
 

 

 2011تب  2001جٌگ افغبًظتبى اس جبى ثبختگبى 
 2011تب  2001تلفبت افزاد هلکی ّ ًػبهی در افغبًظتبى اس 

 
 ؾجذالزدین ادوذ پزّاًی: ًْیظٌذٍ

 

کَ دّرًوبی رّػٌی اس اّضبؼ  ػذین  2011طبل دّ ُشار ّ دٍ هیالدی را ًیش پؼت طز گذاػتین ّ در دبلی ّارد طبل جذیذ 

لْای اهزیکب ّ هتذذیٌغ ثز افغبًظتبى  هیالدی ثب یْرع    2001جٌگ افغبًظتبى کَ اس . ن ًوی خْردافؿبًظتبى ثَ چؼ

طبلجبى کَ ثب . هزدلَ جذیذی گؼت، ٌُْس اداهَ داػتَ ّ ُز رّس لزثبًی تبسٍ هی گیزدتذت ًبم هجبرسٍ ثب تزّریشم ّارد 

َِ هتذذ هلی  ًبپذیذ ػذٍ ثْدًذ، دّ ثبرٍ طز ثزافزاػتَ ًخظتیي ثوجبردهبى ُبی ُْایی اهزیکب ّ دوالت سهیٌی ًیزُّبی جج

 . هجذل گؼتَ اًذّ ثَ خطز جذی یی در ثزاثز دّلت 

ارایَ ًتیجَ کبر پژُّؼی یی اطت کَ ثب اطتفبدٍ اس هي هٌػْر  .ایي ًْػتَ طز آى ًذارد تب ثَ چٌذ ّ چْى ایي جٌگ ثپزداسد

ثی گٌبٍ   مت لزثبًیبى جٌگ افغبًظتبى، ثَ ّیژٍ غیز ًػبهیبى افغبى کَ در دمیآهبری اس جبى ثبختگبى یب  ، هٌبثؽ هختلف

 .تزیي ّ هػلْم تزیي آى ُب را تؼکیل هی دُذ

ثب ّجْد تالع ُبی فزاّاى، . آهبر گزد آّری ػذٍ اس هٌبثؽ هختلف اًتزًیتی ّ یبدداػت ُبی ػخصی ام گزفتَ ػذٍ اطت

ثَ  2011تب  2001گبى ًیزُّبی ارتغ ّ پْلیض افغبًظتبى را اس طبل ػْرثختبًَ هْفك ًگزدیذم آهبر کبهلی اس جبى ثبخت

ثَ ایي طزف ثَ ًؼز تلفبت افزاد هزثْط  2007ثَ گفتَ هٌبثؽ هختلف ّسارت دفبؼ افغبًظتبى تٌِب اس طبل . دطت ثیبّرین

 . خْد هجبدرت ّرسیذٍ اطت

ّ تٌِب ثَ آهبری اتکبء کزدم کَ اس طزیك هٌبثؽ  هؿلْهبت کبفی یی ثَ دطت ًیبّردمدر هْرد تلفبت پْلیض افغبًظتبى ًیش 

الجتَ هؼکل . هختلف اًتزًیتی ّ اؾالهیَ ُبی هطجْؾبتی ّ  اغِبرات طخٌگْی ّسرات داخلَ افغبًظتبى  ارایَ گزدیذٍ اطت

هي  دّری. اطت ثبّر کزد ّسارت ُبی داخلَ ّ دفبؼ افغبًظتبى  ّ در هجوْؼ دّلت افغبًظتبى چٌیي آهبری در دطت ًذارًذ

هی کْػن در . اس کؼْر ثبؾث گزدیذ تب ًتْاًن ثَ هزاجؽ هظّْل توبص گزفتَ، آهبری را کَ هی خْاطتن ثَ دطت ثیبّرم

 .آیٌذٍ ًشدیک ایي ًمیصَ را رفؽ کٌن

      

 تلفبت افزاد هلکی  - 1     
 

 :2003 – 2001طبل 

ًْػتَ دبضز ًؼبى هی دُذ کَ تلفبت غیز  .در ایي ػک ًیظت کَ لزثبًیبى اصلی جٌگ افغبًظتبى افزاد غیز ًػبهی ُظتٌذ

لْای ًبتْ، ثَ ّیژٍ ثوجبردهبى ُْایی ّ فؿبلیت ُبی جٌگی  دوالت. گذػت ُز طبل افشایغ هی یبثذ ًػبهیبى در افغبًظتبى ثب

ثَ غیز ًػبهیبى  صْرت هی گیزد، کوتز ثَ ًػبهیبى ّ اهب ثیؼتز  دنشدطك هبطبلجبى، ثَ ّیژ دوالت اًتذبری کَ در هٌ

