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 له خوا دادارید اړٌکو او  انستٌتٌوت د پرانٌستی ټولنید

 :پردي په دروازه کً

د السه  باورونود افغانانو د زړونو او  وله کبلهٌرغلون د د نړٌوالو ځواکونو له خوا د شپی
 ورکول

  لنډٌز

که څه هم مخالفٌن د زٌاتی برخی . بار زؼمی ګړیاتٌدونکی توگه په افؽانستان کې د جيفؽان ملکی وگړی په زا
نړٌوال ځواکونو د پام وړ . يدپرؼاړه لری، خوعام وگړی نړٌوال ځواکونو ته په ؼصه  پړه او زٌان ضرر

د ملکی تلفاتو هؽه برخه چی د  اصتآکوښښ کړی ترڅو د خپلو کړونو په ښه کولو سره دؼه ټکی ته پام وکړی، خ
ٌادٌږی، لږ  ومپه ن له خوا د عملٌا توچی د شپی  کتٌکت ، هؽهسره له دی. ړیټٌټه ک را ،له دهکبله ٌو ي بمبارایهو

 .کی راؼلیپبدلون 

سره شوی، ښې چی د  تر رانٌستی ټولنی او افؽان ؼٌر دولتی سازمان د اړٌکو څانگی له خواپهؽه څٌړنه چی د 
ی اچوی، زفؽانی ټولنه بدی اؼیپر ا ٌرؼلد شپی . هچلند او معافٌت سره ٌوځای وناوړه ٌرؼلونه د  او یپشپی چا

چاپو په  د د شپی. او د هؽو خلکو د پردی کٌدو سبب گرزی چی نړٌوال ځواکونه گواکې د هؽوی ساتنه کوي
عملٌاتو کې، افؽان او نړٌوال ځواکونه د شپی په تٌاره کې د خلکو کورونو ته ننوځی او د کورونو لټون کوی، او 

 . ٌی ډٌر وخت خلک نٌسی او بندٌان کوی

سه کولو کې د شپی د خلکو د اعتماد او مرستی په ترال دی، د نړٌوالی ټولنی تعهد افؽانستان ته د ثبات راوستل
وړاندی د افؽانانو منفی احساس به  ځواکونو پر پوځی د نړٌوالو. کٌږیٌوه جدی تٌروتنه بلل  اوعملٌا ت چاپی

 .ولري دوام همداسیکً   وی ناوړه چلند د شپی چاپو عملٌاتود بدل نشی چی د ؼیتره

پلو والٌتونو پکتٌا او ځجنگ په رانٌستی ټولنی او د اړٌکو څانگی پوری، پدسمبر  د سپتمبر څخه ترکال  ۲۰۰۹د 
لری او  خلک د نړٌوالو ځواکونو په اړه څه نظر چه شی روښانهڅو  خوست کی ٌوه څٌړنه تر سره کړی، تر

، خو دی یڅٌړنه په دوو والٌتونو کی ترسره شو که څه هم دا. هی چی نوی پوځی پالٌسی څومره گټوره دشوپتٌل 
 .ی ستونزی پراخوالی او ثابت والی ښکاره کويد ته ورته حالت د افؽانستان په نورو سٌمو کې هم شته، چی د

ې د دولت پلوه ځواکونو لپاره د بری احساس ورکړی، خو دا عمل د ید شپی چاپی ښا چی په داسی حال کې ده دا
بی تمٌزه خطر او زٌان کچه  په سٌمو کی خلکو ته د له خوا عملٌا تروی او د شپی پپه منځ کې ډار خخلکو 
د خلکو اعتماد له منځه وړی او د ، د شتمنٌو زٌان او روانی اؼٌزی هؽه شٌان دی چی مرگ او ژوبله. لوړي

 .ويټخلکو د ساتنی کچه راټً

. هم را والوړی تضمٌنونو د نشتوالی له کبله رامنځ ته کٌږی د شپی چاپی هؽه ستونزی چی د اړتٌا وړ ،راز همدا
دؼه . خلکو د بندی کٌدو المل گرزي هسره کٌږی چی د بی گنا د ؼلطو معلوماتو پراساس تر آدؼه ٌرؼلونه اکثر

 دا پخپله .پوره دالٌل وړاندی شً او ته وړ ٌتوبدوی بند دی نه چی دله کې ساتل کٌږی پرته  ه بندپ خلک بٌا
او د قانون د حاکمٌت لپاره هلی ځلی تر  و او دولت تر منځ واټن زٌاتویخلک دی سٌستم بی اعتماده کوی،عدل

 .پوښتنی الندی راولی

اطمٌنان  دا  څو ې بندی کول ضروری وی، خو باٌد هڅه وشی ترینستان جاری منازعی ته په پام سره ښااد افػ
ټولنی د ثبات راوستو هؽه پراخه پالٌسی، د قانون حاکمٌت حاصل شی چی د شپی چاپی او نور عملٌات د نړٌوالی 

 .پوښتنی الندی رانه ولً تر هاو د خلکو ساتن
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. نوری الری ولټول شی ی په عوض دعملٌاتو د له خوا شپی د.۱

د اصولو په مطابقت کی   با ٌدی اوشسره رامنځ ته  کی نٌولو پام په نه باٌد د خلکو اندٌښنو تهلونو دا بد
. وی

 .ږی شًغې آٌساف قوماندانانو سره همیعملٌات باٌد د ځا او د شپی چاپی -۲

ه پ ته کړای شی او دوی چاپو په هکله خبر د کې د شپی سٌمو دوی په اړوندود باٌد  ا ني قوماندانیځا
که د عملٌاتو نه مخ کی دا  .رکړای شیترسره کولو کې ونډه ود عملٌاتو په او  ټا کلو صالحٌت، موخه

. ی نه وی باٌد وروسته د عملٌاتو څخه وشیکار شون

 .غلطو معلوماتو مخ نٌوی د -۳

ې سرچٌنی یاړخٌزی ځا ی کی پراخ او هرهػمنځ ته شی، چی په  باٌد را سٌستم و وړلد معلوماتو د ارزو
. ٌرؼلونو مخ نٌوی وکړید وړاندی  رپشی د بی گناه خلکو ی کوالدا او دولت گډون ولری، 

. طمٌنان ترالسه شی چی د افغانی ځواکونو گډون د بدچلند لپاره الره اواره نکړیله دی نه باٌد ا -۴

کې د کورنٌو ځواکونو د قانون ماتونکو  گڼی چی په گډوعملٌاتو ګرمردی پډٌر افؽانان نړٌوال ځواکونه 
. یونکنٌوی کړنو څخه مخ

 .څخه ډه ډه وشًلو د بی نظم اوناقانونه ملٌشو سره د کارکو -۵

. هؽوی د سرؼړونو له کبله گران کار دي ت او حساب ته راکشول دظارډلو نددؼه راز 

. له الریځواب ورکولو کول د ته د اعتماد رامنځ  -۶

منځ ته شی او په وړ توگه باٌد هؽی ته ځواب  د شپی چاپو د شکاٌتونو د ځواب کولو لپاره ٌو جوړښت را
 .دیووٌل شی او ددی لپاره د پوځی سلسلو مراتب اړٌن کار 

