ناټو لخوا متویل شوې د خلکو د افکارو رسوې ده چې هرې درې میاشتې تر رسه کیږي. ساحوي ټیمونه په ټولو 34 والیتونو 
کې مرکې کوي، که څه هم که چیرې امنیتي وضعیت د مرکه کوونکو سماليس غوره کولو مخه نیيس، مرکه د نه الرسسۍ وړ سیمو له اوسیدونکو رسه تر رسه کیږي 

ځکه هغوی له ګاونډیو سیمو څخه د مرکې لپاره راځي. ناټو یادونه کوي چې د عامه افکارو په هر ډول رسوې کې د معلوماتو اعتبار د بیلګې په اندازې او احصائیوي 
خطا اغیزمن کیږي.  

 یوناما په 2015 کال کې 11002 ملکي 
تلفات )مرګ او ژوبله( ثبت کړل، دا 

په یوه کال کې له 2009 راپدیخوا چې 
دوی د ثبتولو لړۍ پیل کړه، تر ټولو لوړه 

شمیره ده.
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رسه په يوه کرايي کور کې اوسيږو. مهر عيل زموږ يوازينی نفقه راوړونکی و. زه نه لیک لوست کوالی شم او 
نه دنده پیدا کوالی شم. زه يوازې د معجزې په انتظار یم چې پیښه يش. -فرشته محمدي، کابل، د 2016 کال 

سپتمرب.
دا برخه په څلورو والیتونو کې د ملکي وګړو د ساتنې اندیښنې تحليلوي څو د اوسنۍ ساتنې تشه په ډاګه کړي. ملکي وګړي اوس له نویو 
ډلو لکه د خراسان اسالمي دولت )داعش( او یاغي طالبانو رسه مخامخ دي چې د ملکي وګړو په وړاندې ځامنرګي بریدونه، مبي چاودين 
او هديف وژنې تر رسه کوي چې هغوی ورباندې د دولت د خواخوږي ګومان وکړي. وليس خلک هم د وسله والو مخالفینو لخوا په پراخ 
ډول تښتول کیږي او پیسې ورڅخه اخیستل کیږي. يو شمیر حکومت پلوه ځواکونه هم د ملکي وګړو په ځورولو کې ښکیل دي، چې دا 
کار له حکومت څخه مالتړ کموي. د افغان ملکي وګړو د تلفاتو شمیره ډیره خرابه ده، ځکه د وژنو، ټپي کیدو، د ملکیتونو ویجاړیدو او بې 

ځایه کیدو شمیره لوړه ده.1 

د خراسان اسالمي دولت
د ISAF-RS د امنیت انتقال وروسته، د خراسان اسالمي دولت )داعش( راڅرګندېدو په 2015 کال کې امنيتي منظرې ته بدلون ورکړ. د 
هامغه کال له جون راپدیخوا، د خراسان اسالمي دولت له طالبانو او د افغانستان حکومت دواړو رسه نښتې کړي دي، چې د پام وړ ملکي 
وګړي یې بې ځایه او د ټولنې مرشانو، روحانیونو، ښوونکو او ملکیانو د وژلو المل شوي. 2 داعش په ننګرهار په ځانګړي ډول اچین او 

کوټ ولسوالیو کې د ملکي وګړو په شړلو او بې رحمۍ رسه امنيتي حالت پیچلی کړی دی. 3
د حاجي غالب په وینا چې د 2015 اګست او د 2016 مې میاشت تر منځ د اچین ولسوال و، داعش 45 ملکي وګړي ووژل چې ورباندې 
یې د دولت د جاسوسې تور پورې کړی و. 35 نور ملکي وګړي، د پنځه ښځو په ګډون، د داعش او دولتي ځواکونو او د طالبانو او داعش 
تر منځ په نښتو کې ټپيان شوي دي. په قربانیانو کې مرشان او له 16 څخه نیولې تر 25 کلونو پورې کسان شامل وو چې ورباندې د ميل 
پولیسو او سیمه ییزو پولیسو رسه د تړاو ګامن کیده. کله چې داعش هغوی ونیول، هغوی یې کافران وبلل او بیا یې اعدام کړل. 4جامل خان 

)مستعار نوم(، چې د کوټ ولسوالۍ د لغورجي کيل اوسیدونکی دی، CIVIC ته وويل:
د 2015 کال د نوامرب په لومړيو کې، داعش د یو 19 کلن هټيوال ګل حبيب رس پرې کړ، پر هغه یې تور لګولی و چې حکومت 

رسه همکاري کوي. ګل حبيب د ولسوالۍ ودانۍ ال هم لیدلې نه وه، حکومت ته کار کول خو ال لیرې خربه ده. 5  
داعش په پراخه توګه هغه کسان په نښه کوي چې یا د هغوی د ډلې مقررات نه تعقیبوي او یا له دولت رسه تړاو ولري؛ دا د ټولنو د ډارولو 
لپاره د یوې سرتاتیژۍ په توګه کاروي. دغه ډول کسان له حکومت او یا امنیتي کسانو رسه د تړاو په شک نیول کیږي او ټولو ته د عربت لپاره 
ورته جزا ورکول کیږي. عبدالجليل وويل، د هغه 24 کلن د تره زوی په سیمه ییزو پوليسو کې خپل يوه ملګري ته ټلیفون کړی و، او داعش 
د دې کار لپاره د خلکو په مخ کې د 2015 په سپټمرب میاشت کې له هغه څخه رس پرې کړ او ورباندې یې تور پورې کړ چې هغه له دولت 

رسه همکاري کوله. 6 

1 د یوناما، 2015 کلنی رپوټ هم وګورئ.
2 د ننګرهار کوټ ولسوالۍ قومي مرش محمدعيل رسه مرکه، مرکه ملرب 40، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 2015.

3 ډاکرت شفیق همدرد د مدين ټولنې او برشي حقونو شبکې رئیس رسه مرکه، مرکه ملرب 77، جالل آباد ښار، دسمرب 2015.
4 د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجي غالب رسه ټلیفوين مرکه، می 2016. 

5 په سویډن کمیټې کې پخواين ښوونکي جامل خان رسه مرکه، مرکه ملرب 41، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 2015. 
6 هامغه ځای. »داعش ادعا کوي چې په ننګرهار کې یې د بې پیلوټه برید لپاره 10 نارینه په ماین والوځول،« خامه پرس، اګست 21، 2015. د 2016 د اکتوبر په 

 http//:www.khaama.com/ISIS-claims-it-blew-up-10-men-in-nangarhar-for-planning-drone-attack1413- 31 ورته الرسسی شوی، 
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داعش په همدې توګه د هغو کسانو شتمني لوټوي چې ورته د مخالف په سرتګه ګوري. د بیلګې په توګه، عبدالجلیل وایي: 
موږ درې وروڼه یو. يو ورور مې د یوې مدرسې مرش و، دویم يې بزګر دی، او زه 
ښوونکی یم. کله چې داعش زموږ پر سيمې بريد وکړ، زما د ورور مدرسه یې وتړله او 
د هغې ليليه یې لوټ کړه. ما په سختۍ خپل ځان له یوازې یو پټو او یو جوړه جامو 
رسه جالل آباد ښار ته ورساوه، نور هر څه مې پريښودل. داعش د ښځو د جامو په 
ګډون زموږ ټول مالونه لوټ کړل. زه اوس د خپل زوی په کور کې په جالل اباد ښار 

کې ژوند کوم. 1
د طالبانو په مقایسه چې هڅه کوي د مرشوعیت د السته راوړلو لپاره د ټولنې مرشانو مالتړ له ځان رسه ولري، داعش د ټولنې پر قومي مرشانو 
برید کوي. په 2015 کال کې په اچین ولسوالۍ کې د طالبانو له ماتې وروسته، داعش د ویرې او ډار یوه څپه پر ټولنو خپره کړه. محمد ويل د 
کوټ ولسوالۍ يو مشهور قومي مرش د 2015 په جون میاشت کې له یوې قومي غونډې څخه د داعش لخوا ونیول شو او د پاکستان فدرايل 
سیمې )فاټا( ته نږدې د پخه تختې په نوم سیمې ته یووړل شو. هغوی د ويل شاليد وکتو چې په 2012 کال کې یې له سیمه ییزو پولیسو رسه 
کار کاوه او د هغه السلیک د سیمه ییزو پولیسو په مرکز کې وموندل شو چې د داعش تر کنټرول الندې و. محمد ويلCIVIC  ته وويل، چې 

مخکې له دې چې د 15000 ډالرو په بدل کې خوشې يش، د 35 ورځو لپاره بندي او شکنجه شو. 2 
د داعش پيل رستیرو او قومندانانو د تاوتریخوايل نوې نښه نندارې ته وړاندې کړې. د دوي زیاته برخه شاوخوا 20 کاله عمر لري او د واک 
دوديز سیمه ییز جوړښتونه نه مني.3 کوم قومي مرشان چې له سیمه ییزو ټولنو او طالبانو او یا  حکومت تر منځ منځګړیتوب کوي، دوی له 
هغوی رسه تړاو نه لري. 4 داعش هر ډول قومي مداخلې ته د حکومت د مالتړ په سرتګه ګوري او له دې کبله دغه ډول عنارص په نښه کوي. په 
پایله کې، له 25 نه تر 30 قومي مرشان په کوټ، اچني او شينوارو ولسواليو کې وژل شوي دي. نور قومي مرشان جالل آباد ته د خونديتوب 

لپاره تليل چیرې چې داعش د خلکو په منځ کې مالتړ نه لري. 5 
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عايل کمیشرنۍ د وينا له مخې، د داعش راتګ په ننګرهار کې د بې ځایه کیدو المل شوی. 6 کله چې داعش 
راورسید، د اچین او کوټ ولسوالیو ټولې طالب پلوه ټولنې جالل آباد ښار ته وتښتیدې. د داعش او طالبانو تر منځ له نښتو وروسته نږدې 
10000 کسان له اچین او نورو سیمو څخه وتښتیدل. 7 خوشحال د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکي CIVIC ته وويل، چې يوازې په چپرهار 
کې له 6،000 څخه 4،000 کورنۍ نورو ولسوالیو لکه، بهسودو، رسخرود او جالل آباد ته ګډه دې شوي چې هلته داعش حضور نه لري. 8  
ښځې په ځانګړې توګه په منفي ډول د داعش لخوا اغیزمنې شوي دي. په 2001 کال کې د طالبانو حکومت له ړنګیدو وروسته، ښځو اجازه 
درلوده چې په خپلو کروندو کې کار وکړي، خو اوس ورته هدایت ورکړل شوی چې له نارینه محرم پرته له کوره بهر ونه وځي. دې کار په 
کلیوالو ولسوالیو کې چیرې چې ښځې د کروندو زیات کار تر رسه کوي او څاروي سايت، د ښځو پر زیات شمیر د پام وړ اغیزه کړې ده. 

ماللۍ )مستعار نوم( د اچني ولسوالۍ له مومند کيل څخه CIVIC ته وويل:

1 په سویډن کمیټې کې پخواين ښوونکي جامل خان رسه مرکه، مرکه ملرب 41، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 2015.
2 د ننګرهار کوټ ولسوالۍ قومي مرش محمدعيل رسه مرکه، مرکه ملرب 40، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 2015.

3 ډاکرت شفیق همدرد د مدين ټولنې او برشي حقونو شبکې رئیس رسه مرکه، مرکه ملرب 77، جالل آباد ښار، دسمرب 2015.
4 له ملک امین عظیمی قومي مرش رسه په قره باغ کيل، امین ولسوالۍ، ننګرهار والیت کې مرکه، مرکه ملرب 45، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 2015. 