 .دوالت اًتخبری اخیز گْاٍ ایي هذؾبطت .آطیت هی رطبًذ ّ جبى ثظیبری را هی گیزد

  1300تب  1000دطتکن  2002تب اّل جٌْری  2001اس ُفتن اکتْثز  -تخویي هی کٌذ کَ در طَ هبٍ   i"طزح ثذیل دفبؾی" 

 2002تب هیبًَ ُبی هبٍ جٌْری . ًػبهی هظتمیوي در اثز دوالت ُْایی ًیزُّبی تذت اهز اهزیکب کؼتَ ػذٍ اًذ غیز

افغبى در اثز گزطٌگی، ثیوبری ُبی ًبػی اس جٌگ ّ یب جزادبت ّارد در اثز فزار اس هٌبطك جٌگی در اثز  3200دطتکن 

لْص آًجلض تبیوش دریبفتَ اطت کَ غزف پٌج هبٍ اس ُفتن  .iiذاً  ْایی ّ ؾولیبت ًػبهی اهزیکب ثَ لتل رطیذٍدوالت ُ

غیز ًػبهی در اثز دوالت ُْایی دراهزیکب،  1201تب  1067اس کؼتَ ػذى   2002تب ثیظت ّ ُؼتن فجزّری  2001اکتْثز 

 iii. اًگلظتبى ّ پبکظتبى گشارع ػذٍ اطت

 هظتمین غیز یب هظتمین صْرت ثَتي  20000 ذّدد در کَ کٌذ هی تخویي گزدیذٍ، ارایَ گبردیي ًبهَرّس تْطط کَ تذلیلی

 هی تخویي ُبهپؼبیز ًیْ داًؼگبٍ اس ُیزّلذ هبرک پزّفیظْر  iv.ًذا رطیذٍ لتل ثَ اهزیکب ُْایی ّ سهیٌی دوالت اثز در

 هظتمین دوالت اثز در ًػبهی غیز 3600 تب 3100 دطتکن 2003 جْى طْم تب 2001 اکتْثز ُفتن اس هبٍ ثیظت طی کَ کٌذ

v.اطت ػذٍ کؼتَ اهزیکب اهز تذت لْای
 

 

 :خالصَ

  3600تب  3100تلفبت دراثز دوالت هظتمین تؿذاد  2003تب  2001اس 

  20000تب  3200ًػبهی یز هظتمین فؿبلیت ُبی غتلفبت دراثز تؿذاد  2003تب  2001اس 

  23600تب  6300 ًػبهی ثیي هظتمین ّ غیز هظتمین والت دراثز دهجوْؼ تلفبت  2003تب  2001اس 

  آهبری ثَ دطت ًیبهذ 2003تب  2001اس تؿذاد تلفبت   در اثز   ؾولیبت طبلجبى در جزیبى طبل ُبی. 



 

 :2004طبل 

 .آهبری ثَ دطت ًیبهذ

 :2005طبل 

 ؾولیبت اثز در افغبى ًػبهی غیز 478 تب 408 دطتکن کَ کٌذ هی تخویي ُبهپؼبیز ًیْ داًؼگباٍ اس ُیزّلذ هبرک پزّفیظْر

 vi.اطت ػذٍ کؼتَ اهزیکب/ًبتْ ًیزُّبی هظتمین

  478تب  408ثیي  2005تؿذاد تلفبت در اثز دوالت هظتمین ًػبهی در طبل. 

  آهبری ثَ دطت ًیبهذ – 2005تؿذاد تلفبت در اثز فؿبلیت ُبی غیز هظتمین ًػبهی در طبل. 

 بلجبى در ایي طبل آهبری ثَ دطت ًیبهذاس تؿذاد تلفبت در اثز دوالت ط. 

 

 :2006طبل 

غیز ًػبهی افغبى در اثز ؾولیبت هختلف ًػبهی  699دطتکن  2006طبسهبى دیذٍ ثبى دمْق ثؼز تخویي هی کٌذ کَ در طبل 

.ػْرػیبى هخبلف دّلت جبى ثبختَ اًذ
vii
 

ز ؾولیبت ًبتْ ّ یب اهزیکب کؼتَ ػذٍ غیز ًػبهی افغبى در اث 230، 2006ُویي طبسهبى گشارع دادٍ اطت کَ در طبل 

تي در اثز دوالت سهیٌی 114تي در اثز دوالت ُْایی ّ  116اس آى جولَ . اطت
viii

 اس ُیزّلذ هبرک اهب پزّفیظْر.  