زندانٌانو او  دهؽه اقدام دی چی د ملکی تلفاتو، د جگړی اړون له خوا  (OSI)د پرانٌستی ټولنی انستٌتوت څٌړنه دا

وت ٌوه ؼٌر حکومتی ټولنه تیپرانٌستی ټولنی انستً. اندٌښنی په افؽانستان او پاکستان کی وارزوي دههؽی ته اړون
 د دموکراسی ،مسؤولٌت احساس ولريد وړاندی  لو خلکو پرپد خٌی چی حکومتونه  ده چی په هؽو هٌوادونو کې

داسی نووښتونه رامنځ ته کوی  توستٌتیپه محلی کچه کی، پرانٌستی ټولنی ان .په را منځ ته کولو کی کار کوی
 .ته پام وشً تعلٌم، صحت او مطبوعاتو ښه کولو ،چی په هؽی کی د عدالت

د اړٌکو . له خوا ترسره شوی ده  (TLO)او د اړٌکو څانگی ٌتٌوتته گډه توگه د پرانسٌتی ټولنی انسپڅٌړنه  دا

د سنتی او مدرنو مدنی  ،ي د محلی دولتداری ښه کولیی چی موخه دافؽانی ؼٌر حکومتی سازمان  هڅانگه ٌو
ټٌکاو راوستل ټولنو سره د سٌستماتٌک او منظم څٌړونو، دٌالوګ او برنامو له طرٌقه په افؽانستان کی د سولی او 

. يد

. ترسره شوی ديله خوا بنٌاد په افؽانستان کې  هؽیددی څٌړنی چاری د پرانٌستی ټولنی انستٌتٌوت او د
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I : پٌژندنه

ی تٌوه زٌا که څه هم نړٌوالو ځواکونو د خلکو د ساتنی په اړوند تر. ؼٌزی زؼمیا ګړیافؽان ملکی وگړی د ج
ی راتٌټی شوی ږمنځ ته کً له راببمبارٌو له ک ییهؽه مرگ ژوبلی چی د هوا آخاصت –اندازی هڅی کړی دی

ددی ٌو  .کله له مخالفٌنو الزٌات خطرناک گڼیهم مخالفٌنو ته ورته او  ان نړٌوال ځواکونهخو ډٌری افؽان –دی
 .د عملٌاتو دوام دی شپی له خوا د چا پواوالمل د

 د د شپی وی تکتٌکی بدلونونهکال د جوالی د مٌاشتی ن ۲۰۰۹د  ښکاره کوی چی د عامو خلکو سره مرکی دا
ؼو سٌمو کې چی پخوا آرامه وی لکه د کندز هاوس په . وستیکمښت نه دی را کی د پام وړ وچاپو په عملٌات

دی ښکارندوی  د حکا ٌتونهد خوست، پکتٌا او نورو ځاٌونو څخه  .ترسره کٌږيهلته هم عملٌات ډول دا  1،والٌت
 د چی دوی د شپی شت او احساس به تر هؽی بدلون ونه موی ترڅومنفی بردا نه دی چی د نړٌوالو ځواکونو

 .د ناوړه چلند څخه کار اخلی اچولوچاپو

رضد احساسات راپاروی، د دؼو عملٌاتو په بهٌر کی کړنی او د خلکو نٌونی او پسربٌره پردی چی دا د بهرنٌو 
او آٌا په افؽانستان  اوکه نهمطابقت لری، دا د نړٌوالو قوانٌنو سره ایبندی کول ذهن ته هؽه سوالونه راولی چی آ

 کی د قانون حاکمٌت او ټٌکاو راتلو ته زٌان رسوی، او آٌا هؽو نور اقدامات  چی د دولت او نورو نړٌوالو کړٌو
 .او که څرنګه؟ اؼٌزی الندی راولی ل کٌږی تریخلکو لپاره اخست د له خوا

 کوالی شی چی د دوی قواوو ا ترجٌح ورکول کٌږی او داد شپی لخوحملی کورنو باندی  په داسی حال کې چی پر
بی تمٌزه او بی  ژوند ته د وله بله پلوه د بی گناه ماشومانو، ښځو او نارٌنو ته متوجه خطر راټٌټ کړی، خو

په دی ترتٌب سره د خلکو په منځ کې د دښمنی او عداوت حس ډٌرٌږی  .و په معنی دهتشخٌصه قوی متوجه کول
لکه چی د امرٌکا او . پوښتنی الندی راځی موخی چی د خلکو د مالتړ خپل کول دی تر یراتٌژٌکاو هؽه لوی است

هؽو  لور د موږ پخپله د ستراتٌژٌک شکست په”: ٌینوی قوماندان په افؽانستان کی جنرال مک کرستل وا وټنا
مخالفٌن نشی  .ٌو، روان ملکی مرگ ژوبلی رامنځ ته کٌږیکی چی په هؽی  ولو سرهجنگی تکتٌکونو په کار

 2“.کوالی چی په پوځی توگه موږ ته ماته راکړی، خو موږ خپله ځان ته ماته ورکوو

سره  بنسټ تر ؼلطو معلوماتو پرد راز داسی شواهد شته چی ښکاره کوی د دؼو عملٌاتو ډٌر شمٌر ېی  همدا
وی د افؽان ادارو د هم  وړد توجٌه ٌی شوی، او خلک په تٌروتنه نٌول شوی او حتی هؽه شمٌر چی نٌول کٌدل 

دافکتورونه او اسباب کٌدای شی په دی معنی وی چی د دؼه عملٌاتو ارزښت . ی شوی ديشفساد له کبله بٌرته خو
 .وی او نا څرګند نامعلوم

په پرتله ډٌر او  د هؽی د گټو یقٌمت په هؽه طرٌقه چی اوس ترسره کٌږ اچولوچاپو د په ټولٌزه توگه، د شپی
. یدگران 

 

II : الٌسٌو بدلون او د شورش پرضد د مبارزی تمرکزپکال کې د -۲۰۰۹په  

هم  هکه څ. لی ښیاۺ زٌاتو۴۰کال په پرتله  ۲۰۰۷، او د هکال کې ډٌره زٌاته شو ۲۰۰۸د ملکی تلفاتو کچه په 
زٌاتوالی د د ملکی تلفاتو . مخالفٌن د زٌاتو تلفاتو مسؤول گڼل کٌږی خو عامه ؼصه نړٌوالو ځواکونو ته متوجه ده

موضوع باندی په ملی کچه  پرکې او د زندانٌانو توٌاعمل واوچاپ په هواًٌ بمبارٌو له امله، ناوړه چلندونه د شپی
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نړٌوال ځواکونه دی ټکی ته . چی دوی باٌد ووځی وکړ افؽانانو پر نړٌوالو ځواکونو ؼږ وډٌر 3.مظاهری وشوی
 .يته واړو کٌدای شی خلک د شورشٌانو پلو و موضوعندانٌانمتوجه شول چی د ملکی تلفاتو او د جگړی اړوند ز