5 هامغه ځای. 
UNHCR 6، د شخړو له کبله په ځانګړي ډول د ختیځ زون په برخه کې د بې ځایه شویو په هکله نوي معلومات، دسمرب 2015.

7 له ملک اولیاخان قومي مرش رسه په مومند سورکمر کيل، اچین ولسوالۍ، ننګرهار والیت کې مرکه، مرکه ملرب 49، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 
.2015

8 له حاجي شیراحمد قومي مرش رسه په کنډي باغ، چپرهار ولسوالۍ، ننګرهار والیت کې مرکه، مرکه ملرب 42، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 2015. 

 داعشیان ښه خلک نه دي او ښځو 
ته اجازه نه ورکوي چې له خپلو کورونو 

نه بهر ووځي.
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د  ما  ونیيس،  کلی  زموږ  داعش  چې  دې  له  مخکې 
خپل خاوند تر څنګ په آزاده توګه په خپلې کروندې 
کې کار کاوه او له غره څخه مې بوټي راټولول، خو 
داعشیان ښه خلک نه دي او ښځو ته اجازه نه ورکوي 

چې له خپلو کورونو نه بهر ووځي. 1 
داعش د ښځو د واده، له کور څخه د وتلو او حجاب 
په هکله الرښوونې خپرې کړې دي. په همدې توګه 
داعش غوښتنه کړې، چې کونډې او ناواده نجونې دې 
د داعش له جنګياليو رسه واده وکړي. د ماللۍ په وینا، 
په تنګل کيل کې څلور ښځې اړ شوې چې په 2015 
کې واده وکړي. داعش په اچني او کوټ ولسواليو کې 
الرښوونه وکړه چې کونډې باید له داعشیانو رسه واده 
پرته  اجازې  له  بايد د هغوی  ناواده نجونې  او  وکړي 
ته الرښوونه شوې چې د خپل  واده ونکړي. کونډو 
کور د بام پر رس دې شین بیرغ او ناواده نجونې دې 

سپین بیرغ پورته کړي. 2
د داعش چال چلند د ننګرهار ولسواليو محافظه کارو 
ټولنو ته ټکان ورکړی دی. ماللۍ CIVIC ته وویل چې 
هغې د خپلې 15 کلنې لور د ساتنې لپاره چې داعش یې 
ورڅخه په زوره بو نه ځي، وسلې ته الس وړی دی.3 
د اچین ولسوالۍ یو قومي مرش ملک امین عظیمي په 
وینا، زیاتې ښځې »په عامه ځایونو کې د غیر رضوري«4 
تهمینه  دي.  شوې  وژل  یا  شوي  وهل  لپاره  ګرځیدو 
انصاف )مستعار نوم( د ښځو د حقونو فعاله او د افغان 
ښځو د شبکې غړې وویل چې آن هغه ښځې چې پخوا 
واده شوي یا امیندواره وې، په زوره د داعش جنګیالیو ته 

واده شوي دي: 
موږ ته داسې رپوټونه رارسیديل چې داعشیانو د امیندوارو 
ښځو په ګډون له څو واده شویو ښځو رسه ودونه کړي 
دي. ما شخصاً يوه 17 کلنه نجلۍ ولیده چې د کليوالو 
لخوا د جالل آباد ښار یوه کلینیک ته راوړل شوې وه. پر 

هغې د داعش لخوا جنيس تیری شوی و. 5 

1 له ماللۍ د کور میرمن رسه په مومند کيل، اچین ولسوالۍ، ننګرهار والیت کې مرکه، مرکه ملرب 51، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 2015.
2 له حاجي خوشحال قومي مرش رسه په چهل ګزي کيل، اچین ولسوالۍ، ننګرهار والیت کې مرکه، مرکه ملرب 48، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 2015.

3 له ماللۍ د کور میرمن رسه په مومند کيل، اچین ولسوالۍ، ننګرهار والیت کې مرکه، مرکه ملرب 51، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 2015.
4 51  هامغه ځای.

5 له تهمینه انصاف، د میرمنو چارو کلتوري همغږې کوونکې او په ننګرهار والیت کې د افغان میرمنو د شبکې غړې رسه مرکه، مرکه ملرب 54، جالل آباد ښار، 
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طالبان
په هغو والیتونو کې چې د CIVIC لخوا په کې څیړنه شوې، د داعش له ظلم رسه رسه، طالبان په افغانستان کې د ملکي وګړو د زیامننیدو 
د زیاتې برخې مسئولیت په غاړه لري. د یوناما د 2015 کال کلنی راپور او تر ټولو وروستی د 2016 کال نیم کلن راپور ښيي چې د وسله 

والو مخالفینو لخوا ځامنرګي بريدونه او ماینونه په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو 37 سلنه جوړوي.
CIVIC لخوا مرکې په ډاګه کوي چې ملکي وګړي له مبي چاودنو کړیږي. د 2015 کال د مۍ په لومړیو کې، د کندهار د ارغستان  د 
ولسوالۍ په آدینه کيل کې یوې مبي چاودنې چې موخه یې امنيتي ځواکونه وو، یو 
9 کلن هلک او 13 کلنه نجلۍ ووژل. په هامغه کال، د طالبانو یوې مبي چاودنې 
ته  ارغستان ولسوالۍ مرکز  د  تراکتور کې  په  د يوې کورنۍ څلور غړي ووژل چې 
روان وو. 1په بغالن کې ملکي وګړو په ځانګړي توګه د شهر نو رسک تر غاړې د مبي 
چاودنو په هکله اندیښنه څرګنده کړه. د کشف د مخنيوي په موخه ماینونه د شپې 

لخوا ایښودل کیږي. 2 
طالبان د پوځي موخو لپاره زياتره له ملکي کورونو، کرنیزو ځمکو او د اوبو کانالونه کاروي. دوی پر امنیتي ځواکونو د برید لپاره یا د خلکو 
په منځ کې پټیږي او یا په استوګنیزو سیمو کې سنګر نیيس. دا کار اکرثاً د امنیتي ځواکونو لخوا د ځواب المل کیږي چې په پایله کې ملکيانو 

ته تاوان رسیږي. 3نور اکرب د چپرهار اوسیدونکي CIVIC ته وویل:
زما کور په چپرهار ولسوالۍ کې په 2013 کال کې له منځه یووړل شو. دوه کاله وړاندې، طالبانو زما کور ته څیرمه مورچل ونیو. 

دولت راغی او زما پر کور یې مبباري وکړه. هغوی طالبان وشړل خو زما کور یې ویجاړ کړ. 4  
دغه ډول چلند د کندز او بغالن په ډنډ غوري سیمه کې هم موجود و. هلته طالبانو د اخرت محمد عمري کورنۍ مجبوره کړه چې له خپل 
کوره ووځي او هغه یې د »جګړې په مورچل« بدل کړ. 5د طالبانو د بريدونو په ځواب کې، افغان ځواکونو کور  په توپ وویشت چې طالبانو 

ورڅخه ډزې کولې، او په دې توګه زیاتو کورونو ته تاوان ورسید. 6 
د هیواد په شامل ختیځ کې طالبان د الرو په بندولو رسه ملکي وګړو تهدیدوي، موټرې تااليش کوي او خلک تښتوي. طالبانو د 2015 کال 
په سپتمرب کې، د ډنډ غوري له شهرنو له یوه رسویس څخه 20 تنه سپرلۍ ونیولې. د سپین ږیرو لخوا د هغوی خوشې کولو اووه ورځې 
وخت ونیو. طالبانو د 2016 کال په جون کې، د کندز د عيل آباد په ولسوالۍ کې شاوخوا 200 ملکي وګړي وتښتول چې په خپلو موټرو 
کې له کابل څخه شامل ختیځ والیتونو ته روان وو. دولس تنه له سیمه ییزو پولیسو رسه د تړاو په تور ووژل شول او پاتې یې په هامغه ورځ 

خوشې شول. اته تنه د دې لیکنې تر نیټې پورې ورک دي7.
قومي لږکۍ لکه هزاره ګان ځورول کیږي او مجبوریږي چې په بغالن کې د تاله او برفک په څیر کلیوالو سیمو څخه ووځي.  له 60 څخه تر 

ننګرهار والیت، دسمرب 2015.  
1 په آدینه کيل کې د ښوونځي ښوونکي عبدالخالق رسه د کندهار والیت په ارغستان ولسوالۍ کې مرکه، مرکه ملرب 2، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 5102. 

2 د مترکز ډله 1، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 5102. 
3 د ننګرهار والیت د چپرهار ولسوالۍ د کنډي باغ کيل زده کوونکي فهیم الله رسه مرکه، مرکه ملرب 35، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 5102. 

4 نور اکرب ملیار قومي مرش رسه په کنډي باغ کيل، چپرهار ولسوالۍ، ننګرهار والیت کې مرکه، مرکه ملرب 34، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 5102. 
5 له سیايس او ټولنیز فعال اخرت محمد عمري رسه مرکه، مرکه ملرب 42، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 5102. 

6 هامغه ځای.
7 سید رشیف امیری »طالبانو د کندز د تښتونې پر مهال له بایومرتیک سیستم څخه کار اخیست،« طلوع نیوز، 5 جون 6102، 

http//:www.tolonews.com/en/afghanistan-25653/taliban-used-biometric-system-during-kunduz-kidnapping

‘طالبانو زما ورور وتښتاوه څو پر ما فشار 
راويل چې د سیمه ییزو پولیسو لیکه 

خوشې کړم. ما له دې کار پرته بله چاره نه 
درلوده تر څو د خپل ورور ژوند وژغورم’.
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70 کورنۍ په 2015 کال کې له بغالن څخه کابل ته راغلې،1 او کله چې دوی اړ کيږي چې په بیړنیو حاالتو کې له ولسوالۍ څخه ووځي، 
هغه کسان چې پاتې کیږي خپل ځان په جامو او خولۍ بدلوي او ږیره پریږدي، څو هزاره ښکاره نيش. 2

همدارنګه طالبان هغه کسان په نښه کوي چې یا له حکومت رسه واقعي تړاو لري یا ورباندې شک وي او یا یې په تیر وخت کې له نړيوالو 
ځواکونو رسه همکاري کړې وي. طالبان د سيمه ييزو مرشانو او ځايي خلکو په هکله معلومات راټولوي، بيا هغوی راغواړي چې د خپلې 
کورنۍ د غړو او خپلوانو په هکله معلومات ورکړي چې له دولت یا امنیتي ځواکونو 
رسه کار کوي. هغوی خلکو ته اخطارونه ورکوي چې که خپلوان یې له دولتي دندو 
څخه استعفا ونکړي، له جدي پایلو رسه به مخامخ يش. 3طالبانو په درې واليتونو، 
بغالن، کندهار او ننګرهار کې د سیمه ییزو پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د کورنۍ 
غړي په نښه کړي دي. عبداملنان )مستعار نوم( د سیمه ییزو پولیسو پخواين رستیري 

د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه CIVIC ته وويل:
زموږ په کيل خوګياڼي کې، د سیمه ییزو پولیسو قومندان عبدالجبار له هرې کورنۍ څخه وغوښتل چې په سيمه کې د سيمه یيزو 
پوليسو د نوي جوړ شوي ځواک لپاره دې کسان ورکړي. ځکه چې ما زده کړې کولې، زما کرش ورور په خپله خوښه له سیمه ییزو 
پولیسو رسه یو ځای شو څو زه مې زده کړې پای ته ورسوم. خو ما هغه ته اجازه ورنکړه چې وريش ځکه هغه ال کوچنی و. پر ځای 
یې له څه مودې وروسته زه افغان سیمه ییزو پولیسو رسه یوځای شوم. وروسته طالبانو زما ورور وتښتاوه څو پر ما فشار راويل چې 