 .اطت ػذٍ کؼتَ ًبتْ/هظتمین ًػبهی اهزیکب ؾولیبت اثز در ًفز 769-653 دطتکن کَ کٌذ هی تخویي ًیُْبهپؼبیز داًؼگبٍ

 

 :خالصَ

 ػذٍ کؼتَ  2006هظلذبًَ در طبل  ُبی ثزخْرد اثز در ًػبهی غیز 929 ثؼز، دمْق ثبى طبسهبى دیذٍ تخویي بصاط ثَ

 دّ رلن ایي کَ اًذ ػذٍ کؼتَ ًػبهی ُبی فؿبلیت اثز در افغبى ًػبهی غیز ّ ًػبهی 4400 هجوْؼ، در ایي طبل در.  اًذ

 هٌبثؽ ّ ائتالف ًیزُّبی ًبتْ،  ُبی گشارع ثَ اتکبء ثب پزص آطْػیتذ گشارع یک اطبص ثَ  .اطت 2005 طبل ثزاثز

 .اطت ػذٍ کؼتَ 2006 طبل در افغبى ًػبهی غیز ّ ًػبهی 4000 دذّد در افغبى

 .آهبری ثَ دطت ًیبهذ 2006اس تؿذاد تلفبت در اثز فؿبلیت ُبی غیز هظتمین ًػبهی در طبل 

 

 

 2007طبل 

در اثز  2007تي غیز ًػبهی در طبل  700 (یًْبهب) ثَ افغبًظتبى ثَ اطبص گشارع ُیئت طبسهبى هلل هتذذ ثزای کوک 

غیز ًػبهیبى را در ایي طبل هتْجَ آى ُب % 46ؾولیبت ًػبهی ؾٌبصز ضذ دّلتی ثَ لتل رطیذٍ اطت کَ هظّْلیت کؼتبر 

هختلف ًػبهی  غیز ًػبهی افغبى در اثز فؿبلیت ُبی 950ُوچٌبى دیذٍ ثبى دمْق ثؼز تخویي هی کٌذ کَ دطتکن . هی طبسد

 .ػْرػیبى ثَ لتل رطیذٍ اًذ

کؼتَ ػذٍ  2007اهزیکب در طبل /غیز ًػبهی افغبى در اثز دوالت ًبتْ 434ُویي طبسهبى طی گشارػی تخویي هی کٌذ کَ 

تي غیز ًػبهی دیگز در اثز  57. تي دیگز در اثز آتؼجبری سهیٌی 113تي در اثز دوالت ُْایی ّ  321اس آى جولَ . اًذ

 .تي دیگز در ّضؿیت هجِْلی ثَ لتل رطیذٍ اًذ 192سی ّ تیزاًذا

تْطط ًیزُّبی افغبى ّ ًیزُّبی  2007غیز ًػبهی افغبى در طبل  629ثَ اطبص آهبر تخویٌی ارایَ ػذٍ تْطط یًْبهب، 

هب ّ ا. اس کل کؼتبر غیز ًػبهیبى را در ایي طبل هتْجَ آًبى هی طبسد% 41ثیي الوللی کؼتَ ػذٍ اًذ کَ هظّْلیت  

تي غیز ًػبهی افغبى  1207تب  1010پزّفیظْر هبرک ُیزّلذ اس داًؼگبٍ ًیْ ُبهپؼبیز تخویي هی کٌذ کَ دطتکن 

 .در افغبًظتبى ثَ لتل رطیذٍ اًذ 2007اهزیکب در طبل /هظتمیوي در اثز دوالت ًبتْ

 

 :خالصَ

 .ی هظلذبًَ کؼتَ ػذٍ اًذدر اثز ثزخْردُب 2007غیز ًػبهی افغبى در طبل  1523یًْبهب تخویي هی کٌذ کَ 

 2007غیز ًػبهی افغبى در اثز فؿبلیت ُبی ًػبهی در طبل  1633طبسهبى دیذٍ ثبى دمْق ثؼز گشارع هی دُذ کَ دطتکن 

 .در افغبًظتبى کؼتَ ػذٍ اًذ

 

 .آهبری ثَ دطت ًیبهذ –تؿذاد تلفبت در اثز ؾولیبت غیز هظتمین ًػبهی 

 

 



 2008طبل 

تْطط ػْرػیبى هظلخ  2008غیز ًػبهی افغبى در طبل  1000غبًظتبى گشارع دادٍ اطت کَ طبسهبى هظتمل دمْق ثؼز اف

اهب . را اهبى اهلل جیذْى طفیز افغبًظتبى در آطتزالیب ًیش تبییذ هی کٌذ( تي 1000)ایي رلن . در افغبًظتبى کؼتَ ػذٍ اًذ

% 55دّلتی خجز هی دُذ کَ هظّْلیت غیز ًػبهی افغبى تْطط ًیزُّبی ضذ  1160یًْبهب طی گشارػی اس کؼتَ ػذى 

اهب طبسهبى ًػبرت دمْق افغبًظتبى، تلفبت غیز ًػبهیبى در . را هتْجَ آًبى هی طبسد 2008کؼتبر غیز ًػبهیبى در طبل 

تي را کَ در اثز دوالت اًتذبری ثَ لتل رطیذٍ اًذ، ًیش در  930ایي رلن . تي هی داًذ 2300، 2008افغبًظتبى را در طبل 