 

ته د  یجگړ وځی ستراتٌژی د شورشٌانو سرهپدؼه بهٌر د شاته راگرځولو په موخه جنرال مک کرستل نوی  د
گ او ژوبلی شمٌره د دی نه کم ارزښت لری چی خلک د رد شورشٌانو د م: تقدم ورکولو ترنامه الندی خپره کړه

د زٌان کچه  هت د نوی پوځی ستراتٌژی اصلی ټکی په دی راڅرخی چی ملکی خلکو .مالتړ واخلیهؽوی نه خپل 
 ځواب وٌلو ټٌټه شی، ځاېی دود او رواج ته پوره درناوی وشی، او د نړٌوالو ځواکونو او افؽان دولت د را

لو او ښه والی د اړتٌا راز د قانون د انفاذ او عدلی سٌستم د پٌاوړی کو مک کرستال همدا 4.احساس پٌاوړی شً
په باب هم څرگندونی کړی دي، چی دا په لوړ فساد، د زندانٌانو سره ناوړه چلند او په زٌاته اندازه د مهارتونو او 

 .مخ دي سره د تورونو منابعو د کموالی

شت کال د جوالی په مٌا ۲۰۰۹چی د  دستورات ووتکتٌکی د نوی ستراتٌژی د پلی کولو په موخه مهم گام نوی 
بمباری چی د ملکی تلفاتو اصلی المل ٌی محدود کړل، هوا دستوراتو فعالٌتونه را ؼو تکتٌکید. کی خپاره شول

همدا راز . شول، او ځواکونه دی ته وهڅول شول چی کلتوری او دٌنی حساسٌتونو ته زٌاته پاملرنه وکړیلږ  وو
. کی راؼلی دی عملٌاتو کی په پدی دستوراتوپه د افؽانی ځواکونو شمول د شپی 

او د محلی چارواکو په ملگرتٌا ترسره  واته د ننه کٌدل باٌد همٌشه د داخلً امنٌتی ځواکونو له خ افؽان کور د هر”
 تر آٌساؾ چی د ناټو: وړدی اجراد دستورات په افؽانستان کې د دواړو مامورٌتونو لپاره  تکتٌکی دا 5“ ...شی 

 .کی شتون لری په افؽانستانچی  قوماندی الندی ده او امرٌکاًٌ پوځونه

کړی چی د هؽی له مخی به زندانٌانو ته په  روسٌجرونه جوړپدی، د امرٌکا دولت د زندانونو نوی  سربٌره پر
امرٌکا همدا راز د بګرام زندان چی د زندانٌانو سره د ناوړه چلند . افؽانستان کې الزٌات حقونه ورکړل شً
 6.دان جوړ کړی ديکېسی هم لری په عوض کی بل نوی زن

III: د ټولنى انگٌرنه   په هکله چاپو د د شپى

تى سازمان د اړٌكو خه تر دسمبر پورى د پرانٌستى ټولنى انستٌتوت او  ؼٌر حكومڅكال د سپتمبر  ۲۰۰۹د 
ددى په موخه چى د خلكو لٌد د نړٌوالو  ،جنوب شرقى والٌتونو پكتٌا او خوست كې ٌوه څٌړنه پهڅانگى له خوا 

په دی . وشوه وكتل شى چى د پوځى پالٌسٌو بدلون څومره گټور دى له بله پلوه وړاندى وارزوى او كونو پراوځ
گډون  ونه زٌات ۱۵۰كى د  وه بحثونه وشول، چى په بحثونو ې د ښځویچى ٌوه  سره ډلو ګروپ۲۰ًد کی څٌړنه 

 ۲۵په دى څٌړنه كى د . شوي ینشامل وو پوښت یكوونكو، چى په هؽوى كى ځاٌې مخور، مشران او د شورا ؼړ
كه څه هم دا څٌړنه په دو والٌتونو كى تر سره شوى  .شوى ديسره  تر (ې د ښځو سرهیاووه )څخه زٌاتى مركې 

نه كوى چى دا ینو له خوا څرگند شوى، او دا ددى ښكارندویقكى د محق ده، خو دى ته ورته ځواب په نورو سٌمو
 7.كى شتون لري ستان په ډٌرو سٌموانگٌرنه چى دلته وړاندى شوه د افؽان

سره له دى چى نړٌوالو ځواكونو د خپلوكړنو په اړوند د پام وړ ښه والى رامنځ ته كړى، خو بٌا هم افؽانان د 
دا اندٌښنى د نړٌوالو ځواكونو په  .كوي تقادد مسؤولٌت نشتوالى له كبله انكړنو او  دكورنٌو او بهرنٌو ځواكونو

رزښت ى د بدلون استراتٌژٌك اهمٌت او اړوى او د ملكى تلفاتو او زندانٌانو په هكله د پالٌساړه بدى انگٌرنى راوال
 .الندى راولى السو تر

 په پالٌسى كى د وروستٌو بدلونونو لمړنى اغٌزى( الف

ستوارت او نور د پالٌسٌو بدلونونه خپاره شول، تکتٌکی دخوا شپږ مٌاشتى وروسته له هؽه نه چى د جگړى  شاو
كال كې د  ۲۰۰۹ په داسى حال كى ده چى ٌونما دا. اؼٌزى واچولى ځٌنو مهمو برخو د پام وړ بدلونونو پردی  نو
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 شان رپوټ وركړل شوى چى په هؽو ملكى تلفاتو ادهم 8.بللی پدٌخوا ترټولو خونړى كال را طالبانو له منځه تلو
 ۲۰۰۸ دسلنه  ۲۸)ته راجع كٌږى د پام وړ امنٌتى ځواكونو او نړٌوالو ځواكونو  ٌومسؤولٌت ٌې كورن چی كې

 .كمښت راؼلى( كال په پرتله

 

راټٌټ كړى، خو د  وو ي بمبارىایي هویتراتٌژى هؽه ملكى تلفات چى المل دا په داسى حال كى ده چى نوى س
ه د شپى چاپو پ چىد ٌونما رپوټ د هؽو اندٌښنو په باب خبر ورکوی . لږ اؼٌزی لری کیوستونزپه چاپو  د شپى

 ۲۰۰۹شان رپوټ وركړل شوى چى په كال  خه كار اخستل كٌږى، همداڅ( یقود حد نه د زٌاتى )عملٌاتو كى 
، تورونهچلند  د بد” ټ دا هم كاږى چىرپو. ملكى وگړى د شپى چاپو په ٌرؼلونو كى مړه شوى دي ۹۸كى 

