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مقدمه
پولیس ملی بعنوان مهم ترین نهاد مجری قانون و تامین کننده امنیت عمومی در کشوور هموواره موورد توجوه شوهروندان قورار
داشته و توقع اجراات مسلکی و بموقع به ویژه مبارزه با جرایم در سطح کشور را دارند.
در همین حال منسوبین پولیس ملی همواره تالش نموده تا در پرتو قوانین نافذه کشور ،برخورد قاطع جودی و موداو بوا گوروه
های سازمان یافته جنایی در کشور مطابق به صالحیت های ساحوی خویش داشته باشد .این عملکرد همواره باعث شده تا خود
و خانواده های شان در معرض جدی هدف قرار گرفتن از جانب این گروه ها باشد.
تروریستان و افراد وابسته به گروه های سازمان یافته و جرایم عادی بمنظور ایجاد رعب و وحشت و در عین حال مختل نموودن
اجراات مسلکی و قانونی نیروهای امنیتی به ویژه پولیس ملی دست قتلهای هدفمند آنوان موی زننود .ایون حرکوات متاسوفانه
سابقه طوالنی در کشور داشته و همچنان ادامه دارد.
هدف قرار دادن نیروهای امنیتی بطور انفرادی که معموال به ترور مسمی گردیده ،در عین حالیکه خطر آفورین بورای مهواجمین
بوده اقدا ساده و کم مصرف و در عین حال دارای توانایی بلند تبلغاتی و ایجاد رعب نیز می باشد.
با توجه به درک این مسئله ،ریاست عمومی استراتیژی متکی بوه اسوناد و آموار ارائوه شوده از طورف ریاسوت عموومی پوالن و
اپراسیون تحلیل ذیل را بابت سال  1398با تفکیک والیات و رتبه قربانیان انجا داده است.
در جمع آوری مع لومات این گزارش محتر سمونوال عبدالوحید توخی ،لمری حارن نازیال نیرومند و لمری حارن احمد فواد
سائیس منسوبین ریاست عمومی استراتیژی نقش داشته و تحلیل آن توسط سمونوال بسم اهلل تابان رئیس عمومی استراتیژی
صورت گرفته است.
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هدف و مقاصد:
هدف اساسی این تحقیق دریافت برجسته ساختن این مسئله بعنوان یک موضوع مهم فراراه منسووبین پوولیس ملوی در سوطح
کشور می باشد.

فرضیه:
تعداد قابل توجه از منسوبین پولیس ملی بطور هدفمند به قتل 2می رسند و ممکن این روند در حاالت آتش بس بیشتر شوده و
یک تکتیک جدی گروهای تروریستی و جرایم سازمان یافته باشد.

جامعه آماری
نتیجهی این پژوهش تأثیرِ ژرفی در فضای کاری جوانب ذیدخل خواهد داشت .بنا ًء در جامعه آماری و نمونه جامعه این تحقیق
منسوبین پولیس ملی در  34والیت کشور می باشد.

 1سمونوال بسم اهلل تابان رئیس عمومی استراتیژی  ،سمونوال عبدالوحید توخی مدیر عمومی تحلیل و ارزیابی ،لمری حارن نازیال نیرومند عضو مدیریت عمومی
هماهنگی استراتیژیک و لمری حارن احمد فواد سائیس عضو مدیریت عمومی گزارشات می باشند.
 2در گزارش تحقیق ،موضوع اصلی به دو عنوان یاد شده است (قتل هدفمند – ترور) که صرف جنبه وضاحتی داشته هر دو یک مفهو را می رساند ،هدف عبارت از
اقدامات انفرادی تروریستی می باشد که منجر به قتل منسوبین پولیس ملی گردیده است)Target killing ( .
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روشها و ابزار تحقیق:
این تحقیق از نظر کار بردی علمی ،و از نگاه مقصد توصیفی و از نقطه نظر جمع آوری معلومات کیفی وکموی میباشود .کوه بوا
روش بررسی معلومات موجود یا کتابخانه ای انجا یافته است .منبع عمومی ایون معلوموات ریاسوت عموومی پوالن و اپراسویون
وزارت امورداخله می باشد که جا دارد از همکاری آن ریاست محتر در زمینه تشکری نمایم.

دریافت ها:
براساس بررسی آمار موجود سال  1398در سراسر کشور ،بتعداد  225تن منسوبین پولیس ملی و محلی بطور مسوتقیم توسوط دشومن در
حاالت غیر جنگی شهید/ترور شده است .با توجه به آمار فوق ،میتواند آمار نگران کننده باشد که در هر  1.62روز یوک تون از منسووبین
پولیس ترور شده است .در ذیل به تفکیک رتبه و والیات این آمار را مورد بررسی قرار میدهیم.