 .یزدثز هی گ

در اثز ؾولیبت ًػبهی  2008غیز ًػبهی افغبى در طبل  828ثَ اطبص گشارع طبسهبى هظتمل دمْق ثؼز افغبًظتبى 

کل کؼتبر غیز ًػبهیبى را در ایي طبل هتْجَ آًبى % 39ًیزُّبی ثیي الوللی در افغبًظتبى ثَ لتل رطیذٍ اًذ کَ هظّْلیت 

 552. در ایي طبل در اثز دوالت ُْایی صْرت گزفتَ اطتزُّبی ائتالف تْطط ًیثشرگتزیي تلفبت غیز ًػبهیبى . هی طبسد

 .کل تلفبت هی ػْد% 64اهزیکب ثَ لتل رطیذٍ اًذ کَ /تي غیز ًػبهی در ایي طبل در اثز دوالت ُْایی ًبتْ

ت اهز غیز ًػبهی افغبى تْطط ًیزُّبی تذ 1620طبسهبى ًػبرت ثز دمْق افغبًظتبى ثَ ایي ؾمیذٍ اطت کَ ثیؼتز اس  

ایي . تٌی کَ در اثز دوالت ُْایی ثَ لتل رطیذٍ اًذ 680در افغبًظتبى کؼتَ ػذٍ اًذ، ثَ ػوْل  2008اهزیکب در طبل 

تي ّ ثیجب ػذى  2800اهزیکب هٌجز ثَ سخوی ػذى /طبسهبى ُوچٌبى تخویي کزدٍ اطت کَ دوالت ًػبهی ًیزُّبی ًبتْ

 .تي دیگز اس خبًَ ُبی ػبى ػذٍ اطت 80000

غیز ًػبهی افغبى هظتمیوي تْطط  1017تب  864ًیْ ُبهپؼبیز هی گْیذ کَ دطتکن  ٍظْر هبرک ُیزّلذ اس داًؼگبپزّفی

 .در افغبًظتبى کؼتَ ػذٍ اًذ 2008 اهزیکب در طبل/ًیزُّبی خبرجی ًبتْ

 

 :خالصَ

   2008ًَ در طبل غیز ًػبهی در اثز ثزخْردُبی هظلذب 1800طبسهبى هظتمل دمْق ثؼز افغبًظتبى گشارع هی دُذ کَ 

 .در افغبًظتبى ثَ لتل رطیذٍ اًذ

در افغبًظتبى  2008غیز ًػبهی افغبى در اثز ثزخْردُبی هظلذبًَ در طبل  2118گشارع یًْبهب دبکی اس آى اطت کَ 

 .تؼکیل هی دُذ 2008یؿٌی اس طبل اػغبل افغبًظتبى تب طبل  2001کؼتَ ػذٍ اًذ کَ ثشرگتزیي رلن را اس طبل 

 6800غیز ًػبهی افغبى کؼتَ، ثیؼتز اس  3917در  دذّد  2008ػبرت ثز دمْق افغبًظتبى هی گْیذ کَ در طبل طبسهبى ً

 .افغبى دیگز هججْر ثَ تزک خبًَ ُبی خْد ػذٍ اًذ 120000تي سخوی ّ در دذّد 

 .آهبری در دطت ًیظت –تؿذاد تلفبت در اثز ؾولیبت غیز هظتمین ًػبهی 

 

 :2009طبل 

ایي رلن دّ . ثَ ؾٌبصز ضذ دّلت افغبًظتبى ًظجت دادٍ اطت 2009غیز ًػبهی افغبى را در طبل  1630تل گشارع یًْبهب ل

 . در افغبًظتبى ثَ ّلْؼ پیْطتَ اطتدر ُویي طبل یؿٌی کل تلفبتی اطت کَ در ایي طبل دراثز جٌگ  2412ثز طَ 

ثیي الوللی در افغبًظتبى ثَ لتل رطیذٍ اًذ  تْطط ًیزُّبی 2009غیز ًػبهی افغبى در طبل  596ثز اطبص ُویي گشارع  

  . یک ثز طَ کل تلفبت غیز ًػبهی را در ُویي طبل تؼکیل هی دُذ کَ

غیز ًػبهی در اثز دوالت  1073تب  922پزّفیظْر هبرک ُیزّلذ اس داًؼگبٍ ًیْ ُبهپؼبیز هی گْیذ کَ دطتکن 

 .در افغبًظتبى کؼتَ ػذٍ اًذ 2009ًبتْ در طبل /اهزیکب

افشایغ را ًظجت ثَ طبل % 14در افغبًظتبى ثجت کزدٍ اطت کَ   2009فمزٍ لتل غیز ًػبهیبى را در طبل  2412بهب یًْ 

فمزٍ دیگز، یًْبهب لبدر ًگزدیذٍ اطت تب ثَ رّػٌی هظّْلیت آى را ثَ یکی اس طزفیي  186در هْرد . ًؼبى هی دُذ 2008