  9“.شوی دي وړاندى تعرضى رفتار او سلوك او كلتورى حساسٌتونه، خاصتا د ښځو پر

وى په سٌمو كى درڅ كى ووٌل چى د تركه كوونكو د دى څٌړنى په د ٌونما د موندنو سره په سمون كى، ٌو څو م
كال د جوالى په مٌاشت كى د جگړى  ۲۰۰۹پدٌخوا له كله نه چى جنرال مك كرستال د  شپږو مٌاشتو را د تٌرو

افؽانان  .پٌښو په هكله خبرى كولى دچاپو د پىد ش دستورات خپاره كړل د هواٌې بمبارٌو بٌلگى شته، خو ډٌرو بٌا
د  څخهله هؽوى  وروستى پٌښى داسى بٌانوى چى په هؽه كى نړٌوال ځواكونه د كورنٌو ځواكونو سره او ٌا جال

ناوړه چلند، د شٌانو ؼٌر ضرورى له منځه وړل او كلتورى اساساتو درناوى نه كول د شپى چاپو په ترڅ كى 
ل هان په ټوپكو او لؽتو وكس یچى نٌول شو يى شاهدان ددې چى دوى دیكى، خلك وا ښوپه ځٌنو پً .الس اچولى

 10.ى ورته تړل شوىیشوى او السونه 

وى، د كور اسباب له تووٌل چى نړٌوال ځواكونه لوښى ما چاپو كتوونكو د پخوانٌو بندى شوٌو كسانو او د شپى
ٌونو كى لٌدل شوى او د ډٌرو خلكو له خوا په دى سى كړنى په ډٌرو ځادا. منځه وړى او موټرو ته اور اچوى
 .هكله اندٌښنى او شكاٌتونه شوى دى

ى په هؽى وړاندى كړى چ بٌلگى ٌو څو و په اړوندد شپى چاپمركه كوونكو . منفى نه وى پٌښی ٌدل شوىل یټول
ى پخوا شوى كه څه هم دوى ووٌل چى دا ستونز. كى بى احترامى لٌدل شوى وهپ ته  كښى مقدس قرآن او ښځو

كمښت د نوى ستراتٌژى له كبله وى، چى پدى  کی ښاېى په دؼه پٌښو. ندى دى خو په هٌڅ توگه د بښلو وړ
ه پاملرنه ډٌر اهم ځاى لرى او په خاصه توگه عسكرو ته امرشوى چى تٌژى كې دٌنى او كلتورى ارزښتونو سترات

 11.اسٌتونه په پام كى ونٌسىى حسیخه كار واخلى او ځاڅد ښځو په وړاندى له پوره احترام 

كار دى، خو بٌاهم دارنگه تورونه  شونیاو ٌا حتى ناکه څه د هری پٌښی کره کول او د واقعٌتونو پٌدا کول ګران 
خه تٌرى كړى او څقوانٌنو  ووالو ځواكونو له نړٌوالآٌا نړي  کړی چه پوره دلٌل كٌداى شى چى دا سوال راپورته

دا په داسى حال كى ده چى د جنگ په وخت كى د كورونو . ر پښوالندى كړىٌاٌې خپل داخلى پوځى قواعد ت
تالشى او د مظنونٌنو نٌول مجاز عمل گڼل كٌږى، خو نړٌوال قوانٌن حكم كوى چى نٌوونكى طرؾ باٌد هؽه 

 د بٌلگى په توگه، د ٌو ؼٌر مسلح. اساسى او معٌارى كړنى او سلوك د نٌول شوٌو كسانو پروړاندى مراعات كړى
 .كنوانسٌون خالؾ عمل ديد ژٌنو  دوى كس وهل او ټكول په واضح توگه او تړل ش

په بل  12.عملٌات د نړٌوال بشرپالو قوانٌنو د تناسب او تمٌز د اصولو تابع دى او سربٌره پردى، د شپى چاپى
ته رسٌږى  ته متوجه وى، او هر جانبى ضرر چى ملكٌانو عبارت، د شپى چاپو عملٌات باٌد ٌواځى پوځى موخو

عملٌاتو كى چى د زٌاتى قوى د كارولو له او په هؽو د شپى چاپو. باٌد د پوځى هدؾ د گټو سره په تناسب كې وي
ى چى آٌا وړالو ه زٌات ضرر او زٌان رسٌدلى وى دا اندٌښنى راڅخلكو او شتمنٌو ته پكى له تناسب كبله ملكى خ

  .مراعات شوى وى او كه نه پورتنى اصول

اصولو چى  منازعى كه ښكٌل دى باٌد د بشرى حقونو قوانٌنو د قانون د تنفٌذ پر هى په كورنى وسله والدولتونه چ
پرخالؾ  د اصولو د سولى په وخت كى الزامى دى تكٌه وكړى، په داسى حال كى چى د نړٌوالو بشر پالو قوانٌنو
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وه دا ٌوه موضوع ده چى نه ده روښانه د حقوقى پل 13.قوانٌنو كى ٌوه پرانٌستى الره ده ودي، او دا په نړٌوال
د قانون د تنفٌذ اصول د اتفاقى ضرر او زٌان په . ى ديمهؽى قٌمت او گټى معلو شوى، خو د پالٌسى له نظره د

ي، او همدارنگه د یٌرو پوښتنو او اندښنو ته ځواب وااړه ډٌر محافظوى شراٌط لرى، د مسؤولٌت له پلوه ډ
او شواهدو د راټولولو ښه امكان برابردى، او كٌداى شى په افؽانستان  نود ثبوتومحكومٌت او ٌا برات په موخه 

، په زؼرده توگه داسى مشوره نو په دؼه اساس .ه كړىكې د قانون د حاكمٌت لپاره په تدرٌجى توگه الره اوار
نكى دى باٌد د د شپى چاپى عملٌات چى اجتناب نه منو هؽه ٌرى پوځى ځواكونهچحده كه  وركوو چى، د امكان تر

. کړیقانون د تنفٌذ او د نړٌوالو بشرى حقوقو د معٌارونو په مطابقت كى ترسره 

 پرطبى او نورو بشرى سازمانونو باندى ٌرغل( ب

ؼٌر حكومتى سازمانونه او طبى مركزونه هم د . يچاپو ٌواځٌنى موخى نه د د نه د شپىد ملكى خلكو كورو
كال په ۲۰۰۹ال ځواكونو د وبٌلگى كې، نړي روښانه په ٌوه .ځیالندى راٌرؼل  نړٌوالو او كورنى ځواكونو تر

د سوٌدن كمٌتى ووٌل . ٌو كلٌنٌك باندى د وردگو په والٌت كى ٌرؼل وكړ دگست مٌاشت كى د سوٌدن كمٌتى اړونا
ٌضانو ي مری تړل، او بٌاو ٌی كاركوونكى او د مرٌضانو خپلوانچى ځواكونه په زور سره كوټو ته ننوتل، ځاٌې 

همدارنگه وٌل كٌږى چى نړٌوالو ځواكونو د كلٌنٌك كاركوونكو ته  14.شى بهر څخهوكړ چى د خپلو كوټو ته امر
چى د دوى  ووی آٌساؾ پدى اړوند وٌل 15.دوى ته اطالع وركړىچى د مشكوكو مرٌضانو په اړه  امر وكړ
 .ؼوښتى وه مخ كې اجازه د ننهځواكونو 