د سیمه ییزو پولیسو لیکه خوشې کړم. ما له دې کار پرته بله چاره نه درلوده تر څو د خپل ورور ژوند وژغورم. 4  
په ځانګړې توګه یوه ټکان ورکوونکې پیښه د بغالن په ډنډ غوري سیمه کې د 2015 په مې میاشت کې تر رسه شوه. طالبانو د سیمه ییزو 
پولیسو قومندان حسین اته وروڼه وتښتول. قومندان وويل، که چیرې طالبان د هغه وروڼه په خوندي توګه خوشې کړي، هغه به خپل ځان 

تسلیم کړي. طالبانو هغوی ټول ووژل. قومندان او د هغه کورنۍ مجبوره شوه چې ډنډ غوري پریږدي او پلخمري ته الړ يش. 5 
طالبانو په بغالن، ننګرهار او کندهار والیتونو کې سیمه ییز مرشان د حکومت د پلوي په تور وژيل. د اچني ولسوالۍ د يوه تن مرش، زمان 
جان )مستعار نوم( کور د طالبانو لخوا په بم والوزول شو ځکه هغه د دولت لخوا په جوړه شوې جرګه کې ګډون کړی و. د هغه د تره زامن 
“شهيدان” او د هغه څاروي وژل شوي. هغه CIVIC ته وويل: “زه مجبور شوم چې جالل آباد ته وتښتم. هغوی په جالل آباد کې هم ما ته 

ګواښ کاوه. ټول مرشان ګواښل شوي دي.” 6
کله ناکله طالبانو آن دې ته اړتيا نه لري چې د خپلې غوښتنې د تر رسه کولو لپاره څوک ووژين. د کندهار په کلیوالو سیمو کې د طالبانو د 
موجودیت له کبله هغه کسان تل له ګواښ رسه مخامخ دي چې له دولت رسه همکاري کوي. رحمت الله په کندهار کې د میانشین ولسوالۍ 
اوسیدونکی او د سیمه ییزې پراختيايي شورا مرشCIVIC  ته وويل، طالبان اکرثاً د سپین ږیرو په منځګړیتوب نیول شوي امنیتي ځواکونه 

خوشې کوي او هغوی ژمنه کوي چې له دولت رسه خپل کار دروي. 7 
دغه ګواښ د خلکو د بې ځايه کیدو له عواملو څخه دی. هغه کسان چې په تیر یا اوس وخت کې له حکومت یا کومې مؤسسې رسه تړاو 

1 هامغه ځای.
2 د بغالن والیت، تاله او برفک څخه د پوهنتون زده کړیال عبدالرحیم اوریا رسه مرکه، مرکه ملرب 27، پلخمري ښار، بغالن والیت، دسمرب 2015. 

3 د ننګرهار والیت د اچین ولسوالۍ د چهل ګزي کيل قومی مرش حاجي خوشحال رسه مرکه، مرکه ملرب 48، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 2015.
4 د ارغستان ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو پخواين غړي عبداملنان رسه مرکه، کندهار ښار، نوامرب 2015. 

5 د والیتي شورا پخوانۍ غړې نوریه حمیدي رسه مرکه، مرکه ملرب 35، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 2015.
6 د کيل مرش زمان جان رسه مرکه، مايل کلی، اچین ولسوالۍ، ننګرهار والیت، مرکه ملرب 47، جالل آباد ښار، دسمرب 2015.

7 د کندهار والیت میانشین ولسوالۍ په سنګ نګر کيل کې د پراختیایي شورا او قومي مرش رحمت الله رسه مرکه، مرکه ملرب 13، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 
.2015

‘دولت راغی او زما پر کور یې 
مبباري وکړه. هغوی طالبان وشړل 

خو زما کور یې ویجاړ کړ.’
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لري، د طالبانو لخوا ورته په ښه سرتګه نه کتل کیږي، هغوی د خوندیتوب لپاره خپل کلیوال کورونه خوشې کوي او ښارونو ته راځي. 1 
جعيل شوکې د طالبانو لپاره د عايد مهمه رسچينه جوړوي. د عرش راټولول- د انارو، غنمو او تریاکو په ګډون د نورو کرنيزو محصوالتو 10 
سلنه- عام دي ځکه دوی له داعش رسه سیايل لري. دغه ډول مالیه راټولول پر مذهبي بنسټ توجیه کیږي. همدارنګه طالبان د کيل خلک 

مجبوروي چې آن د شپې ناوخته هغوی ته ډوډۍ او جامې ورکړي. ځایي خلک د خپل ژوند له ډاره د هغوی امرونه مني. 2 
هر هغه څوک چې د هغوی خربه نه مني، له تاوتریخوايل رسه مخامخ کیږي. نوراکرب د چپرهار ولسوالۍ اوسيدونکي، CIVIC ته وويل:

دوی زموږ نه عرش راټولوه؛ له غنمو څخه نیولې تر هر يش پورې چې موږ درلود. هغوی زموږ څخه غوښتل چې خپل عرش هغوی 
ته ورکړو. که چا خپل عرش هغوی ته نه ورکاوه، پوښتنه به یې کوله چې ولې. د خپل ژوند له ویرې، هیچا زړه نه کاوه چې وریې نه 

کړي. هغوی په هرحال موږ اړ ایستلو چې هغوی ته یې ورکړو. 3 

د افغانستان ميل دفاعي امنیتي ځواکونه
د یوناما په وینا، په ګڼ میشتو سیمو کې د چاودیدونکو وسلو لکه توپ، هاوان او راکټونو د استعامل، او په ځینو مواردو کې له محاکمې 
پرته وژنو له امله عمدتاً ميل دفاعي امنیتي ځواکونو ته ملکي تلفات منسوب کیږي. 4 د ميل دفاعي ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو په هکله د 
پوهاوي نه درلودل د ملکي وګړو او امنیتي ځواکونو تر منځ له کړکیچ رسه مرسته کړې ده. د امنیتي ځواکونو د ځینو عنارصو له خوا د ملکي 

وګړو ځورونې او جریمه کولو نه یوازې امنيت کمزوری کوي بلکې هغه ټولنې پردي کوي چې حکومت د هغوی د ساتنې دنده لري.  

افغان ميل اردو
له بغالن، ننګرهار او کندهار څخه مرکو وښودله چې ميل اردو د ميل پولیسو او سیمه ییزو پولیسو په نسبت له ملکي وګړو رسه په چال چلند 
کې زیات »مسلکي« دي. )د ټولنې ښکیلتیا په هکله الندې برخه وګورئ(. که څه هم له ميل اردو څخه »د ځواک غیر متناسب استعامل« په 
ځانګړي ډول په ګڼ میشتو سیمو کې د توپخانې او هاوان په هکله ځینې شکایتونه موجود وو. 5 طالبان اکرثاً په استوګنیزو سيمو کې مورچلې 

جوړوي او کله چې ميل اردو له توپخانې او هاوانونو کار اخيل، ملکي وګړو ته تاوان رسیږي. 6
عبدالروف، د کندز له چاردره ولسوالۍ څخه، د 2016 کال د مارچ جګړه ترشيح کوي:

افغان ځواکونو په عیسی خیل کيل هاوانونه ورول. هغوی په دې ترڅ کې یو ځوان وواژه او د هغه مور او دوه خويندې یې ټپيان 
شوې. دوه ساعته وخت یې ونيو چې موږ ټپيان ښار ته ورسوو. له یوې خوا طالبانو پر سړک ماينونه ښخ کړي وو او له بلې خوا 

1 د کندهار والیت معروف ولسوالۍ په باري کيل کې د جومات امام مولوي خیرمحمد رسه مرکه، مرکه ملرب 12، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.
2 د ارغستان ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو پخواين غړي عبداملنان رسه مرکه، مرکه ملرب 3، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.

3 د ننګرهار والیت چپرهار ولسوالۍ په کنډي باغ کيل کې قومي مرش نور اکرب ملیار رسه مرکه، مرکه ملرب 43، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 2015.
4 د یوناما د 2015 کلنی رپوټ.

5 د کندهار والیت میانشین ولسوالۍ په سنګ نګر کيل کې د پراختیایي شورا او قومي مرش رحمت الله رسه مرکه، مرکه ملرب 13، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 
.2015

6 په درنو وسلو کې لوی هاوانونه، توپونه او د راکټ سیستمونه شامل دي.
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حکومت موږ ته د برید په هکله خرب راکړی نه و. که موږ ته خرب راکړل شوی وای، موږ به کلی خوشې کړی وای. 1
په همدې ډول، په بغالن واليت کې کله چې طالبانو د پرمختګ په ترڅ کې زیاته سیمه ترصف کړه، د طالبانو او افغان ځواکونو د ځمکنۍ 
نښتې په پایله کې ملکي وګړو ته زیان ورسید او بې ځایه شول. په بغالن کې افغاين رسې میاشتې ټولنې باخرت خربي آژانس ته وویل، چې 
په 2015 کال کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو د درنو وسلو د کارولو په پایله کې له 300 څخه زیات کورونه په ډنډ غوري کې ویجاړ شوي 

وو. 2
د بغالن کرنیز فعالیتونه چې د سيمې د اقتصاد د مال تري جوړوي، د جګړو د دوام له امله په منفي ډول اغيزمن شوي دي. ډنډ غوري، دهنه 
غوري او ډنډ شهاب الدین )د دغه واليت د کرنې اصيل سيمې( تر ټولو زیاتې اغیزمنې شوي. کروندګرو د جګړو له کبله نشو کوالی خپل 

حاصالت راټول کړي. 3

افغان ميل پولیس
افغان ميل پولیس په سیمه ییزو ټولنو کې د نازک خپاره شوي ځواک په څیر په پیچلې جګړې کې د حکومت استازیتوب کوي. دغه ځواک 

د طالبانو له دوامداره بریدونو رسه مخامخ دی.
افغان ميل پولیس د ميل اردو په څیر له ورته درناوي څخه برخمن نه دي. ميل پولیسو ته په دې سرتګه کتل کیږي چې د سیمې زورواکانو ته 
وفاداري لري. دغه ځواک لږ روزل شوی، زده کړه یې ټیټه او تنخواه یې کمه ده. ځینې مرکه کوونکو په دې رپوټ کې وویل چې هغوی ميل 
پولیس ته د ناوړه ګټه اخیستونکي، د نه باور وړ او له حساب ورکونې پورته په سرتګه ګوري. 4دغه ډول تصور د ملکي وګړو لخوا حکومت ته 
پر کتلو اغیزه کوي او دا چې آیا دغه کسان کوالی يش د دوی شکایتونه حل کړي، وررسه حساب او کتاب ويش او هغوی ته امنیت راويل.  
د کندهار د ارغستان اوسیدونکو ځینې پیښې ميل پولیسو ته منسوب کړې چې هغوی »خلک وهي او شکنجه کوي«، پیسې اخيل او له سیمه 
ییزو خلکو څخه عرش راټولوي. عبدالخالق د ارغستان اوسيدونکی او ښوونکيCIVIC  ته وويل، چې د ميل پوليسو یو افرس چې د ارغستان 

په شکرین کيل کې د یوې پوستې قومنداين په غاړه لري، په کيل کې له یوه بزګر څخه له کومې خربې پرته دوه بوجۍ غنم واخیستل. 5 
په ننګرهار کې هم خلک ځینو پولیسو ته د فاسد او ناوړه ګټه اخیستونکو په سرتګه ګوري. زمان جان )مستعار نوم( له اچین ولسوالۍ څخه 
CIVIC ته وويل: “پولیس خلک ځوروي. د ولسوالۍ په پورته برخو کې داعش خلک ځوروي او د ولسوالۍ په ټیټه برخه کې ميل پولیس 

خلک ځوروي.” 6
د بغالن په ډنډ غوري کې کله چې طالبانو په 2015 کال کې د حکومت تر کنټرول الندې سیمه ونیوله، دولتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره 
عملیات پیل کړل. د سیمې اوسيدونکو CIVIC ته وويل، چې د عملياتو په ترڅ کې، افغان ميل پولیسو زياتره ځايي خلک ځورول او وهل 
چې ولې یې طالبانو ته چای او ډوډۍ ورکړې ده. په هر حال ملکي وګړو نشو کوالی چې د طالبانو غوښتنه رد کړي ځکه دې کار د هغوی 

ژوند له خطر رسه مخامخ کاوه.