براساس والیات
طوریکه آمار عمومی مورد بررسی قرار گرفت 220 ،مورد واقعه ترور منسوبین پولیس (ملی -محلی) در  30والیت کشور بوقوع پیوسته و
متباقی در  4والیت کشور هیچ واقعه ترور منسوبین پولیس ثبت نشده است.

تعداد واقعات
از  1الی  5واقعه

والیات
بدخشان ،تخار ،قندز ،جوزجان ،سرپل ،فاریاب ،بادغیس ،نیمروز ،دایکندی ،ارزگان ،لوگر ،میدان وردک ،بامیان ،خوست،
پکتیا ،لغمان و سمنگان

از  6الی  10واقعه

بغالن ،بلخ ،غزنی ،پکتیکا ،ننگرهار ،کاپیسا ،پروان

از  11الی  20واقعه

فراه ،هرات ،زابل ،کابل

از  21الی  24واقعه

هلمند ،قندهار

هیچ واقعه ثبت نیست

پنجشیر،کنرها ،نورستان و غور

2

براساس ماه های سال و کتگوری
برج حمل
براساس بررسی آمار موجود در ماه حمل  14مورد ترور منسوبین پولیس ملی در  10والیت افغانستان صورت گرفته که بیشترین ان در
والیات غزنی ،زابل ،قندهار و میدان وردک هر کدا  2-2مورد ثبت شده که بیشتر از نصف این آمار را ساتونکیان تشکیل میدهد.

برج ثور
در ماه ثور بطور مجموعی  23واقعه ترور منسوبین پولیس در دوازده والیت صورت گرفته اکثرا ساتنمن و ساتونکی پولیس ملی هدف قرار
گرفته و بیشترین آن در والیت قندهار نسبت به سایر والیات با  6مورد گزارش شده و در  22والیت دیگر هیچ مورد ترور ثبت نشده
است.
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برج جوزا
در برج جوزا ترور منسوبین پولیس ملی کاهش نسبی داشته که بطور مجموعی در دوازده والیت بتعداد  16تن از منسوبین پولیس ترور
گردیده که بیشتر آنرا ساتونکی تشکیل میدهد .براساس گزارش موجود والیات هلمند ،قندهار و فراه هر کدا با  2-2مورد ترور در صدر
لیست والیات در این ماه قرار دارد.

برج سرطان
در این ماه نسبت به ماه گذشته افزایش نسبی در هدف قرار دادن منسوبین پولیس بمیان آمده که در مجموع ده والیت  19مورد در
والیت گزارش شده و بیشترین آنرا ساتونکیان تشکیل میدهد .در این ماه والیات قندز و قندهار هر دو با  3-3مورد در صدر لیست والیات
قرار داشته و در این ماه تعداد والیات کاهش اما تعداد قربانیان افزایش داشته است.
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برج اسد
کاهش سه مورد در این ماه نسبت به ماه گذشته صورت گرفته که بطور مجموعی در هشت والیت  16مورد گزارش شده و بیشترین
قرباینان آنرا پولیس محلی تشکیل میدهد .در این ماه والیات فراه و ننگرهار هر کدا با  3-3مورد در صدر لیست والیات قرار دارد.

برج سنبله
در این ماه افزایش نگران کننده در آمار ترور منسوبین پولیس بمیان که به  27مورد در شانزده والیت بوقوع پیوسته است ،این تعداد طی
ماه های گذشته بی سابقه می باشد .از میان بیشترین آن را ساتونکیان پولیس ملی تشکیل داده و والیت قندهار با  7مورد بیشترین ترور
را بخود اختصاص داده است.

5

برج میزان
کاهش در آمار این ماه دیده می شود که بطور مجموعی  14مورد ترور منسوبین پولیس در هفت والیت گزارش شده و بیشترین آنرا
افسران پولیس ملی تشکیل میدهد .والیات کابل و قندهار با بیشترین واقعات هر کدا با  3-3مورد در صدر لیست والیات قرار دارد.

برج عقرب
در این ماه  15مورد ترور منس وبین پولیس در ده والیت گزارش شده که بیشترین آنرا ساتونکیان پولیس ملی تشکیل میدهد .براساس آمار
بررسی شده والیت قندهار با  5مورد در صدر والیات قرار دارد.