مراكز، حتى كه هلته مخالفٌن او شورشٌان تر درملنى الندى هم وى په ټولٌزه توگه  د نړٌوالو قوانٌنو مطابق، طبى
هؽه وخت چى دوى په وردگو والٌت كى دؼه ى دٌونما ووٌل چى حقٌقت دا . ونه ديخه ساتل شوى ځايڅٌرؼل  د

 .خه تٌرى كړىڅنړٌوالو ځواكونو د مجاز حد  طبى مركز د ننه شول

 و انگٌرنهد نړٌوالو ځواكونو تصور ا( ج

د شپى چاپو عملٌاتو كى كړنى لكه په زور سره د شپى له خوا كورونو ته ننوتل، د كورنى د ښځو سره مخامخ 
افؽانان په دى عقٌده دى چى ښځٌنه . كٌدل، په خپل ذات كى د شخصى حرٌم د اصولو سره روښانه تناقض دى

له دى هٌره لرى  له هؽوى سره مركى شوى ٌنى ښځى چىځ. ونه گورىته  یپوړنى مقدس دى او باٌد بٌگانه هػ
 16.لى نو دوى به دوزخ ته الړى شًدٌان لٌدلى او ٌا خارجٌانو دوى لًچى د شپى چاپو په عملٌاتو كى دوى خارج

ونه د مبالؽى لپاره ډٌر ټله كومه ځاٌه چى دا ډول عملٌات په افؽانى ټولنه ډٌر كركجن دى نو د ناوړه چلند رپو
كونو اونړٌوالو ځ چه  ډلو سره د مباحثى په وخت كى ٌو شمٌر مركه كوونكو داسى هم ووٌلد . يد مناسب او وړ

ړى راوړى او ماشومان مې یپه هٌلٌكوپتر كى بٌولى او بٌرته ي په ٌوازى توگه یقرآن شرٌؾ ټوټه كړى، ښځٌنه 
 .وژلى ئً په ډزو

. منی هم افؽانان دا بٌا ی، خوو گندو پروپاورته پٌښی ښاٌې د مخالفٌنچی ځٌنی دا او دی ته  که چٌری داسی وگڼو
 بهٌر کی اساس ترسره کوی، او په دی انگٌرنه داده چی ځواکونه د شپی چاپو عملٌات د خپلو پروتوکولونو پر

  .ری او بد چلندونو ته هم الس اچویورځواکونه نورو ؼٌر ض

ی، ږگه ؼلط گڼل کیپه ساده تو ٌینوراو  ٌږیی کپات څخهپه داسی حال کی چی ډٌری شکاٌات پرته له کره والی 
خو نړٌوال او کورنی ځواکونه په دی باٌد پوه شی چی دوی د هؽه واقعٌت پراساس جوړ شوی چی له ناوړه چلند 

الره  ورپٌژندلو د روانی منازعی د ته تورونه افؽان خلکو “نه باور وړ د”سرچٌنه اخلی، او حتی هؽه  څخه
ت ډٌر ژر خپرٌږی او د شدٌدو ا واقعٌت، د شپو چاپو اړوند شکايبالؽه، او يکه چٌرته دا پروپاگند، م. جوړوی

ی چاپی په وروسته له هؽی نه چی د اکتوبر په مٌاشت کی د وردگو په والٌت کی د شپ. ؼبرگونونو المل گرزی
 17.مظاهری په الره واچول شوی ۱۵کاوی شوی وو، په ټول هٌواد کی پترڅ کی قران شرٌؾ ته س
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ه توگه ٌزور جوړوی، او کله هم خلک په ټولسی کړنی او کردار د نړٌوالو ځواکونو په اړوند منفی انځوړاندی، دا
چٌری ٌو څوک د ښځو په وړاندی  که” ،لکه چی ٌوه مرکه کوونکی داسی ووٌل. ته مخه کوی د مخالفٌنو مالتړ

 18“.و ؼره ته الړشیٌوځای شی ا نه چی د مخالفٌنو سرههؽه ته کومه الره نه پاتٌږی پرته له دی  نو ،ک شیچول
ه تر ورکوی او د مخالفٌنو پروپاگند زوره کٌږی دؼه اندٌښنی او تصور ته س شپی چاپو عملٌات چی تر ٌو د هر

 .تازه ساه ورکوي

 

 د شپی چاپو په وړاندی د مسؤولٌت نشتوالی( د

ډٌر وخت . نشتوالی کی رٌښه لريپه  او ځواب ورکونی چاپو د عملٌاتو په اړوند د مسؤولٌت د ټولنی قهر د شپو
د ٌو . چی نٌول شوی کسان چٌرته دی داسره شوی او ٌا  تر خواه ل افؽانان پدی نه پوهٌږی چی دا عملٌات د چا

ی هؽه لومړنی آدرسونه دی ډرؼونی ټٌمونه او عملٌاتی ه بٌا تیی د و الییلپاره افؽان حکومت، ځا وخپلوان دبندی 
رکه کوونکو ووٌل چی کله دوی هڅه کوی چی د م. پوس وکړیتی کس په اړوند پل بندچی دوی کوالی شی د خ

پاملرنه نه  څ، نو دوی ته ٌا هًوکړیته مراجعه  معلوماتو الس ته راوړلو په موخه نړٌوالو او ٌا کورنٌو ځواکونه
 .ی او ٌا هم تهدٌد کٌږیږکً

د ټولنی ٌو مشر دا څرگندونی ". هؽوی ته د ننه کٌدو اجازه هم نه ورکول کٌږی. ته نشی ورتالی دوی هډو"
د پوښتنی په موخه ورشی  هؽوی ډاٌرٌږی که چٌرته دوی د چا. ٌږیٌرب څخهډٌر خلک ٌوازی د ورتگ . "وکړی

 19."دوی به هم ٌرؼل وشی پر

ښاٌې ٌو  کی چی په هؽه دٌوی پٌښی په اړون ٌت دکال د جوالی مٌاشتی د پکتٌا وال ۲۰۰۹و پوښتل شوی کس د ی
ونډه لرله کله چی مشران کمپاٌن ته چی په عملٌاتو کی ٌی . وژل شوی وی، داسی ووٌلکس د شپی عملٌاتو کی 

 20.دوی به گوانتانامو ته واستول شینه ورؼلل، ورته ووٌل شول چی ښه به وی چی دا پٌښه هٌره شی که 

ستون هم نړٌوال ځواکونه ددی په باره کی لړی استازی فلٌپ اګملتونو ځان د ملگرو ی په مٌاشتم کال د ۲۰۰۸د 
 :نشی کوالی او ٌا هم نه ؼواړی چی مسؤولی ډلی و پٌژنی، تر انتقاد الندی راوستل چی هؽوی ٌا

 