 .درگیز ًظجت دُذ

 .ًیبهذآهبری ثَ دطت  –تلفبت غیز هظتمین 

 

 (جٌْری تب جْى ) 2010طبل 

کل کؼتَ % 72کؼتَ ػذٍ کَ  2010تي غیز ًػبهی افغبى تْطط ؾٌبصز ضذ دّلت در طبل  920ًػز ثَ گشارع یًْبهب 

 .ػذٍ گبى را تؼکیل هی دُذ

لی ثَ لتل در اثز دوالت ًیزُّبی ائتالف ثیي الول 2010غیز ًػبهی افغبى در ًیوَ اّل طبل  223یًْبهب گشارع هی دُذ کَ 

 .کل تلفبت را در ُویي هذت تؼکیل هی دُذ% 18رطیذٍ اًذ 

تذت رُجزی ًیزُّبی اهزیکب در اثز جٌگ در  2010ًیوَ اّل طبل فمزٍ لتل افزاد غیز ًػبهی را در  1271یًْبهب 

 بح هظّْل را فمزٍ کَ دٍ فیصذ کل تلفبت را تؼکیل هی دُذ، یًْبهب لبدر ًؼذ تب جٌ 128در . افغبًظتبى ثجت کزدٍ اطت

 .ػٌبطبیی کٌذ

 

 



 2010تب جْى  2001کل تلفبت اس طبل 

  6499 – 4949 –تْطط ًیزُّبی ضذ دّلتی 

  906 – 5791 –تْطط ًیزُّبی ائتالف ثیي الوللی -

  20000 – 3200 –تلفبت غیز هظتمین 

 28583 – 8991  :هجوْؼ تلفبت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .هیالدی کذام جبًت ثْدٍ اطت 2010تب  2006در جذّل سیز ًؼبى دادٍ ػذٍ اطت کَ هظججیي لتل ُبیی کَ اس طبل 

   

تلفبت طبالًَ افزاد هلکی ثز اطبص جْاًت لتل کٌٌذٍ    
ix
  

 

 

 هجوْؼ
 

 طبیز
 

 ًیزُّبی دّلتی
 

 ًیزُّبی ضذ دّلتی
 

 طبل

929   230 699 2006 

1523 194 629 700 2007 

2118 130 828 1160 2008 

2412 186 596 1630 2009 

1271 128 223 920 2010 

 هجوْؼ 4189 2283 510 6982

 

 

 7000تب طپتبهجز  7002تلفبت غیز ًػبهیبى در افغبًظتبى اس طبل 

 2007 2008 2009 7000تب طپتبهجز  0جٌْری         

 کؼتَ سخوی کؼتَ سخوی کؼتَ سخوی کؼتَ
 

 سخوی

       1,634         2,809         2,412         3,566         2,118           1,523    



 

 

 تلفبت ارتغ هلی افغبًظتبى - 2
 

ُیچگًَْ ارلبهی اس تلفبت  2007تب طبل یؿٌی اس ػزّؼ دولَ اهزیکب ثَ افغبًظتبى  2001طبل  اس ػْرثختبًَ ثبیذ گفت کَ 

در دمیمت ُیچ ًِبدی، ًَ ّسارت دفبؼ افغبًظتبى ّ ًَ ُن ًِبد ُبی طبسهبى . افزاد ارتغ هلی افغبًظتبى در دطت ًیظت

ثَ ایي دظبة، هب اس تؿذاد ّالؿی هٌظْثیي . ْدًذثَ ایي هِن پزداختَ ث 2007هلل هتذذ هثل یًْبهب ّ غیزٍ تب لجل اس طبل 

خْد را در جزیبى ؾولیبت جٌگی، اًفجبر ُبی کٌبر جبدٍ ُبی جبى  2007تب طبل  2001ارتغ هلی افغبًظتبى کَ اس اکتْثز 

. ثَ اطبص گشارع هٌتؼز ػذٍ یی اس خبًن طْساى گ. ّ یب دوالت اًتذبری اس دطت دادٍ اًذ، اطالؾی در دطت ًذارین

ظظز کبرػٌبص در پژُّغ اطالؾبتیچی
x
اهب .  ًفز ثْدٍ اطت 1143، 2010تب  2007تلفبت ارتغ هلی افغبًظتبى اس طبل  ، 

 800، 2010در طبل تٌِب  اطبص گفتبر غبُز ؾػیوی طخٌگْی ّسارت   دفبؼ افغبًظتبى، تلفبت ارتغ هلی افغبًظتبى ثَ 

تي ثْدٍ اطت 
xi  .  َاطت، اهب ثؿیذ هی رطذ کَ  2010هی کٌذ اس جٌْری تب طی ًْاهجز اگز چَ رلوی کَ خبًن چیظظز ارای

ایي گًَْ . تي اس افزاد ارتغ هلی کؼتَ ػذٍ ثبػٌذ 522غزف هبٍ ًْاهجز تب دطبهجز کَ تٌِب یک هبٍ را در ثز هی گیزد، 