1 د کندز والیت چاردره ولسوالۍ د عیيس خان کيل عبدالرووف رسه مرکه چې پخوا دولتي کارکوونکی او اوس بزګر دی، مرکه ملرب 75، کندز ښار، کندز والیت، 
مارچ 2016. 

2 »ملکي وګړي په بغالن کې د جګړې اصيل قربانیان دي«، باخرت خربي آژانس، اکتوبر 8، 2015.
http//:www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item54995/.

3 له سیايس او ټولنیز فعال اخرت محمد عمري رسه مرکه، مرکه ملرب 24، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 2015.
4 احمدشاه سپر رسه مرکه، سیايس شنونکی او د کاروان د سولې غږ رئیس، مرکه ملرب 5، کندهار ښار، نوامرب 2015.

5 په آدینه کيل کې د ښوونځي ښوونکي عبدالخالق رسه د کندهار والیت په ارغستان ولسوالۍ کې مرکه، مرکه ملرب 2، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015. 
6 د کيل مرش زمان جان رسه مرکه، مايل کلی، اچین ولسوالۍ، ننګرهار والیت، مرکه ملرب 47، جالل آباد ښار، دسمرب 2015.
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افغان سیمه ییز پولیس
د دې لپاره چې زیاتیدونکي بغاوت ته ځواب ورکړل يش، افغان سيمه یيز پوليس په 2010 کال کې جوړ شول او هغو کلیوالو سیمو ته 
واستول شول چې هلته د اردو او پولیس شتون کم و. 7د سيمه یيزو پوليسو په هکله د خلکو نظرونو د ولسوالۍ او والیت په اساس توپري 
درلود. د دوی بریالیتوب ګډوډ دی او پر دې اړه لري چې آیا دوی له هغې ټولنې څخه استخدام شوي  چې په کې ګزمه کوی او آیا دوی 
خپلو ټولنو ته درناوی لري که نه. دغه شان حاالت په ټولو ولسوالیو کې شتون نه لري. په ځینو مواردو کې د هیواد په ځینو برخو کې سیمه 

ییز زورواکان له سیمه ییز پولیس څخه د کورنۍ، قومي او قبیلوي دښمنيو د حل لپاره کار اخيل. 8  
د ننګرهار په جالل آباد کې سیمه ییز پولیس د حکومت تر ټولو کوچنی امنیتي فکتور دی او اکرثاً د طالبانو او داعش په الس قرباين کیږي. 9 
په هغو سيمو کې چې سیمه ییز پولیس په بشپړ ډول حکومت ته وفادار دي، د طالبانو په وړاندې د هغوی جنګي روحیې او مقاومت ته د 
سیمې د خلکو لخوا هرکلی ویل کیږي. د بیلګې په توګه، د کندهار په ځینو برخو کې، د ټولنې مرشانو له سیمه ییزو پولیسو څخه په پنجوایي 
او ارغنداب ولسوالیو کې د امنیت ټینګولو لپاره مننه کوله، او د ملکي وګړو په وړاندې د هغوی د چلند ستاینه یې کوله. که څه هم پنجوایي 
بې سارې سیمه ده. دغه ولسوالۍ اووه لوی کيل لري او سیمه ییز پولیس په ټولو کې فعالیت لري. سیمه ییزو پولیسو دغه کيل د طالبانو له 
شتون څخه پاک او د طالبانو د بیا نفوذ په وړاندې يې سیمه وساتله. ځايي خلک په مايل مرستو د سیمه ییزو پولیسو مالتړ کوي او هغوی 
د دې کار په بدل کې امنیت ټینګوي. د سيمه یيزو پوليسو او د ټولنو تر منځ متقابل رضایت موجود دی. 10دا یوه ښه بیلګه ده چې سیمه ییز 

پولیس خلکو ته حساب ورکوي او خلک هم له سیمه ییز پولیس څخه مالتړ کوي. 
هغه څه چې په پنجوايي ولسوالۍ کې د سيمه یيزو پوليسو د ښه چلند مسئول دی، هغه دا دی چې دغه ځواک د ځايي ټولنې او قومونو 
استازی و. دې کار سيمه ييزو مرشانو ته فرصت برابر کړ چې د سيمه یيزو پوليسو د چلند څارنه وکړي. د سیمه ییزو پولیسو دغه ډول څارنې 
په سیمه ییزو ټولنو کې ځورونه کمه کړې او له دې کبله د ملکي وګړو پر خوندیتوب یې مثبته اغیزه کړې ده. حاجي جمعه ګل، د پنجوایي 

پراختيايي شورا غړي CIVIC ته وويل:
د پنجوايي ټولنې مرشان هره پنجشنبه د ولسوالۍ له ولسوال رسه غونډه لري چې د سيمه یيزو پوليسو قومندان هم په کې ګډون کوي. 
یوه موضوع چې موږ ورباندې خربې کوو، افغان سیمه ییز پولیس دي. که چیرې د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې هر ډول شکايت 

وي، موږ هغه ولسوال او د سیمه ییزو پولیسو قومندان ته رسوو څو له سیمه ییز پولیس څخه وغواړي چې ځان مسئول وګڼي. 11 
د پنجوایي او ارغنداب ځينو سیمه ییزو پولیسو په خالف په کندهار کې سیمه ییزو پولیسو ته د قوم او سیمې د استازي په توګه نه کتل کیږي، 
دوی ته د حل په نسبت د ستونزې په سرتګه کتل کیږي. د ارغستان، معروف، ارغنداب او ژیړی ولسوالیو د ټولنې مرشان په دې نظر وو چې 
سیمه ییزو پولیسو د هغوی سیمې ناکراره کړي، او طالبانو ته یې خواخوږي پیدا کړې او سیمه ییزې شخړې یې راوالړې کړي دي. حمیدالله 

)مستعار نوم( د ارغنداب اوسيدونکي CIVIC ته وويل:
زموږ په کيل شاه توت کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان دی چې کمزوري خلک ځوروي، په زوره د هغوی پسونه اخيل، پیسې 
اخيل، او کله چې د بڼونو تړون کیږي، هغه په هر 100000 افغانیو ]1،435.57 $[ 1000 افغانۍ ]14،36 $[ اخيل. 12او زه فکر 

7 سیمه ییزو پولیسو ته دنده ورکړل شوی چې ځايي ټولنې خوندي او په کلیوالو سیمو کې د وسله والو مخالفو ډلو د نفوذ مخه ونیيس. د کرزي پخواين حکومت 
10000 کسان تصویب کړي وو، خو د ولسمرش ارشف غني حکومت په پام کې لري چې شمیره یې 45000 ته ورسوي. 

8 د سیمه ییزو پولیسو په هکله د CIVIC څیړنه. د نړیوال کړکیچ ډله وګورئ، »د افغان سیمه ییزو پولیسو راتلونکی،« جون 4، 2015، 
https//:www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/future-afghan-local-police.

9 له ملک اولیاخان قومي مرش رسه په مومند سورکمر کيل، اچین ولسوالۍ، ننګرهار والیت کې مرکه، مرکه ملرب 49، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 
.2015

10 د کندهار والیت ارغنداب ولسوالۍ په شاهین اوسط کيل کې له قومي مرش مال نعمت الله رسه مرکه، مرکه ملرب 7، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.
11 په پنجوایي ولسوالۍ کې د پنجوایي پراختیایي شورا غړي حاجي جمعه ګل رسه مرکه، مرکه ملرب 15، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015. 

12 په دې لیکنه کې د پیسو مقدار په امریکایي ډالرو دی، مګر دا چې یادونه یې شوي وي. د اسعارو د بدلولو نرخ تقریبي دی.
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کوم دا د اوسنۍ ناامنۍ تر شا مهم المل ګڼل کيږي. 1
ځینې سیمه ییز پولیس تورن کیږي چې په پوستو کې له خلکو څخه پیسې اخيل. همدا رنګه پر دوی تور دی چې دوی خپل سیاالن یا خلک 
ډاروي او ځوروي او وایي چې له طالبانو رسه خواخوږي لري. 2خان شیرین د مرکزي بغالن يو مرش وايي، چې د هغه په سیمه کې د سيمه 
یيزو پوليسو پنځه تنه شته، هغوی سړکونه بندوي او له هر ترييدونکي موټر څخه 100 افغانۍ ]1،44 $[ اخيل. خان وايي، کله چې هغه والړ 

چې د هغوی د دې کار مخه ونیيس، ورته وويل شول چې د هغوی قومندان دوی ته ویيل چې دا کار وکړئ. 3
په بغالن کې، د مرشانو، ښځو، ښوونکو او زده کوونکو، او د مدين غړو په ګډون مرکه کوونکو له سیمه ییزو پولیسو څخه خپله ناخوښي 
څرګنده کړه. هغوی ادعا کوي چې د سیمه ییزو پولیسو په رسغړونه کې وژل، ځورول، جنيس تیری، پیسې اخیستل او د سیمې له خلکو 
رسه ناوړه چلند شامل دی. که څه هم CIVIC د دغو تورونو څیړنه ونکړه، خو د ټولنې تصور دا دی چې سیمه ییز پولیس د دا ډول رسغړونو 

مسئولیت په غاړه لري، او په دې توګه له حکومت څخه مالتړ کمزوری کوي.
د بیلګې په توګه، احمد جان )مستعار نوم( په ارغستان کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان په تښتونې تورن کړ: 

اکرب د سیمه ییزو پولیسو قومندان، 13 یا 14 کلن محمد جان وتښتاوه چې ورباندې بچه بازي وکړي. هغه د سيد اغا جان زوی و. 
هغه موبایل نه درلود چې خپلې مور رسه اړیکه ونیيس. وروسته له هغې چې د هغه مور وموندل چې هغه چیری دی، له قرآن رسه 
د خپل زوی د خوشې کولو لپاره د قومندان کور ته ورغله. د هغې زوی د دريو مياشتو لپاره د قومندان په منګولو کې پاتې شو. هغه 

وروسته د اڅکزیو قوم د سیمه ییزو پولیس د یوه بل قومندان په مداخلې خوشې شو. 4 
په داسې حال کې چې CIVIC د دې ادعا د سموايل پلټنه ونکړه، دغه ډول کيسې په وار وار زموږ د څیړنې په بهیر کې موږ رسه رشیکې شوې 