. داخل شی ته ور د توضٌحاتو ؼوښتل داسی دی کله چی ٌوی لوی معما څخهد نړٌوالو ځواکونو 
وی شونی  وی لپارهدد د آٌساؾ ٌوه قوماندان ووٌل هؽه وخت به . به کړهرجت ماا معما په خپله د

دا عملٌات د ځانگړٌو ځواکونو د ٌونت ٌا ډلی له خوا ترسره شوی،  یچی دا تصدٌق کړی چ
څخه معلومات تر السه ځانگړو ځواکونو له قوماندانی  وخت چی دوی له پورتنی د آٌساؾ د هؽه
ٌږدوی، تر څو لت د آزادی راوستلو قوماندانی ته ل وار دا معلوماخپی، او هؽوی هم په ړک

 21.هلی په عملٌاتو که برخه درلودډمعلومه شی چی کومی 

 

د شپی چاپی عملٌات اکثرا د ځانگړو ځواکونو له خوا . ځای لريهم  کی الوه کاله وروسته هم د الستون نٌود کابو
که څه هم په . بهر دی څخهو قوماندانٌو زيیٌتی ټٌمونو او سٌمه بٌارؼونی والترسره کٌږی، چی دوی د آٌساؾ د 

ی د آٌساؾ یصورت ترتٌب شی، ځاښه ماندی مراتب په و د قوکال کی هڅی شوی چی د ځانگړی ځواکون ۲۰۰۹
په  ۱۹کال د نوامبر په  ۲۰۰۹د . عملٌاتو په اړه بی خبره پاتٌږی ونان الهم د دوی په سٌمو کی د شويقوماندا

ٌت کی په هؽه گډ مجلس کی چی د شمال سٌمه ٌز قوماندانی او بشری او انکشافی ادارو ترمنځ جوړ کندز وال
 هلٌاتو په اړوند ناخوښی څرگنده کړعم ٌوشوی وو، د آٌساؾ ٌو قوماندان د امرٌکی د ځانگړو ځواکونو د وروستن

ی آٌساؾ ددی وړتٌا نلری چ”. ویشرٌک ش وه اړوند معلومات نه واو زٌاته ٌې کړه چی د دوی سره د عملٌاتو پ
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کله چی مستقلو کتونکو په جنوبی والٌتونو قندهار او  22“.دا وکړی ی چیاید امرٌکی ځانگړو ځواکونو ته وو
د ځانگړو ځواکونو د عملٌاتو  ووٌل، سره شوی تر هلمند د هؽه وروستٌو عملٌاتو په اړوند چی د آٌساؾ له خوا

نی راپورته او ښعملٌاتو په اړه اندي وسانه وی چی د آٌساؾ له خوا د شويبه آ اړوند اندٌښنی الروښانه کٌږی، دا
 23.یه اخلډچی په عملٌاتو کی ونشی پٌژندل هؽه کسان و

 

د شپی چاپو عملٌاتو له کبله زٌانمنی شوی کورنٌو ته د مسولی ډلی د پٌژندنی د روڼتٌا د نشتوالی له کبله ګرانه ده 
و د خساری جبران ته الس پٌدا کړي، لکه چی د مک کرستال د پوځی چی دوی د خپل ګرم کس وپٌژنی ا

په افؽانستان کی آٌساؾ د خساری د جبران ٌو  24.ستراتٌژی د ارزونی په سند کی هم دی ټکی ته اشاره شوی ده
کله چی دا ځواکونه  25.جامع سٌستم نلری چی دا د دوی د ځواکونو لپاره د کومی په صورت کی ستونزه جوړوی

ندو نه وی، چی اکثرآ هم همداسی دی نو بٌا په هؽه حالت کی زٌانمنو ته ډٌره ګرانه ده چی د خپلی خساری د پٌژ
     26.تاوان تر السه کړي

سره  بنسټ تر هؽی پر چی دؼه عملٌات دکوم همدارنگه داسی ښکاری، چی د استخباراتی معلوماتو د چڼ کولو 
ی چی دا ؼلط معلومات د یٌاتو په پاٌله کی نٌول شوی وو واملډٌر خلک چی د شپو ع. کٌږی، لږ پاملرنه کٌږی

که څه هم دا گرانه خبره . دوی د رقٌبانو او د ښمنانو له خوا په قصدی توگه نړٌوالو ځواکونو ته ورکړل شوی وو
د . دو بٌرته خوشی کٌږیده چی دا تورونه کره کړای شی، خو واقعٌت دا دی چی دا کسان لږ وروسته له نٌول کً

چی ٌو دوکاندار د پکتٌا  لکه .ته الهم قوت ورکړی پورتنٌو خبرومبارٌو بٌا بٌا تکرار کٌدای شی ب ٌیؼلطو هوا
ځل دوی زما کور تالشی  هر. کور ٌرؼل وکړ افؽان او نړٌوالو ځواکونو شپږ ځلی زما پر"ووٌل،  څخهوالٌت 

لط معلومات دوی ته ورکړل شوی چی غ وؼوښته او ووٌل ٌیهٌڅ شی هم پٌدا نکړل او بخښنه  کړ، هؽوی
 27".وو

 28.یلونه لرشخصی المماتو ورکول ٌو او ٌا بل لوری ته جگړو څٌړنی هم دا په ډاگه کوی چی د معلو ود نور
دا ډٌره حٌران کوونکی نده چی  ،انستان قومی جوړښت ته په کتو سرهته پام سره او د افػ دی آزماٌشی تجربی

دا . شخصی الملونه لريټ د شپی چاپی عملٌات ترسره کٌږی بنس ؼی پرووٌل شی چی ډٌری معلومات چی د ه
په دی دلٌل، ددؼه معلوماتو د کره . صحٌح وی، خو نور معلومات ؼلط وي ږپه داسی حال کی ده چی ٌو شمٌرل

 .کولو په موخه د وړمٌکانٌزم رامنځ ته کول ٌو حتمی او الزامی خبره ده

دا . الندی فعالٌت کوی چتر و شکاٌت لری چی نړٌوال ځواکونه د معافٌت ترافؽانان دؼو ٌرؼلونو ته گوته نٌسً ا
سره کٌږی او د داسی  تر له خوا رنگه او د چاڅپام سره چی دا عملٌات ته په  ینٌوکی حٌران کوونکی نه دی، د

کی او پوځی په افؽانستان کی مل .مٌکانٌزم نشتوالی چی وروسته د عملٌاتو اندٌښنو او شکاٌاتو ته پاملرنه وشی
د ناوړه  .ار کويګمسؤولٌت ټٌن د دولت پرراوستلو کی اهمٌت او ټٌکاو په  ستراتٌژی دواړه د قانون د حاکمٌت پر

شته  ،په اړوند په افؽان زندانونو او عدلی سٌستم کی وچلند او د حساب ورکولو نشتون رپوټونه د دؼه ٌرؼلون
په داسی حال کی چی نړٌواله ټولنه مٌلٌونونه ډالره . ح کړیعٌبونه الهم تقوٌه کوی په عوض ددی چی هؽه اصال