اهب ثَ ُز دبل ثبیذ  .تفبّت ُب در آهبر ّ ارلبم، ًْؾی طزدرگوی ّ ادظبص ؾذم اطویٌبى ثَ گشارع ُب را ثَ ّجْد هی آّرد

گفت کَ در ایي هْرد، در هْرد تلفبت افزاد ارتغ هلی افغبًظتبى ّ دتی پْلیض چبرٍ دیگزی ًیظت، جش ایٌکَ ثَ ُویي 

 .اطتٌبد ػْدثَ دطت آهذٍ،  همذار اطالؾبتی کَ اس ایٌجب ّ آى جب 

کَ تلفبت ارتغ هلی را دتی اس طبل  لبثل یبدآّری اطت کَ ثب ّجْد تالع ُبی هکزر، هْفك ًؼذمهْضْؼ دیگزی کَ  

ػبیذ چٌیي آهبر ّ ارلبهی در اختیبر ًِبد هزثْط ثَ ّسارت دفبؼ افغبًظتبى ثبػذ، اهب ثَ ًػز هی . طزف ثیبثنثَ ایي  2007

ّسارت دفبؼ ّ ّسارت داخلَ   -ػبیذ ثَ جب ثبػذ کَ اس ایي ًِبد ُب ّ همبهبت . رطذ کَ در دطتزص ؾبهَ لزار ًذارد

  . بى تمبضب ػْد تب ثَ ًؼز چٌیي اطالؾبت ثب جشییبت آى ثپزداسًذافغبًظت

تلفبت، ػبهل کؼتَ گبى ّ سخوی ُبی ارتغ هلی افغبًظتبى ًؼبى دادٍ ػذٍ اطت سیزّ گزاف در جذّل 
xii
. 

 

 

 

 تلفبت پْلیض افغبًظتبى - 3

 
اطالؾبت هْثمی اس  2007تب لجل اس طبل . ّضؿیت در هْرد پْلیض افغبًظتبى ًیش ُوبًظت کَ در هْرد ارتغ افغبًظتبى 

تبرًوبی صذای اهزیکب طی گشارػی در هْرد تلفبت   .بى در دطت ًیظتتلفبت، کؼتَ گبى ّ سخوی ُبی پْلیض افغبًظت

ثجت تلفبت افزاد پلیض را ثزای ثبر اّل   داخلَ افغبًظتبى کَ  ّسارت: ًْػت 2008ؾظبکز اهزیکب ثَ تبریخ ُفت اگظت 

xiii .اًذ پلیض افغبى اس هبرچ طبل لجل تب هبرچ طبل جبری کؼتَ ػذٍ ۱۱۱۱ : ػزّؼ کزد هیگْیذ ۲۰۰۲هبرچ   در
 

 7000تب طپتبهجز  7002افغبًظتبى اس طبل  ارتغ تلفبت 

 2007 2008 2009 7000جٌْری تب طی ًْاهجز         

 سخوی کؼتَ سخوی کؼتَ سخوی کؼتَ سخوی تَکؼ
314 737 292 859 259 875 278 750 



کَ  اطت گشارػی (  2010 – 2001) ػبیذ هْثمتزیي اطالؾبت در هْرد تلفبت پْلیض افغبًظتبى در جزیبى ایي ُوَ طبل  

ي ّی در ایي گشارع ه xivارایَ کزدٍ اطت  2011ثَ تبریخ دّم جٌْری ّسارت داخلَ افغبًظتبى سهزی ثؼزی طخٌگْی 

 . اى پْلیض کؼتَ ّ دذّد دّ ّ ًین ُشار تي دیگز سخوي ػذٍ اًذتي اس طزثبس 1292دذّد  2010گْیذ در جزیبى طبل 

سهزي ثؼزي، طخٌگْي ّسارت داخلَ افغبًظتبى هي گْیذ هجوْؼ هْارد دوالت اًتذبري، اًفجبرُب، دوالت راکتي ّ 

اس ثیغ »ّی ُوچٌبى در ایي گشارع تصزیخ کزدٍ اطت کَ  . رطذ هْرد هي 6700ثَ ثیغ اس  2010ُب در طْل طبل  کویي

ُبي تؿجیَ  یي ّ هبیي ُبي کٌبرجبدٍ دوالت ثوت 2010ُب صْرت گزفتَ، یؿٌي ثیؼتزیي دوالت طبل  دّ ُشار دولَ ثب هبیي

 . «ػذٍ ثْدٍ اطت

ًفز رطیذٍ کَ ثیؼتزیي رلن تلفبت را در  700ثَ  2007،  تلفبت پْلیض افغبًظتبى در طبل "فزدا ًیْس"ثَ گفتَ تبرًوبی 

غبًظتبى در ایي طبل هی ثبػذثیي ًیزّ ُبی اهٌیتی اف
xv. . لزار گشارع تبرًوبی افغبى پیپز، تلفبت پْلیض ّ ارتغ افغبًظتبى

رطیذٍ ثْد  ًفز 7552ثَ  2008در طبل 
xvi

 . 