چې د سیمه ییزو پولیسو د یو شمیر قومندانانو په وړاندې تورونه په ډاګه کوي.
د بیلګې په توګه په ډنډ غوري کې، د سیمې د اوسیدونکو په وینا، د افغان سیمه ییزو پولیسو لخوا د ځایي خلکو ځورول او ډارول له طالبانو 
رسه د خلکو د یو ځای کیدو مهم عامل دی. د ډنډ غوري د ځايي چارواکو په وينا، په ټولنه کې زیات خلک مذهبي مرشان وو یا یې د سیمې 

په کچه سوداګري کوله، خو د سیمه ییزو پولیسو له ځورونې وروسته یې وسله پورته کړه او د طالبانو له لیکو رسه یو ځای شول. 5
په کندوز کې پر سيمه یيزو پوليسو تور پورې کیږي چې ملکي وګړي وهي، په پټو سرتګو ډزې کوي او ملکیتونو ته تاوان رسوي. د دوی چلند 

د دې والیت د ارچي ولسوالۍ اوسیدونکي نرصالله په پیښه کې راغلی دی: 
کله چې د سیمه ییزو پولیس له پایګاه څخه یو کیلومرت لیرې چاودنه وشوه، هغوی زموږ سیمې ته راغلل او په ړندو ډزو یې پیل وکړ. 
هغوی پر کورونو ډزې کولې او په همدې توګه له یوه کور څخه بل ته تلل. ما ورباندې غږ وکړ چې لطفاً ډزې مه کوئ، زه دروازه 
پرانیزم. کله چې ما دروازه پرانيستله، يوه يې زما پر تندي ټوپک کیښود او ماشه یې کش کړه. ټوپک بند شو، يا خو یې مرمۍ نه لرلې 
او يا هم له تخنيکي ستونزې رسه مخامخ شو. وروسته هغوی زما پښې او السونه وتړل او په خپلو ټوپکو یې زما په وهلو پيل وکړ. د 
مقاومت په حال کې، ما د هغوی یو تن څو وارې په خوله باندې په سوک وواهه. د هغه ملګری چې دوه مرته لیرې والړ و، پر ما ډز 

وکړ. زه ټپي شوم او پر ځمکې وغورځیدم. 6

1 د کندهار والیت ارغنداب ولسوالۍ په خواجه ملک کيل کې له بزګر حمیدالله رسه مرکه، مرکه ملرب 9، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015. 
2 د بغالن والیت په دهنه غوري کې د ټولنې پراختیایي شورا غړي مرش عبدالله رسه مرکه، مرکه ملرب 22، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 5102.
3 د بغالن والیت په دهنه غوري کې د ټولنې پراختیایي شورا غړي مرش عبدالله رسه مرکه، مرکه ملرب 22، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 5102.

4 د کندهار والیت په ارغستان ولسوالۍ کې له ښوونکي احمدجان رسه مرکه، مرکه ملرب 1، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 5102.
5 د ولسوالۍ شورا مرستیال یاسین رسه مرکه، شاه جوی نو، ډنډ غوري، بغالن والیت، مرکه ملرب 32، پلخمري ښار، بغالن والیت، دسمرب 5102.

6 د کندز والیت ارچي ولسوالۍ د نهر کهنه کيل مرش نرصالله رسه مرکه، مرکه ملرب 67، کندز ښار، کندز والیت، مارچ 6102. 
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د دولت د خوندیتوب او مرستندویه اقداماتو په هکله د ملکي وګړو نظرونه
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د ټولنې ښکیلتیا
هغو کسانو رسه چې په کندهار او بغالن کې مرکه شوې، مني چې د ميل اردو له تهاجمي عملیاتو مخکې هغوی ته اطالع ورکړل شوې، له 
دې کبله ملکي وګړو کوالی شول چې خوندي سيمو ته ځانونه انتقال کړي. که څه هم ټولنو ته د ميل اردو د شپې بریدونو او ځانګړو عملیاتو 

په هکله خرب نه ورکول کیږي ځکه دا کار په ناڅاپه تر رسه کیږي. 1
همدارنګه ميل اردو – د کورونو له تاالشۍ څخه مخکې “د خطر اعالن” کوي- دا هغه کار دی چې په 2012 کال کې د امریکايي او آیساف 

ځواکونو لخوا پیل شو. د کندز واليت د چاردرې ولسوالۍ يو اوسيدونکي، عبدالرووف، CIVIC ته وويل:
زه د ميل اردو په خالف کوم شکايت نه لرم، ځکه هغوی له خلکو رسه قانونی او له درناوي ډک چلند لري. کله چې هغوی د کورونو 

تااليش کوي، لومړی ټلیفون کوي او موږ ته خرب راکوي چې هغوی غواړي د کورونو تااليش وکړي. 2 
د ټولنې مرشانو هم په دې هکله مثالونه ورکړل چې امنیتي ځواکونه د جوماتونو او همدارنګه د کيل مرشانو له الرې د چاودیدونکو توکو 
د موقعيت او له منځه وړلو په اړه، او د خلکو د خوندیتوب او ساتنې لپاره د سیمې د کالبندیدو په هکله خرب ورکوي. 3په حقیقت کې، د 
امنیتي ځواکونو د چاودیدونکو توکو4 د خنثی کولو هڅو پایله ښیي چې له چاودیدونکو توکو څخه د ملکي وګړو زیامننیدل کم شوي دي. 
په 2015 کال کې چاودیدونکو توکو د ملکي تلفات 21 سلنه جوړوله، په داسې حال کې چې د 2016 کال په لومړيو شپږو مياشتو کې 

دغه شمیره 17 سلنه وه. 5
همدارنګه ملکي وګړو د ښځو په واسطه د کورونو تااليش د امنیتي ځواکونو لخوا یو مثبت بدلون وباله چې د نړیوالو ځواکونو برعکس عمل 
دی.6 ميل اردو او ميل پولیس د ځانګړو عملیاتو او د شپې چاپو لپاره چې په کې د کور او انفرادي تااليش شامله وي، له ښځينه کارکوونکو 
او افرسانو څخه کار اخيل. د ښځينه افغان افرسانو لخوا د ښځینه سامان آالتو تااليش په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې د افغانستان له 

کلتوري رواجونو رسه سمون لري. 
په 2015 کال کې د امنیتي ځواکونو له لوړ پوړو چارواکو رسه د CIVIC مرکې د عملیاتو، چاپو او چاودیدونکو توکو په له منځه وړلو کې 

د ټولنې د ښکیلتیا اقدامات بيانوي، چې ملکي وګړو هم ورته اشاره کړې.
که څه هم ملکي وګړو په خپل ګاونډ او ټولنو کې له بې پایه جګړو څخه ناخوښي څرګنده کړه. لکه څرنګه چې په پورته برخه کې ورباندې 

خربې وشوې، دوامداره او تهاجمي عملياتو نه یوازې ملکيانو ته تاوان رسولی، بلکې د هغوی معیشت یې هم اغیزمن کړی دی. 7
اخرت محمد عمري له ډنډ غوري څخه CIVIC ته وويل:

د 2015 کال په سپتمرب کې، کله چې په ډنډ غوري کې جګړه پیل شوه او له کوم واقعي پرمختګ پرته یې همداسې دوام وموند، موږ 

1 د کندهار والیت ارغنداب ولسوالۍ په شاهین اوسط کيل کې له قومي مرش مال نعمت الله رسه مرکه؛ عبدالخالق په دوراهي کيل کې قومي مرش او په شاه آغا کيل 
کې د قوم سپین ږیری، ارغنداب ولسوالۍ؛ کندهار والیت، نوامرب 5102.

2 د کندز والیت چاردره ولسوالۍ د عیيس خان کيل عبدالرووف رسه مرکه چې پخوا دولتي کارکوونکی او اوس بزګر دی، مرکه ملرب 57، کندز ښار، کندز والیت، 
مارچ 6102.

3 ښاغيل حبیبي رسه مرکه، د ټولنې مرش او په کندهار پوهنتون کې استاد، کندهار ښار، کندهار والیت، مرکه ملرب 6، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 5102.
4 د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د 2102 په جون کې له چاودیدونکو توکو رسه د مبارزې سرتاتیژي تصویب کړه، چې په کې د 911 بیړنۍ شمیره شامله ده 

چې په ځینو والیتونو کې د ملکیانو لخوا د خطر لرونکو فعالیتونو د رپوټ ورکولو لپاره فعاله ده. پریکنده مالتړ له چاودیدونکو توکو رسه د مبارزې په برخه کې د 
روزنې، تجهیز او مشورې مالتړ کوي. 

5 یوناما، د 5102 کلنی رپوټ او د 6102 د نیامیي کال رپوټ. 
6 د کندهار والیت میانشین ولسوالۍ د پرلیز کيل قومي مرش ملک خیرالدین رسه مرکه، مرکه ملرب 11، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 5102.

7 د بغالن والیت په بغالن مرکزي کې له ښوونکي رشیف الله رسه مرکه، مرکه ملرب 62، بغالن والیت، نوامرب 5102.
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د بغالن واليت له وايل او د پولیسو قومندان رسه وکتل او ورڅخه مو وغوښتل چې يا دې جګړې پای ته ورسوي او یا یې بنده کړي. 
جګړې دوام وموند او موږ د ډنډ غوري اوسیدونکو ته د پام وړ زیان ورسید. 1 

ځينې ټولنې د طالبانو له منځه وړلو ته د ملکي وګړو د خوندیتوب د تلپاتې سرتاتیژۍ په توګه ګوري، خو هغه څه چې دوی نه غواړي هغه 
د حکومت او طالبانو تر منځ د دوامداره مودې لپاره د سیمې د کنټرول بدلون دی، چې ملکي وګړو ته زیان رسوي. 2 

            د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د ملکي تلفاتو د مخنیوي اقدامات

د ملکي تلفاتو د معلومولو څانګه د ميل امنیت شورا په توحید دفرت )پخوا د ولسمرشۍ ماڼۍ د همغږۍ معلومايت 
څانګه( کې موجوده ده. که څه هم دغه دفرت لکه د آیساف تر مرشۍ الندې دفرت په څیر مالتړ او امکاناتو ته 
اړتیا لري څو د ملکي تلفاتو د کمولو ټیم )CCMT( رول په غاړه واخيل.CIVIC  په 2015 کال کې د افغان دولت او 
پریکنده مالتړ لپاره یوه مفصله څیړنه تر رسه کړه څو امنیتي ځواکونو ته د ملکي تلفاتو د منسوبیدو رپوټ ورکولو د ښه 
کیدو په ګډون، د بهبود راوستلو وړاندیز وکړي، د ملکي وګړو د زیامننیدو ارقام تحلیل او په تکتیکونو او روزنو کې 
بدلون په ګوته کړي، د دولت څیړنیزې وړتیاو ته پراختیا ورکړي او افغان حکومت ته د ناټو په مرشۍ د ملکي تلفاتو 

د مخنیوي او خطر کمولو بورډ )CAMB( وروسپاري. 3
د CAMB انتقال د 2016 کال په جنورۍ کې بشپړ شو، او اوس د ميل امنیت شورا په دفرت کې د چارواکو لخوا 
رهربي کیږي. دوی په هرو درې میاشتو کې غونډه لري او د دفاع او کورنيو چارو وزارتونو، د ميل امنیت ریاست او د 
سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ریاست ته دنده سپاري څو خپل رپوټ ورکړي او د تلفاتو د کمیدو هڅې په ګوته کړي. 
د 2016 کال په جوالی کې، افغان دولت د ملکي تلفاتو د مخنیوي ميل پالیيس جوړه کړه، چې موخه یې د امنیتي 
ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکي وګړو خوندي کول او د تلفاتو راکمول دي. د جون په 30، د افغانستان 
اجرائيوي رييس ډاکټر عبدالله عبدالله، د خوندیتوب کاري ډلې لومړنۍ لوړپوړې غونډه تر رسه کړه، چې موخه یې 
د ملکي تلفاتو د کمولو ميل پاليسۍ د تطبيق لپاره د خربو اترو الرې هوارول دي. 4ورپسې، د ONSC په مرشۍ د 

کاري ډلې غونډې د 2016 په سپټمرب کې پیل شوې څو پالیيس پلې کړي. 
دا د افغان حکومت لخوا د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره هرکيل کوونکې هڅې دي او د پریکنده مالتړ لخوا یې مالتړ 

کیږي. 