نړٌوال ځواکونه ددي په وړاندی عمل کوی او د حساب خو هرکال د قانون د حاکمٌت د ښه کولو په موخه لگوی، 
چلند، د شتمنٌو له منځه وړل، ه له چی د شپی چاپو په بهٌر کی د ناوړبٌو وړسٌستم د نشتوالی له ک ورکولو د

 .ییته ځواب ووا وته د ؼاړی نه اٌښودل نٌونی او الزمو پروسوؼلطی 

 د افغان ملی امنٌتی ځواکونو، ملٌشو او نورو افغانی غاړو کړنی( ذ

ه، او جوالی تکتٌکی دستوراتو ٌوه مهمه برخه د ملی امنٌتی ځواکونو ونډه اخٌستل په ټولو عملٌاتو کی و ۲۰۰۹د 
 .کولهي ؼوښتنه یدا هؽه شې وو چی افؽانانو 
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. ښو بدلونونو ٌو شمٌر گټی د افؽانی ځواکونو د ناوړه کړنو له امله ترسوال الندی راؼلی خو له بده مرؼه د دؼو
کله چی نړٌوال ځواکونه کوم څوک نٌسی نو بٌا هؽه افؽان ملی پولٌسو، ملی اردو او ٌا ملی امنٌت ته سپاری، او 

 ٌوالو ځواکونو له خواړهؽه کسان چی د ن 29.پری لگٌدلً ونهدا هؽه بنسټونه دي چی د فساد او د شکنجو تور
 .و په ارزښت رشوتونه ورکړیی ډالریٌې د زرگونو امرٌکا صون په خاطرالنٌول شوی، د خپل خ

 

مرکه کوونکی په خاصه توگه د ملی پولٌسو او ناقانونه ملٌشو چی د کمپاٌن په نامه مشهوری دی د ناوړه چلند 
د افؽان امنٌتی ځواکونو برخه  یځکه چی دو يه ستونزمن دګځواکونه په خاصه تو د کمپاٌن. شکاٌت کوی څخه

. نگ کی د شپی چاپو عملٌاتو کی اندٌښنی ډٌروی او وضعٌت الهم خرابویڅدوی د نړٌوالو ځواکونو په  ، نویند
 :ېیی فلٌپ الستون پدی اړوند داسی واڅرنگه چی د ملگرو ملتونو ځانگړی استاز

ه د منلو وړنده چی پوره وسله وال نړٌوال ځواکونه د پوره وسله والو افؽان دا په مطلقه توگ
 30.وک واخلیڅځواکونو په مل تٌا شاوخواگرزی له دی نه چی د هؽو مسؤولٌت 

لط شوی خلک پدی اند دی چی د کمپاٌن ځواکونه او نور افؽانان په قصدی توگه نړٌوالو ځواکونو ته غمرکه 
د مرکه شوٌو ؼوڅ اکثرٌت ؼلطی . تربگنی او دښمنی تر سره کړی یشخصپلی معلومات ورکوی ترڅو دوی خ

پدی اند دی چی ښه به دا  ینژدی ټول مرکه شو. ی او بندی کول د ؼلطو او قصدی معلوماتو له کبله گڼیننٌو
به د چی د دوی ونډه او دا پدی خاطر . پی چاپی او نٌونی د افؽانی ځواکونو له خوا ترسره شوی وایش د وای چی

 .وای چی دوی د معلوماتو او حساب ورکونی پوره هڅی کړی وای زلٌدلیدی المل گر

IV- پاٌلی 

اکثرو افؽانانو لپاره چی د  د. يد نړٌوالو ځواکونو او مخالفٌنو تر منځ د زٌاتٌدونکی خشونت ښکار د افؽانان
دواړو ؼاړو ٌعنی نړٌوالو  خلک کوښښ کوی چی د .و ځای نشتهلی په سٌمو کی ژوند کوی، د ساه اٌستعمناز

څخه موخه بل طرؾ  ٌا ٌو ځواکونو او مخالفٌنو څخه لری وی، خو په ناچاری داسی هم کٌږی چی ملکی خلک د
 .ګرزول کٌږی

 :داسی ووٌل څخهٌو قومی مشر د خاص ارزگان 

 ، ملی(که د کمپاٌن ځواکونه)والٌتی بٌارؼونی ډلی، هزاره ملٌشی  –دی  هاوس دلته شٌږ دولتون
که چٌری دولت . مونږ د ټولو ترمنځ گٌر راؼلی ٌو. اردو، ملی پولٌس، ولسوالی، او طالبان

که چٌری طالبانو ته ورشو، نودولت به موونٌسی او ٌا به . پلوته الړشو نوطالبان مووژنی
 31.بمباری راباندی وکړی

د شکاٌت عمده  څخهالو ځواکونو د شپی چاپی او د معافٌت کلتور د هؽو لپاره چی دا عملٌات ترسره کوی د نړٌو
ضد  ن دولت او نړٌوالو حضور په افؽانستان کی پرته چی د افؽا دا عملٌات هؽو پروپاگندو. او اساسی برخه ده

 دا ډول روشونه نړٌواله ټولنه دهؽی د اصلی موخو ٌعنی د ټٌکاو .و معنی لریتٌلو اچولپر اور باندی د ٌږی ک
 .کی پاتی راولیپه چارو تړ د حاصلولو او د خلکو اعتماد او مال وستورا

پوښتنی  ښه بدلونونه تر روشونه د شورش ضد نوی استراتٌژی مثبت او ، داڅخهد پوځی استراتٌژٌک لٌدلوری 
، د خلکو بٌانات د خوست او سره-مله د ملکی تلفاتو له کمښت سرهي بمبارٌو او د هؽی له اید هوا .الندی راولی

بدلون ندی موندلی، او حتی د نړٌوالو ځواکونو په باب انځور  په شان دي،ځپلو سٌمو  پکتٌا څخه د نورو منازعو
ای ته پی نچی ناوړه د شپی چاپی او ؼلطی نٌود افؽانانو عذاب به ترهؽی . ې چی دا کارونه قصدی کوییدوی وا

 .نه وی رسٌدلی ختم نشی
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V- وړاندٌزونه 

 .ری ولټول شینوری ال په عوض دعملٌاتو واوچاپ د شپی د.۱

ردی وشی چی ولی او په څه شراٌطو کی باٌد د شپی له خوا پروش باٌد له سره وکتل شی او دقت  وچاپ د د شپی
که . عملٌات وشی، او د مظنونٌنو نٌول او دستگٌر کول د قانون د انفاذ د کړٌو له خوا ولی مناسب او شونی نه دي

ی لپاره د شپی عملٌات ٌوازٌنی الره وی، خو په ډٌرو حاالتو کی نٌون د ې د ٌو چایڅه هم په ځٌنو حاالتو کی ښا
افؽان خلک دا پوښتنه کوی چی . لٌدل کٌږی چی نوری کم ضرره الری هم شته چی باٌد په پام کی و نٌول شً