6

برج قوس
طی این ماه بتعداد  25واقعه در دوازده والیت بوقوع پیوسته که نسبت به دو ماه گذشته افزایش را نشان داده و بیشترین قربانیان این ماه
را ساتونکیان پولیس ملی تشکیل میدهد .والیات هلمند و قندهار هر کدا با  6-6مورد ترور در صدر والیات قرار دارد.

برج جدی
 8مورد ترور منسوبین پولیس درهفت والیت کشور ثبت شده که نسبت به تما ماهای گذشته کمترین آمار بوده و بیشترین قربانیان را
ساتونکیان پولیس ملی تشکیل داده و در این ماه والیت کابل با  3مورد ترور در صدر قرار دارد.

7

برج دلو
نسبت به ماه گذشته افزایش در آمار ترور منسوبین پولیس بمیان آمده که در این ماه  18مورد در یازده والیت ثبت شده و بیشترین آنرا
ساتونکیان پولیس ملی تشکیل میدهد .براساس ارزیابی قندهار با  6مورد در صدر لیست قرار دارد.

برج حوت
در ماه حوت بتعداد  24واقعه ترور که نسبت به ماه گذشته افزایش را نشان میدهد در ده والیت کشور ثبت شده و بیشترین قربانیان آن را
ساتونکیان پولیس ملی تشکیل میدهد .والیت هرات با  5مورد ترور در صدر لیست قرار دارد.
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تعداد واقعات

کتگوری قربانیان

ماه
افسر

ساتنمن

ساتونکی

پولیس محلی

الی  10واقعه

جدی

1

1

4

2

از  11الی  20واقعه

حمل ،جوزا ،سرطان ،اسد ،میزان ،عقرب ،دلو

25

22

47

20

از  21الی  27واقعه

ثور ،سنبله ،قوس ،حوت

21

25

42

10

47

48

93

32

مجموع
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نتیجه گیری:

بدون شک هدف قرار دادن منسوبین پولیس در سطوح مختلف تواثیرات نهایوت منفوی بواالی روحیوه کواری و

شخصی شان می گذارد .این ادامه این وضعیت میتواند باعث کاهش مسئولیت پذیری و جرات در اجورا اموور گوردد .طوریکوه در
دریافت های فوق مطالعه نمودیم ،در  30والیت کشور طی سال  1398از جانب دشمن  220مورد قتل هدفمند /ترور منسوبین
پولیس صورت گرفته است .که براساس ارزیابی معلومات موجود بیشترین این اقدامات تروریسوتی کوه منجور بوه تورور انفورادی
منسوبین پولیس گردیده در والیت قندهار  %20از مجموع ترور ها که به تناسب تعداد پرسونل این قومانودانی در سوال متوذکره
حداوسط از  216تن یک تن ترور گردیده 3و به تعقیب آن در والیت هلمند  %10بوه تناسوب تعوداد پرسوونل قومانودانی امنیوه
هلمند از هر  280تن حداوسط یک تن ترور گردیده ،و هرات  %8که به تناسب تما پرسونل آن قوماندانی از هر  254تون یوک
تن ترور گردیده و زابل هرکدا  %8و تناسب پرسونل قوماندانی امنیه این والیت از هر  151تن حداوسط یک تن تورور گردیوده
است .والیت قندهار ممکن بدلیل موجودیت خواستگاه گروه تروریسوتی طالبوان و همچنوان سواحات بواز بورای فعالیوت و عود
کنترول مسلکی و مناسب پولیس ملی و همچنان موجودیت خصومت هوای محلوی بوه ویوژه اینکوه اکثریوت منسووبین پوولیس
قوماندانی امنیه قندهار را افراد محلی تشکیل میدهد ،آمار ترور بیشتر باشد.

قندهار
هلمند
هرات
زابل
فراه
کابل
پ تی ا
بغالن
ننگرهار
پروان
زنی
کاپیسا
بل
قندز
میدان ورد
لغمان
سرپل
پ تیا
خوست
لوگر
ارزگان
نیمروز
باد یس
بدخ ان
سمنگان
ت ار
جوزجان
فاریاب
دای ندی
بامیان