1 له سیايس او ټولنیز فعال اخرت محمد عمري رسه مرکه، مرکه ملرب 42، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 5102.
2 د والیتي شورا پخوانۍ غړې او د بانو پراختیایي موسسې مرشې نوریه حمیدي رسه په بغالن والیت کې مرکه، مرکه ملرب 35، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 

.2015
CIVIC 3، »د ملکي وګړو د تلفاتو د حل الره: د ملکي وګړو د تلفاتو مخنیوي ټیم لپاره تطبیقي پالن او د افغانستان حکومت ته سپارښتنې،« اکتوبر 2015.   

4 د ميل امنیت شورا رسه د CIVIC خربې اترې، جوالی 2016.
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د ملکي قربانیانو د مرستې پروګرامونه
د جګړه ځپلو ملکي وګړو د مرکو او له 2012 راپدیخوا پر دغو پروګرامونو د CIVIC د څیړنې پر بنسټ، د افغانستان د ملکي قربانیانو د 

مرستې پروګرامونه په جدي ډول اصالحاتو ته اړتیا لري. 
افغان حکومت په افغانستان کې د ښکیلو خواو لخوا د ملکیانو د زیامننیدو د مرستې لپاره دوه میکانیزمونه درلوديل دي. تر ټولو مشهور یې 
د ولسمرشۍ صندوق 99 کوډ دی چې د ولسمرش د دفرت لخوا جوړ شوی او څارل کیږي. د اړوندو واليتونو د وايل د دفرت له الرې ملکي 
وګړو ته چې ورته زیان رسیدلی وي، لنډمهاله مرسته چمتو کوي، لکه 100000 افغانۍ )1،435 $( د وژل شويو کورنۍ او 50000 افغانۍ 
)شاوخوا $718( د ټپیانو کورنۍ ته. 1په ځینو مواردو کې کیدای يش د کورنۍ يو غړی حج ته هم واستول يش او /یا ورته یوه منره ځمکې 

ورکړل يش. دغه مرسته له 2015 وروسته نه ورکول کیږي.
دویم پروګرام، د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت لخوا اداره کیږي او تر اوسه پورې کار کوي، چې د معلولیت ګټې د سیستم 
په څیر جوړښت لري. په اصل کې، کوم ملکي وګړي چې د ښکیلو اړخونو لخوا ورته زیان رسیدلی وي، په نوموړي وزارت کې د دوو جال 
مرستو له الرې مستحق ګڼل کیږي. د شهیدانو د مرستې له صندوق څخه د هر ملکي وګړي کورنۍ ته چې په جګړه کې وژل شوی وي، 
هره میاشت 1500 افغانۍ )$22(، په کال کې ټولټال 18000 افغانۍ )$258( ورکول کیږي. هغه ملکي وګړي چې د جګړې په پایله کې 
معیوب شوي وي، هره میاشت د 750-1500 افغانیو تر منځ )$22$-11( تر السه کوي چې دا په دې پورې اړه لري چې روغتیا وزارت د 

هغوی معیوبیت تر څه وخت متدید کړی دی. 2
دغه پروګرامونه په پراخه توګه له هغو کسانو رسه په مرستې مترکز لري چې د وسله والو مخالفو ډلو او یا نړیوالو پوځي ځواکونو لخوا ورته 
تاوان رسیدلی وي. د امنیتي ځواکونو په الس زیامنن شویو زیات شمیر ملکي وګړو CIVIC ته وویل چې دوی د مرستو د دغو میکانیزمونو 
له الرې هیڅ مرسته تر السه کړې نه ده، او افغان چارواکي د دغو ادعاو په منلو یا نه منلو کې پاتې راغيل چې آیا امنیتي ځواکونو ملکیانو 
ته تاوان رسولی دی که نه. 3ملکي وګړي هم د غوښتنلیک د پیچلې پروسې، د چارواکو لخوا د تعقیب نشتوايل، د ملکي وګړو لخوا د دې 
پروګرامونو په هکله د پوهاوي نشتون، د مرستو په ویشلو کې د پام وړ ځنډ، د څیړنیزو ټیمونو یا هغو کسانو تر منځ چې دغه پروګرامونه اداره 

کوي، د لږې یا هیڅ همغږۍ نشتون او د میرمنو د ګوښه کولو په هکله چې د مرستې په لټه کې دي، شکایتونه موجود دي. 4 
په داسې حال کې چې ښځې له دې مرستو بې برخې شوې نه دي، نارینه اکرثاً خپل ځان د خپل ورور د کونډې او ماشومانو د نفقه راوړونکي 
په توګه معريف کوي. که څه هم دا ډول عمل په افغانستان کې د جنسیت محافظه کار رول څرګندوي، او دا کار ښځو ته اجازه نه ورکوي 
چې د ځان لپاره مايل پریکړې وکړي. د ښځو په منځ کې د سواد ټیټه کچه، او هغه کسان چې نارینه خپلوان نه لري چې ورڅخه دفاع وکړي، 
د نفقه راوړونکي د له منځه تللو وروسته ښځې نورې هم د لوږې په وړاندې زیان منونکې کوي.5 رسبیره پر دې، د امنیتي ځواکونو لخوا د 
ملکي تلفاتو په نادره رپوټ ورکولو او هغو سیمو ته کمزوری الرسسی چې د وسله والو مخالفینو د الس الندې دي، دا معنا لري چې ملکي 

وګړي اکرثاً د دولت مرستې نه تر السه کوي. 6   

1 د اسعارو د تبادلې نرخ د 2016 د نوامرب په 1 نیټه.
2 د افغان حکومت د پیسو ورکړې په هکله د CIVIC دغه رپوټ وګورئ، »د خپل ځان ساتنه: د ملکي وګړو د زیان په وړاندې د افغان حکومت پیاوړی ځواب،« 

2013، او CIVIC، »د خلکو له السه ورکول: په افغانستان کې د ملکي وګړو د کړیدو بیې او پایلې،« 2009، 55-61 پاڼې. 
3 هامغه ځای، 21-38 پاڼې.

4 هامغه ځای.
5 هامغه ځای، 36-37 پاڼې.

6 هامغه ځای.
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د ملکي وګړو د ځان ساتنې سرتاتیژۍ
د امنیت نشتون ملکي وګړي او د هغوی ټولنې مجبوره کړي چې د خوندیتوب لپاره په سیمه ییزه توګه د حل الرې پیدا کړي.  د بیلګې په 
توګه، په کندهار کې له کلونو جګړو وروسته، زيات شمیر خلکو تهکوي او یا په خپلو کورونو کې خوندي خونې جوړې کړي دي چې د 
جګړې پر مهال ورته پناه وړي. نور کسان چې دغه راز وسايل نه لري، د کيل جومات ته پناه وړي.1 په کندز، بغالن او ننګرهار کې يو شمیر 

خلکو د والیت خوندي برخو ته کډه کړې او یا په نږدې کلیو کې د خپلو خپلوانو کورونو ته تليل چې له جګړې څخه لیرې دي.   
د ټولو څلورو واليتونو په جګړه ځپلو سیمو کې چې دغه څیړنه تر رسه شوې، زیاتو هغو کسانو چې مرکه وررسه شوې، د خوندیتوب لږه 
خو عميل پوهه درلوده. د بیلګې په توګه، مال نعمت االله، د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ قومي مرش، خوندیتوب د خلکو ابتدایي ساتل او 

1 احمدشاه سپر رسه مرکه، سیايس شنونکی او د کاروان د سولې غږ رئیس، مرکه ملرب 5، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.
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امنیت، د هغوی د ملکیت ساتل او د ژوندانه وسایلو او رسچینو ته خوندي او امن الرسسی تعریف کړ. 1
ځینې ملکي وګړي چې د لسیزو جګړو ځپيل دي، له طالبانو او حکومت څخه مته نه لري چې د ملکي وګړو ژوند او اصولو ته درناوی 

ولري.  ملک خیرالدین له میانشین څخه د ټولنې مرش CIVIC ته وويل:
موږ د جګړې له ښکیلو اړخونو څخه مته نه لرو چې په جګړه کې حلوا وویيش. هغه څه چې موږ له هغوی څخه غواړو، دا دی چې 

هغوی د ملکي وګړو د ژوند پروا ولري او زموږ له کليو او ښارونو بهر له یو بل رسه جګړه وکړي. 2 
په دې توګه، د ټولنې په کچه د خوندیتوب سرتاتیژۍ له بې پریتوب څخه د یوه اړخ تر نیولو او د جګړو له اړخونو رسه خصويص یا عامه 
تړون درلودلو، او په خپله خوښه بې ځایه کیدو پورې پراختیا لري. د واقعي خوندیتوب پایلې توپیر لري، خو د دې ټولنو هڅې په سیمه ییزې 

بڼې جوړې شوي څو د هغوی له ځانګړو رشایطو رسه د هغوی خوندیتوب زیات کړي.3  

بې پرې پاتې کیدل، اړخ نیول
سيمه یيزې ټولنې په بیالبیل ډول له طالبانو رسه چلند کوي څو خپل خوندیتوب او امنیت زیات کړي او خپل ځان بې پرې وسايت، دوی له 
طالبانو غواړي چې له دولتي ځواکونو څخه د هغوی له سیمو لیرې جګړه وکړي. په کندهار کې د خلکو بې پریتوب د دې المل شو چې 
ملکي وګړو ته د ښکیلو اړخونو لخوا تاوان ونه رسیږي او هغوی خوندي پاتې يش. په کندهار کې د ټولنې مرشانوCIVIC  ته وويل چې 
دوی په وار وار د طالبانو سيمه ييزو قومندانانو ته ورغيل چې د چاودیدونکو توکو په تړاو د ملکيانو تلفات کم کړي. که څه هم طالبانو په 
بشپړه توګه د چاودیدونکو توکو کارول بند کړي نه دي او د چاودیدونکو توکو ځای پر ځای کول په پټه تر رسه کیږي. د ارغنداب ولسوالۍ 
په شاهني کيل کې د ټولنې د ښکیلتیا او له میاشتو فشار وروسته، طالبانو د 2015 په مارچ میاشت کې موافقه وکړه چې هغوی به د ماینونو 
ښخول د ماښام له 6 بجو د سهار تر 9 بجو پورې محدود کړي او بیا یې وروسته بیرته لیرې کړي څو د ملکي وګړو تلفات کم يش. دغه تړون 
په خپل قوت پاتې دی. 4د کندهار په نورو ولسوالیو کې د ټولنې مرشانو ورته بریالیتوب نه درلود، ځکه سیمه ییز طالبان چاودیدونکو توکو ته 