تگالرو سره په  یناوړه توگه چی د عاد ولی نړٌوال ځواکونه په آسانی سره ٌو مظنون د ورځی له خوا او په لږ
 ؟قت کی وی نه نٌسًمطاب

 .شً م غږیي آٌساف قوماندانانو سره هید شپی چاپی عملٌات باٌد د ځا. ۲

ددی له کبله چی د ځانگړو . د شپی چاپی عملٌات کوالی شی ډٌری زٌاتی شخړی او جگړی رامنځ ته کړی 
چی څه وخت  ځواکونو له خوا عملٌات ترسره کٌږی، ځاٌې قوماندان شکاٌت کوی چی دوی حتی پردی ندی خبر

ناوړه پاٌلو ی او د والی شی چی الس ته راوړنی وساتښه هم آهنگی ک. دا ٌرؼل د دوی په ساحه کی ترسره شوی
ا و په صالحٌت، هدؾ نٌونی او  شی کړی ي قوماندانان د دوی په ساحوکی د عملٌاتو نه خبریځا. مخ نٌوی وشً

. شی ترسره کولو کی ونډه ورکړی

. ویين د غلطو معلوماتو مخ. ۳

ه چی پوځٌان باٌد د په داسی ٌوه ټولنه کی چی د قومونو او قبٌلو پارچی زٌاتی وی، لکه افؽانستان، نو په کار دا
. معلومات په ډٌره کره ټوگه د زٌاتو او بٌالبٌلو سرچٌنو په گډون د افؽان دولت سره چڼ کړي

او  تنورو عملٌاتو کی شواهد او معلومات ثب هم په کار ده چی د شپی عملٌاتو اوته او همداشان نړٌوالو ځواکونو 
 .ه ورسره مخ کٌږی الزٌات شًبعدلی پړاوونو اعتبار چی زندانی  په دی کار سره به د. راټول کړي

 .فغانی ځواکونو گډون د بدچلند لپاره الره اواره نکړیه باٌد اطمٌنان ترالسه شی چی د اله دی ن -۴

د شپی عملٌاتو کی ونډه او صالحٌت ورکول ٌو مهم پرمختگ دی، او د  ته وپه داسی حال کی چی افؽان ځواکون 
د ډٌرو افؽانانو لپاره، نړٌوال ځواکونه مسؤول دی که  .خلکو ؼوښتنه هم داوه، خو دا د ټولو دردونو دوانه ده

ن نه سره په عملٌاتو کی ملتٌا کوی د ناوړه چلند او ٌا د قانو یهؽه افؽانی ځواکونو چی د دو چٌری دوی د
نو د ډٌرو مسؤولٌتونو ورکول افؽانی ځواکونو ته په دی معنی نه دی چی د دی . کړینومخنٌوی مراعاتولو عمل 

له دی کبله افؽانی امنٌتی ځواکونه باٌد د ناوړه . رنگه تر سره شوی ديڅخالص شی چی عملٌات څخه گرمتٌا 
 دیٌروتنی چی نړٌوالو ځواکونو کړی توړاندی مسؤول و پٌژندل شی او داسی وروزل شی چی هؽه  چلند پر

 .تکرار نشً

. د ناقانونه ا و بی نظمه ملٌشو سره د کار کولو څخه ډه ډه وشً. ۵
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کار کول ٌوه فاجعه  بهر دی څخهد وسله والو ډلو او د کمپاٌن ځواکونو سره چی د افؽان دولت د امنٌتی دستگاه 
ی چی د کارول شافؽانان ؼواړی چی هؽه ځواکونه و وی چیٌړنه ښکاره کڅ. ارنه گرانه خبره دهڅلو ډ د دؼو. ده

څه دوی  څه نا 32.و وکړای شی ترٌوه حده دوی تر پوښتنی او حساب الندی راولیڅدولت سره ارتباط ولری، تر
 .وک باٌد مسؤول وگڼل شًڅته شکاٌت وکړی او  پوهٌږی چی چا

 

 

 .له الریځواب ورکولو کول د ته د اعتماد رامنځ ( ۶

بی باوره  شًسمی به کړنی  دویدوعدو چی  وروسته، افؽانان د نړٌوالو ځواکونو پر څخه الو شپی چاپوک وتد ا
د دی له السه تللی اعتماد بٌرته راوستل گران کار دی، خاصتا که چٌری د شپی چاپی همداسی دوام و . دی

نړٌوال ځواکونه . ډب کړيحتی که کړنی هم سمی شی خو د شپی چاپو عملٌاتو دوام به د پرمختگ مخه . مومً
 .باٌد ډٌرڅه وکړی تر څو د خلکو اعتماد بٌرته ترالسه کړی

: ړی بدلونونه به دا ويګځان. د مسؤولٌت او حساب ورکونی ښه والی به د اعتماد جوړولو لپاره ٌوه ښه وسٌله وی
نکی او وب ورکوڅخه، افؽانی طرؾ باٌد حساترلږه وروسته له واقعی  وړاندی شفافٌت، لږ د شپو چاپو پر

تل او په کومو ښد بخښنی ؼو .باٌد اړٌکی و نٌول شًسره  وټولن ومسؤولٌت منونکی وی، او د زٌان من شوی
ځاٌونو کی ضرور وی د خساری جبران هم د خلکو د ؼصی را ټٌټولو په اړوند او د ځواب وٌلو د کلتور د رامنځ 

. ته کولو په موخه ښه کار بلل کٌږی

 شکاٌاتو او ستونزو اورٌدو او ځواب ورکولو لپاره  د واکونه باٌدځترسره شی، نړٌوال ی لپاره چی دا د د
د دی لپاره چی موثرٌت ولری، دا . ې خساری ورکړل شییکومه ځاٌه چی ښا مٌکانٌزم جوړ کړی او ترٌو

لٌات د ورځی په هؽه دالٌلو چی وښی دا عم ټول معلومات په شمول د اود عملٌاتو په اړوند د مٌکانٌزم باٌد د شپی
د مسؤولٌت او حساب ورکولو په موخه د آٌساؾ ٌا امرٌکاٌې مسؤول نظامی . عوض د شپی له خوا ترسره شول

 وی، او دا مٌکانٌزم باٌد افؽانانو ته د الس رسی وړ. مر ورکړل شًاا باٌد په لٌکلی توگه د عملٌاتو آمر له خو
 هکال کی جوړ ۲۰۰۸انگه په څد ملکی تلفاتو د پٌگٌری . شی کړلمعلومات ور دخلکو ته باٌد د عملٌاتو په اړون

د شکاٌتونو او اندٌښنو اورٌدل ا و  33.ٌونکی ندهوانگه په ځانگړی توگه وړ او ځواب څما ووٌل، دا شوه، خو ٌون
هؽوی ته ځواب وٌل د رٌښتٌا حساب ورکولو په معنی نه ده، بلکه ددی صالحٌت لرل چی دی اندٌښنو ته په وړ 

. لی توگه ځواب ووٌل شیاو عم
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