 

تب ثیظت ّ یک هبرچ  2003 در جذّل دیگزی کَ در سیز هی ثیٌیذ، هجوْؼ تلفبت پْلیض افغبًظتبى اس ثیظت ّ یک هبرچ 

زی در همبطؽ هختلف دیگز ًؼبى دادٍ ػذٍ اطتّ ُوچٌبى ارلبم دیگ 2007
xvii.   

 

 3000تا  3002تلفات پولیس افغانستان از سال 
 سهبى تلفبت     

1002 
تب طی ّ یک دطبهجز  7000ثیظت ّ یک هبرچ 

7000 

1410 
ثیظت ّ یک هبرچ  - 7002ثیظت ّ یک هبرچ 

7000 

1290 
تب ثیظت ّ یک هبرچ  7002ثیظت ّ یک هبرچ 

7002 

1119 
تب ثیظت ّ یک هبرچ  7002ثیظت ّ یک هبرچ 

7002 

630 
تب ثیظت ّ یک هبرچ  7002ثیظت ّ یک هبرچ 

7002 

 7002تب طی ّ یک جْالی  7002اّل جْى  50

  7002تب ػبًشدُن هبٍ هی  7002ُفتن دطبهجز  600

 7002تب طی ّ یک اگظت  7002اّل جْالی  32

 هجوْؼ 6133

 7000تب طپتبهجز  7002تلفبت  ًیزُّبی پْلیض در افغبًظتبى اس طبل 

 2007 2008 2009 7000تب طپتبهجز  0جٌْری         

 سخوی کؼتَ سخوی کؼتَ سخوی ؼتَک سخوی کؼتَ
    1,250                 743         639      1,145         724      1,209         688  1036 



 

 

 

 ی ػخصیهذبفػبى اهٌیتتلفبت  - 4
 

در صْرتی کَ آهبر ّ ارلبم دلیمی اس تلفبت ارتغ ّ پْلیض افغبًظتبى در دطت ًیظت، جبی ػگفتی خْاُذ ثْد اگز اًتػبر 

ًَ تٌِب آهبر ّ ارلبم دلیمی اس تلفبت هذبفػبى . داػت فِزطت کبهلی اس تلفبت هذبفػبى اهٌیتی ػخصی ّجْد داػتَ ثبػذ

 .زرطی تلفبت، ًبهی اس ایؼبى ثزدٍ ًوی ػْداهٌیتی ػخصی ّجْد ًذارد کَ دتی در ث

هذبفع  355، 2009فجزّری  5تب   2002طپتوجز  اس پٌجیگبًَ آهبری کَ تب ثَ دبل ثزای هي دطتیبة گزدیذ ایي اطت کَ اس 

 .xviiiدّ ًفز هفمْد االثز ّ طَ دیگز در جزیبى جٌگ ثَ دطت هخبلفیي افتبدٍ اطت. اهٌیتی ػخصی ثَ لتل رطیذٍ اًذ

 

 

  2011تب   2001فبت ًیزُّبی ثیي الوللی در افغبًظتبى اس طبل تل -5

 
در جذّل سیز ػوب تلفبت ًیزُّبی . ًبگفتَ پیذاطت کَ آهبر ّ ارلبم دلیمی اس تلفبت ًیزُّبی ًبتْ در افغبًظتبى ّجْد دارد

 .هؼبُذٍ هی کٌیذ 2011تب اّایل جٌْری  2001ًبتْ را اس طبل 

2011تب  2001در افغبًظتبى اس   طبل جذّل تلفبت ًیزُّبی ثیي الوللی   

 طبل  اهزیکب اًگلظتبى طبیز کؼْرُب هجوْؼ

12 0 0 12 2001 

70 18 3 49 2002 

58 10 0 48 2003 

60 7 1 52 2004 

131 31 1 99 2005 

191 54 39 98 2006 

232 73 42 117 2007 

295 89 51 155 2008 

521 96 108 317 2009 

71 1 110 103 498 2010 

2 2 0 0 2011 

 کل تلفبت 1445 348 490 2283

ثَ  2011تب ػزّؼ طبل  2001بى اس طبل طْری کَ در ایي جذّل دیذٍ هی ػْد، هجوْؼ تلفبت ًیزُّبی ًبتْ در افغبًظت

 .ًفز هی رطذ کَ اس آى جولَ ثیؼتز تلفبت را ایبالت هتذذٍ اهزیکب، طپض اًگلظتبى ّ ثؿذ ثبلی کؼْر ُب داػتَ اًذ 2281

ثَ اطبص هبٍ  2011تب جٌْری  2001دیگز ػوب تلفبت طبالًَ ًیزُّبی ثیي الوللی در افغبًظتبى را اس طبل  xixدر جذّل