د “نه مذاکرې وړ” اغیزمن پوځي تکتیک په سرتګه ګوري5. احمد جان )مستعار نوم( له ارغستان څخه CIVIC ته وويل:
زموږ مرشانو د جرګې په ترڅ کې طالبانو ته وویل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د خدای لپاره زموږ کورونو ته نږدې ماینونه مه 
ږدئ... که تاسې غواړئ ]حکومت[ رسه جګړه وکړئ، باید زموږ له کورونو لیرې دا کار وکړئ، نه زموږ کورونو ته نږدې. زموږ کلی 

ډیر نفوس نه لري، خو بیا هم طالبان او دولت موږ ځوروي. 6 
که څه هم ټولنو په ننګرهار کې د داعش، طالبانو او د حکومت پلوه ځواکونو تر منځ اړخ نیولی دی. د ځمکې پر رس نښتو، طبيعي رسچينو، 
او پوځي-سیايس واک دغه اړخ نیول نور هم پیاوړی کړی دی. د بیلګې په توګه، په ننګرهار کې د عيل شیرخیلو قوم د داعش خوا نیولې په 
داسې حال کې چې د سیپاؤ سيال قوم د حکومت اړخ نیولی دی. 7په ننګرهار کې د دغه ډول اړخ نیولو پایله د ملکي وګړو لپاره ځکه تباه 

کوونکې ده چې د دواړو خواو مالتړي پر یو بل ځوايب بریدونه کوي. 
دې ته ورته بیلګه په بغالن کې موجوده ده. ټولنې د توکم پر بنسټ ویشل شوي. پښتانه د طالبانو پلوي کوي، په داسې حال کې چې غیرپښتانه 

1 د کندهار والیت ارغنداب ولسوالۍ په شاهین اوسط کيل کې له قومي مرش مال نعمت الله رسه مرکه، مرکه ملرب 7، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.
2 د کندهار والیت میانشین ولسوالۍ د پرلیز کيل قومي مرش ملک خیرالدین رسه مرکه، مرکه ملرب 11، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 5102.
3 په کندهار کې د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال تنویر رسه مرکه، مرکه ملرب 4، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 5102.

4 د کندهار والیت ارغنداب ولسوالۍ په شاهین اوسط کيل کې له قومي مرش مال نعمت الله رسه مرکه، مرکه ملرب 7، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 5102.
5 د کندهار والیت ارغستان ولسوالۍ د بغلزي کيل په ښوونځي کې رسمعلم نقیب الله رسه مرکه، مرکه ملرب 1، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 5102.
6 د کندهار والیت ارغستان ولسوالۍ د بغلزي کيل په ښوونځي کې رسمعلم احمدجان رسه مرکه، مرکه ملرب 1، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 5102.

7 د سپین غر ولسوالۍ واکسیناتور آغا میر رسه مرکه، مرکه ملرب 93، جالل آباد ښار، ننګرهار والیت، دسمرب 5102.
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په پراخ ډول د دولت اړخ نیيس. 1 د ستونزو رسچینه، افغان سیمه ییز پولیس دي چې د پښتنو ټولنې ورته د ناوړه ګټه اخیستونکي په توګه ګوري 
او غیرپښتانه یې د طالبانو د نفوذ په وړاندې د خپل امنیت لپاره اړین بويل. 2   حکومت تر اوسه پورې نه دی توانیدلی چې دغو ناخوالو ته د 

حل الره پیدا او ټولو اوسیدونکو ته امنیت برابر کړي، چې د دې کار پایله د بغالن په ځینو برخو کې پرله پسې جګړې دي. 
په نورو ساحو کې، د دولت لږ شتون او د طالبانو بیرته رس راپورته کولو شړل شوي خلک طالبانو ته نږدې کړي دي. په ځینو مواردو کې، د 
طالبانو د تاوتریخوايل له ډاره خلکو د هغوی پر ضد خپله اراده او هوډ له السه ورکړی دی. نورو ټولنو په شعوري ډول د خپلې بقا د چانس 
یا وررسه مخالفت کیږي.  په دې معنا دي چې له حکومت رسه همکاري محدوده  لپاره له طالبانو رسه همکاري کړې. دا اساساً  زیاتولو 

عبدالخالق د کندهار له ارغستان څخه CIVIC ته وويل:
له هغه وخته چې ميل اردو او نړيوال امنيتي ځواکونه زموږ له سيمې ووتل، طالبانو د هغوی ځای ونیو. هغوی د کيل ټول خلک 
پیژين او پوهیږي چې خلک له دولت او امنيتي ځواکونو رسه همکاري نه کوي ځکه د هغوی ژوند په خطر کې کیږي. له همدې امله 
دوی له خلکو رسه بد چلند نه کوي او يا یې نه وژين، ځکه خلک له دغو کلیو څخه دوی رسه مرسته کوي. طالبان په آزاده توګه دغو 

کلیو ته تګ راتګ کوي او عادي ژوند لري. 3 

عامه او خصويص تړونونه
خلک فکر کوي چې دولت نور نيش کوالی له السه وتلې سیمې بیرته له طالبانو څخه ونیيس، له دې کبله ځینو ټولنو د خپلې بقا لپاره یو 
شمیر ترتیبات نیويل دي. دغه ډول ترتیبات د ځایي مرشانو، مالیانو او طالبانو تر منځ په تړون کې منعکس شوي دي. آن سیمه ییزو پولیسو 
د دغه ډول زیامننیدو په پیژندلو رسه د کندهار په ځینو ولسوالیو کې د آزادو اوسیدو لپاره له طالبانو رسه تړونونه کړې دي. په دې کار کې 
اکرثاً ضمني همکاري شامله وي، لکه له دولت رسه د ځایي ټولنو د همکارۍ بندول یا کمول. دغه تړونونه سیمه ییز او پټ وي او حکومت 

په دې خربو کې ښکیل نه وي.
تنویر په کندهار کې د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون د دفرت مرستيال، CIVIC ته وويل:

‘موږ له ښکیلو اړخونو څخه مته نه لرو چې د جګړې په  همدا اوس په ځینو سیمو کې سپین ږیري او قومي 
منځ کې حلوا ووييش. هغه څه چې موږ غواړو دا دي چې 

هغوی دې د ملکي کسانو د ژوند پروا وکړي او جګړه دې 
زموږ له کليو او ښارونو څخه بهر تر رسه کړي’.

 
مرشان له طالبانو رسه پټ تړونونه لري. د کندهار په 
او  پولیسو  اردو، ميل  د ميل  ولسوالیو کې،  بیالبیلو 
سیمه ییزو پولیسو په ګډون یو شمیر امنیتي ځواکونه 
له طالبانو رسه پټ تړونونه لري چې پر یو بل به برید 
نه کوي؛ چې دولت له دې کاره خرب نه دی. پايله يي د خلکو او ولسوالیو زيات خونديتوب او امنيت دی. دا چې سپین ږیري او مرشان ولې 

دغه ډول ترتیباب نیيس، هغوی په ښه توګه پوهیږي چې دولت نيش کوالی هغوی ته خوندیتوب او امنیت برابر کړي. 4 
د ځايي ساتنې تړونونو محرکات توپري لري. يوازې حکومت پلوه ټولنو له طالبانو رسه پټ تړونونه السلیک او اجرا کړي دي، ځکه له مرکز 
څخه تحریم شوي نه دي. له بلې خوا، هغه ټولنې چې طالبانو ته نږدې دي، هغوی له ځایي حکومت رسه تړون کړی چې دښمني دې وررسه 
نه کوي. په وروستنیو مواردو کې، ځايي حکومت ژمنه کړې چې له امنیتي مداخلو څخه به ځان وسايت او ټولنو ته به پراختیایي پروژې او 

مرستې چمتو کړي. دغه بیلګه د کندهار په ارغنداب کې ليدل شوې. حمیدالله د ارغنداب له دالور کيل څخه CIVIC ته وويل:

1 په شامل ختیځ کې د قومي متنفذینو د ټولنیزې پراختیایي شورا مرش حاجي ارباب فرامرز رسه مرکه، مرکه ملرب 03، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 5102.

2 په شامل ختیځ کې د قومي متنفذینو د ټولنیزې پراختیایي شورا مرش حاجي ارباب فرامرز رسه مرکه، مرکه ملرب 30، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 2015.
3 په آدینه کيل کې د ښوونځي ښوونکي عبدالخالق رسه د کندهار والیت په ارغستان ولسوالۍ کې مرکه، مرکه ملرب 2، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.

4 په کندهار کې د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال تنویر رسه مرکه، مرکه ملرب 4، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.
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د دالور کيل ټول اوسیدونکي د غلجي قبیلې د کاکړو ټرب څخه دي. هغوی ټول طالبان دي، له ښځې تر نارينه او له ځوانه تر زوړ 
پورې. د قوم مرش امري محمد او نوي ولسوال تر منځ یو تړون السلیک شو. د هوکړې تفصيالت دا وو چې دولتي او نړیوال ځواکونه 

د هغوی کيل ته تللی نيش او په بدل کې به کلیوال له دولت رسه جګړه نه کوي.1 
د کندهار په معروف ولسوالۍ کې، د څلورو کلیو – لوی قال، پیروز، بیله او چوده – د ټولنې مرشان په اغيزمنه توګه وتوانیدل چې د شپې 
لخوا کلیو ته د ننوتلو له کبله پر طالبانو بندیز ولګوي. دغه تړون د 2015 په مارچ کې تر رسه شو، ځکه د شپې لخوا کلیو ته د طالبانو راتلل 
د امنیتي او نړیوالو ځواکونو د راپارولو المل کیږي، ټولنې په هر ممکنه ډول د دوی د راتګ مخه نیيس. په همدې ډول، ورته تړون له امنیتي 
ځواکونو رسه تر رسه شو، چې د طالبانو په وړاندې د کلیو پر ساتنې ټینګار کوي. 2 له طالبانو او امنیتي ځواکونو رسه دوه ګونې معامله په دې 
معنا ده چې د جګړې هره برخه په هیڅ حالت کې د دوی په کلیو کې جګړه ونکړي. دغه تړون تر اوسه په خپل ځای دی او د ملکي وګړو په 

خوندیتوب او د ټولنې په امنيت کې یې د پام وړ ښه والی راوستی دی. 
خو له طالبانو رسه د ښکیلتیا بریالیتوب او یا پاتې راتلل په دې پورې اړه لري چې هغوی له چا رسه خربې اترې کوي. د بیلګې په توګه، د 
ارغنداب ولسوالۍ په خواجه ملک کيل کې د 2015 د مارچ او جوالی تر منځ، د همدې سيمې د طالبانو له یوه قومندان رسه د خربو پایله دا 
وه چې مبي چاودنې په لنډمهال ډول بندې يش. خو له بلې سیمې څخه د نوي قومندان په راتګ رسه، دغه تړون له منځه والړ. ځايي مرشانو 
هڅه وکړه چې له نوي قومندان رسه د تړونونو په هکله مذاکره وکړي، خو هغه تاوتريخوايل ته زور ورکړ څو خپل قومندانان او رستیري په 

خپل موټی کې ونیيس او ټولنې هم باید د هغه د امر تابع وي. 3
ورته تړون د 2015 کال د سپتمرب په لومړيو کې د بغالن والیت په ډنډ غوري کې د ځایي ټولنو او طالبانو او امنیتي ځواکونو تر منځ السلیک 
شو، خو په بغالن کې د قومي محرکاتو له کبله له ماتې رسه مخامخ شو. دغه تړون د مرکزي حکومت په مرسته د عامه سولې د تړون په موخه 

جوړ شو. د تړون له مخې، امنیتي ځواکونو او طالبانو هیڅ یو نشو کوالی چې په ډنډ غوري کې پوځي عملیات تر رسه کړي. 
د تړون سمدستي پایلو، ملکي وګړو ته لږه سوکايل ورپه برخه کړه، خو موده یې لنډه وه. د سیمې اکرثیت پښتانه په دې باور وو چې له طالبانو 
رسه د هغوی سوله به هغوی پیاوړي کړي څو خپلې ناخوالې له واکمنې تاجک والیتي ادارې رسه حل کړي، په داسې حال کې چې غیر 
پښتنو دې معاملې ته د طالبانو د استخدام، انسجام او د سیمې پراختيا په سرتګه کتل چې غواړي په ګاونډي کندز کې بریدونه تر رسه کړي. 