1% 0% 0%
0%
0%
1%0%

1% 1%

1%

20%
0%

1%

1%

1%

1%
2%
2%
3%

3%
3%

10%

4%
4%
8%

4%
4%
8%
7%

6%

قتل هدفمند منسوبین پولیس براساس فیصدی والیات

 3قابل تذکر دانسته می شود که متاسفانه در اطالعات ریاست ع پالن و اپراسیون تفکیک مبنی بر منسوب بودن در بخشهای مختلف در قوماندانی همان والیت یا
سایرجزوتامهای پولیس صورت نگرفته است.
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و بررسی های موجود نشان میدهد که براساس کتگوری منسوبین پولیس ساتونکیان پولیس ملی با  93مورد که  %42مجمووع
واقعات را تشکیل میدهد بیشترین آسیب پذیری خود را داشته و بوه تعقیوب آن سواتنمنان پوولیس ملوی بوا  48موورد %22
مجموع واقعات و افسران با  47مورد  %21واقعات و در اخیر پولیس محلی با  32مورد  %15آسیب پذیری های خوود را داشوته
است .در بررسی های فوق باآنکه ضرورت به موشکافی عمیق تر دارد ،احتماال بدلیل به دسترس بودن ساتونکیان پولیس در هور
محل و در عین حال عد استفاده درست از تجهیزات و همچنان پاین بودن سطح دانش مسلکی بیشوترین قربانیوان را تشوکیل
میدهد .ساتونکیان پولیس ملی اکثرا در انجا وظایف شان بی احتیاطی مسلکی نموده و دلیل مهوم دیگور بیشوتر بوودن تعوداد
ساتونکیان نیز تاثیر مستقیم بر افزایش آمار این بخش می نماید.

32, 15%
47, 21%

افسر

ساتنمن
ساتونکی

پولیس محلی

48, 22%

93, 42%

قتل هدفمند منسوبین پولیس براساس کتگوری

با بررسی های موجود آماری در می یابیم که متاسفانه قتل های هدفمند منسوبین پولیس در تما ماه های سال صورت گرفته،
آما نوسانات در آمار دیده می شود .براساس این بررسی بیشترین قتل هدفمند/ترور دریافتیم که سوه مواه کوه در آن بیشوترین
اقدامات از این دست اجرا گردیده شامل ماه سنبله  ،%12ماه حوت  %11و ماه ثور و قوس هر کدا  %11-11می باشد.
حوت
دلو

فیصوووودی قتوووول
هدفمند منسووبین
پووولیس براسوواس

حمل

ثور

جوزا

جدی

موواه هووای سووال
1398

سرطان

قوس

عقرب

اسد
میزان

11

سنبله

ابهامات این تحقیق
تما منبع استفاده شده در این تحقیق اطالعات است که از جانب ریاست محتر عمومی پالن و اپراسیون با این ریاست شریک
گردیده که محتوی گزارش شامل معلومات دیگر نمی باشد .به همین دلیل ابهامات ذیل در این گزارش موجود است:
 -1معلو نبودن شعبات یا بخشهای مربوط به منسوبین که مورد هدف قرار گرفته است.
 -2معلو نبودن سن و سابقه های تحصیلی منسوبین که مورد هدف قرار گرفته است.
 -3معلو نبودن قومیت منسوبین که مورد هدف قرار گرفته است.
 -4معلو نبودن علت ترور منسوبین که مورد هدف قرار گرفته است.
 -5معلو نبودن شیوه ها و اسلوب جرمی در این واقعات.
در صورت واضح بودن این ابهامات ،می توانست بصورت بهترتر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته بخش و راه های پشنهادی
مناسب مطرح می گردید.

پشنهادات
باآنکه ابهامات در معلومات گزارش این تحقیق بدلیل نبود معلومات موجود می باشد ،باآنهم پشنهادات ذیل را مطرح می نمایم:
 -1تاکید جدی بر استفاده مداو از وسایل ایمنی و محافظتی منسوبین پولیس.
 -2تاکید جدی بر برنامه های تعلیمی در داخل قطعات و جزوتامها
 -3شریک سازی محالت و نقاط آسیب پذیر بعد از بررسی های همه جانبه از جانب بخشهای مربوط خصوصوا ریاسوت عموومی
امنیت داخلی
 -4جلوگیری از گشت و گذارهای غیرضروری منسوبین با یونیفور
 -5اتخاذ تدابیر الز امنیتی در محالت رهایشی و وظیفوی منسوبین پولیس
 -6توظیف یک کمیته مسلکی با حضور داشت مسئولین محتر امنی ،کشفی و امنیت داخلوی در سوطح هور والیوت و بررسوی
آسیب های احتمالی منسوبین پولیس در این زمینه.
 -7ریاست محتر عمومی امنیت داخلی با توظیف یک کمیتوه کواری از بخشوهای مربووط در زمینوه رفوع ابهاموات موجوود در
گزارش که نیازمند اطالعات می باشد اقدا نموده و براساس یافته هوای آن بمنظوور کواهش خطورات احتموالی راهکارهوای
مشخص خویش را ارائه بدارند.
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