در ایي چذّل ثَ خْثی ًؼبى دادٍ ػذٍ اطت کَ تلفبت ًیزُّبی ثیي الوللی در افغبًظتبى ثب گذػت ُز طبل افشایغ . ثیٌیذ هی

ًفز  711ایي رلن ثَ  2010صزف دّاسٍ ًفز ثْد، در دبلی کَ در طبل  2001هجوْؼ تلفبت ایي ًیزُّب در طبل . هی یبثذ

 .رطیذٍ اطت

 

 



  2010xx - 2001    بًظتبى ثَ اطبص هبٍتلفبت طبالًَ ًیزُّبی ائتالف  در افغ

:در جذّل پبییي تلفبت تلفبت ًیزُّبی کؼْرُبی هختلف را ثَ اطبص کؼْرُب هؼبُذٍ هی کٌیذ  

2011تب  2001تؿذاد تلفبت کؼْرُبی هختلف در افغبًظتبى اس طبل   

ثَ اطبص کؼْر   

 کؼْر تؿذاد تلفبت   کؼْر تؿذاد تلفبت

 آطتزالیب 21   لیتْاًیب 1

 ثلجین 1   ًبتْ 3

 کبًبدا 154   ُبلٌذ 25

 جوِْری چک 3   سیالًذ جذیذ 1

 دًوبرک 39   ًبرّی 9

 اطتًْیب 8   پْلٌذ 22

 فٌلٌذ 1   پْرتگبل 2

 فزاًظَ 52   رّهبًیب 17

 گزجظتبى 5   کْریبی جٌْثی 1

 جزهٌی 46   ُظپبًیب 30

 ٌُگزی 4   طْیذى 5

 ایتبلیب 34   تزکیَ 2

 اردى 1   اًگلظتبى 348

 التْیب 3   اهزیکب 1445

 جوؽ کل  2283

 

 

 

تب  2007اس طبل . اس همبیظَ ارلبم ّ آهبر ثبال ثز هی آیذ کَ تلفبت افغبى ُب ثَ هزاتت ثیؼتز اس تلفبت ًیزُّبی ًبتْ اطت

. ًفز تلفبت دادٍ اًذ 1759تْ ًبًفز هی رطذ، در دبلی کَ در ُویي هذت ًیزُّبی  13055هجوْؼ تلفبت افغبى ُب ثَ  2010

.ایي در دبلی اطت کَ طْری لجلي گفتن، آهبر ّ ارلبم دلیك ّ درطتی در هْرد تلفبت افغبى ُب در هجْؼ ّجْد ًذارد  

:ی کَ در سیز آهذٍ اطت، ایي ارلبم را ثَ خْػی ًؼبى هی دُذجذّل ُب ّ گزاف  

 

 

 هجوْؼ دطبهجز ًْاهجز اکتْثز طپتبهجز اگظت جْالی جْى هی اپزیل هبرچ فجزّری جٌْری طبل

2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 12 

2002 10 13 15 10 1 3 0 3 1 5 1 8 70 

2003 4 7 12 2 3 7 2 4 2 6 8 1 58 

2004 11 2 3 3 9 5 2 4 4 8 7 2 60 

2005 2 3 6 19 4 29 2 33 12 10 7 4 131 

2006 1 17 13 5 17 22 19 29 38 17 9 4 191 

2007 2 18 10 20 25 24 29 34 24 15 22 9 232 

2008 14 7 20 14 23 46 30 46 37 19 12 27 295 

2009 25 25 28 14 27 38 76 77 70 74 32 35 521 

2010 43 53 39 34 51 103 88 79 57 65 58 41 711 

2011 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 



 7000تب  7002جذّل هجوْؼ تلفبت افغبى ُب اس طبل 

 ارتغ افغبًظتبى پْلیض افغبًظتبى غیز ًػبهیبى در افغبًظتبى هجوْؼ تلفبت افغبى ُب
 

2489 1523 688 278 2007 

3110 2118 724 259 2008 

4621 2412 639 292 2009 

2835 1271 1250 314 2010 

 هجوْؼ 1143 3301 7324 13055

 

 

 

الجتَ هوکي اطت کبرُبی همبیظْی ّ تذمیمی دیگزی ًیش در ایي هْرد اًجبم داد، در صْرتی کَ آهبر ّ ارلبم دلیك در 

.جٌظی ّ غیزٍهثلي تؿذاد تلفبت اس لذبظ گزّپ ُبی طٌی، . اختیبر ثبػذ  

 

 

 

 7000تب  7002جذّل هجوْؼ تلفبت افغبى ُب اس طبل 

 طبل اهزیکب اًگلظتبى طبیز کؼْرُب هجوْؼ تلفبت ًیزُّبی ًبتْ

232 73 42 117 2007 

295 89 51 155 2008 

521 96 108 317 2009 

711 110 103 498 2010 

 هجوْؼ 1087 304 368 1759
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