د معاملې په هکله دغه ډول متناقض تفسیر په سیمه کې شخړې او بې باوري زیاته کړه او درنه جګړه ډیر ژر پیل شوه. 4  
طالبانو د 2015 په سپټمرب کې کندز ښار ونیو چې د بغالن په اوربندۍ کې دغه خربه راغلې نه وه. د راپورونو له مخې دې کار هغوی ته 
اجازه ورکړه چې د اردو او پولیسو له تاسیساتو څخه ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین ته وسلې انتقال کړي. 5 دولت د 2016 په جنورۍ کې له 
طالبانو څخه د ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین د بیرته نیولو لپاره سرت چاڼيز عملیات تررسه کړل. طالبانو په غربګون کې د ډنډ شهاب الدین 
په سیمه کې د برښنا څو ستنې له منځه یووړې او کابل ته یې د برښنا لیږد په جدي ډول مختل کړ. 6افغان ځواکونو له څو اوونیو درنو جګړو 
وروسته باالخره د 2016 په مارچ میاشت کې ډنډ غوري ونیو. خو کله چې اردو له سیمې ووتله او واک یې سیمه ییزو پولیسو ته وسپاره، 
چې خلک ورته په سیمه کې په درنه سرتګه نه ګوري، طالبانو متقابل برید تر رسه کړ او د 2016 په اګست کې یې ډنډ غوري بیرته ونیو.  

1 د کندهار والیت ارغنداب ولسوالۍ په خواجه ملک کيل کې له بزګر سمیع الله رسه مرکه، مرکه ملرب 9، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.
2 د کندهار والیت معروف ولسوالۍ په پیروز کيل کې له کرونده ګر صدیق الله رسه مرکه، مرکه ملرب 14، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.
3 د کندهار والیت ارغنداب ولسوالۍ په خواجه ملک کيل کې له بزګر حمیدالله رسه مرکه، مرکه ملرب 9، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.

4 د والیتي شورا پخوانۍ غړې نوریه حمیدي رسه مرکه، مرکه ملرب 35، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 2015.
له سیايس او ټولنیز فعال اخرت محمد عمري رسه مرکه، مرکه ملرب 24، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 2015.

5 ګران هیواد، »په شامل کې د 2015 بغاوت )4(: په بغالن کې د ښارونو محارصه کول،« د افغانستان د شننې شبکه، اکتوبر 10، 2015، 
https//:www.afghanistan-analysts.org/insurgency-in-the-north-4-baghlan/

6 په پلخمري کې له سیمه ییز خربیال فاتح عزیزي رسه ټلیفوين مرکه، مارچ 2016. ډیویډ جويل، »د طالبانو خرابکارۍ د افغانستان پالزمینې ته د برښنا اصيل 
رسچینه پرې کړې،« نیویارک ټایمز، جنوري 27، 216،

 http//:www.nytimes.com/2016/01/28/world/asia/taliban-electricity-afghanistan-uzbekistan-kabul.html_?r0=
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وروسته په همدې مياشت کې امنیتي ځواکونو بل پوځي عملیات تر رسه کړل او سیمه یې بیرته له طالبانو ونیوله. د 2016 کال تر سپټمرب 
پورې، نوموړې ولسوالۍ د حکومت تر کنرتول الندې ده. 

که څه هم ارغنداب او پنجوايي په کندهار کې نسبتاً ټیکاو لري ځکه دولت هڅه کړې چې حکومتداري ښه او د سیمې اوسیدونکو شکایتونه 
حل کړي. ولسوال د 2015 په مارچ میاشت کې د ارغنداب د دالور کيل د کاکړو قوم رسه یو تړون السلیک کړ چې هغوی ته به مرسته او 
پراختیایي چارې چمتو کوي. په پنجوايي کې، ولسوالۍ د افغان سیمه ییزو پولیسو په هکله ډاډ ورکړ چې په ښه ډول ځايي سیايس محرکات 
او قومي جوړښتونه منعکس کوي. دا کار د ښې حکومتدارۍ او سیايس استازیتوب لکه له ځایي مرشانو رسه د منظمو اوونیزو غونډو په 
ترڅ کې تر رسه شو څو ستونزې حل کړي. 1په دواړو حالتونو کې، ښه حکومتدارۍ او د مناسب پرمختګ اقدامات د سويل ځایي معاملې 

پر ځای د وضعیت د ټیکاو المل ګڼل کیږي. 
دغه محرکات - سیمه ییزو شکایتونه حل او د کندهار په دغو ولسوالیو کې حکومتداري ښه کوي- په بغالن کې موجود نه وو، چې پایله یې 

لږ امنیت او د تاوتریخوالو زیاتوالی و. 

په خپله خوښه بې ځایه کیدل
تاوتريخوالی د دې المل شوی چې زیات کسان بې ځایه يش. د بې ځایه شویو شمیر د 2013 کال له 500،000 څخه په 2016 کې 1.2 
میلیونو ته زیات شو، چې یوازې په 2016 کې 324.000 کسان بې ځایه شوي. زيات شمیر خلکو غوره وګڼله چې خپل کلیوال کورونه 
خوشې کړي او په ښار کې خوندي ځایونه ته والړ يش. په دوی کې هغه کسان شامل دي چې یا یې له دولت رسه اړیکې درلودې، په خپلې 
ولسوالۍ کې یې طالبان ننګويل وو او یا مجبوره شوي وو چې طالبانو ته ډوډۍ او پناه ورکړي. احمد جان )مستعار نوم(، له ارغستان څخه 

ښوونکي CIVIC ته وويل:
د 2015 کال په نياميي کې 20 کورنیو دغه ځای خوشې کړ، ځکه له طالبانو او حکومت څخه ډاریدې. هغوی له حکومت څخه 
ډاریدل ځکه هغوی ته ویل شوي وو چې دوی طالبانو ته ډوډۍ ورکړې. هغوی پاکستان ته والړل. او ځینې نور خلک شته چې د 
طالبانو له ویرې وتښتیدل ځکه هغوی پر دوی تور لګاوه چې له حکومت رسه مرسته کوي. هغوی اوس په کندهار ښار کې اوسیږي.2 
د بغالن په ډنډ غوري ولسوالۍ کې، طالبانو سيمه ييزې ټولنې اړ کړي چې مشخصې کورنۍ له هغه ځایه وشړي چې دوی ورته د نړیوالو 
ځواکونو د متحد په سرتګه ګوري،3 په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د داعش بې ساری ظلم د خلکو د بې ځایه کیدو عمده المل دی. 
حکومت پلوه نږدې ټولې ټولنې او قومونه چې په لومړي رس کې د داعش په خالف ودریدل، مجبوره شوي چې جالل آباد ته رايش. آغا میر 
د ننګرهار له سپني غر ولسوالۍ څخه ادعا کوي چې د 1200 او 1300 په شاوخوا کې خلک د داعش د غچ اخیستنې له ویرې مجبور شول 

چې خپله ولسوالۍ خوشې کړي.

1 د کندهار والیت په پنجوایي ولسوالۍ کې د پنجوایي پراختیایي شورا غړي حاجي جمعه ګل رسه مرکه، مرکه ملرب 15، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.
2 د کندهار والیت په ارغستان ولسوالۍ کې له ښوونکي احمدجان رسه مرکه، مرکه ملرب 1، کندهار ښار، کندهار والیت، نوامرب 2015.

3 د مترکز ډله 2، پلخمري ښار، بغالن والیت، نوامرب 2015.
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پایله
ملکي تلفات د مخالفینو د مقاومت او د نړيوالو ځواکونو د زیاتې برخې د وتلو په پایله کې زیات شوي دي. د طالبانو هڅې چې د کابل 
حکومت له کنرتول څخه زیاتې سیمې وبايس، د دې المل شوي چې چریکي جګړه په هستوګنیزو او کرنیزو سیمو کې په دودیزې جګړې 

بدله يش او د ملکي وګړو پر ژوند، د هغوی کورونو او معیشت باندې اغیزه وکړي.
طالبان او داعش د ملکي وګړو د زیامننیدو د زیاتې برخې مسئولیت په غاړه لري. خو د ميل دفاعي امنیتي ځواکونو د ځمکنۍ نښتو زیاتوالی 
به د اندیښنې المل وي او باید ورته په ښې روزنې او الرښوونې د حل الره پیدا يش څو په ګڼ ميشتو سيمو کې د درندو وسلو استعامل 

محدود کړي. د حکومتي ځواکونو د نظارت نشتون چې په ناوړه کړنو ښکیل دي، په خپل وار د حکومت مالتړ کمزوری کوي.
د امنيتي حالت خرابيدل د ملکي وګړو باور پر حکومت کمزوری کړی چې وکړای يش هغوی خوندي کړي. په دې توګه ټولنو د خوندیتوب 
اقدامات غوره کړي چې د جګړې په ډګر کي له بې طرفه پاتې کیدو څخه نیولې تر طالبانو رسه د پټو تړونونو د تر رسه کولو پورې څو له خپلو 
سیمو څخه تاوتریخوالی لیرې وسايت. د ساتنې په برخه کې د دغو اقداماتو پايلې روښانه نه دي، خو څرګندوي چې حکومت باید د جګړه 

ځپلو ټولنو اندېښنې حل کړي. 





د دې رپوټ په هکله:
دغه رپوټ له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسئولیتونو د انتقال اغیزه څیړي. زموږ څیړنو په بغالن، کندهار، 
کندز او ننګرهار والیتونو کې د جګړې د بیالبیلو اړخونو کړنې ارزويل چې ملکي وګړي اغیزمن کوي؛ دا چې: ملکي وګړي د ځان 
ساتنې لپاره د امنیتي ځواکونو د هڅو په هکله څه نظر لري او په همداشان ملکي وګړي په څه ډول له خرابیدونکي امنیتي حالت 
رسه څرنګه چلند کوي او خپل ځان سايت. په پای کې، دې څیړنې د ملکي وګړو د ځان ساتنې د اندیښنو لیرې کولو لپاره حکومت 

ته وړاندیز کړی دی. 

د دې سازمان په هکله:
په جگړی کې د ملکي وګړو مرکز )CIVIC( ماموریت دا دی چې په ټوله نړۍ کې په جګړو کې د ښکیلو وليس خلکو ساتنه زیاته 
کړي. موږ پر نړیوالو سازمانونو، حکومتونو، پوځونو او وسله والو غیر دولتي فعالینو باندې غږ کوو او مشوره ورکوو چې داسې 
پالیسۍ غوره او پيل کړي څو د ملکي زيانونو مخنيوي وکړي. کله چې ملکي وګړو ته زیان ورسیږي، موږ د اصالح او له زیان 
وروسته اقداماتو مالتړ کوو. موږ د ملکي وګړو غږونه هغو کسانو ته رسوو چې د هغوی پر ژوندانه باندې د اغیزو په هکله تصمیم 

نیيس.

ټیلفون: 6958 558 202 1+
info@civiliansinconflict.org :برښنا لیک

civiliansinconflict.org


