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 دا خپرونه د سام ډیورنټ د های الین پلېنت وړاندیز بې عنوانه )بې پیلوټه الوتکه( یو هنري کار چې غواړي د بې پیلوټه الوتکو 
جګړې او څارنې په اړه خبرې اترې رامنځته کړي او هغه جګړې چې متحده ایالتونو کې اکثره خلکو لپاره ناڅرګند دي څرګند کړي سره 

یو ځای تولید شوی دی. 

 ډیری هغه ټکنالوژي چې موږ يي خپل ورځني ژوند کې کاروو لومړی د پوځ لپاره جوړېږي. یو عام مثال يي انټرنټ دی، چې د 
پرمختګ تر ټولو ستر د پرمختګ مرکز يي په متحده ایاالتو کې و، د دفاع وزارت د پرمختللو څېړنیزو پروژو ادارې له لوري، چې 

وروسته DARPA ونومول شو له لوري تمویل شوی و. 

بې پیلوټه الوتکې څه توپیر نه لري. هوايي څارنه له لومړنۍ الوتکې څخه پوځي استخباراتو په ګټه شوی ده. دغه ټکنالوژي له پوځ 

څخه سوداګریز او کورنۍ سکتورونو ته خپله الر موندلې ده، او حتی بشري موخې هم لري. په داسې حال کې چې د بې پیلوټه الوتکو 

کارونې ډېرې دي – د »هدفي وژونو« ذرائع ، د 24 ساعته وېډیويي څارنې اسانګر، د ځنګل اور وژنې لپاره ژوند ژغورنکي مېتودونه، 

یا د فلم جوړونکې اوزار – دا خپرونه هڅه کوي د پوځ او سیمه ییز قانون نافذوونکو ادارو له لوري په لوړه کچه د جګړې او څارنې 
اوزار په توګه د بې پیلوټه الوتکو تاریخ بیان کړي. 

دوو لسیزو لپاره، د متحده ایالتونو پوځ زموږ له هېواد څخه ډېر لرې هېوادونو باندې د مسلح بې پیلوټه الوتکې الوتلې دی. د سپټمبر 

11مې بریدونو څخه وروسته د متحده ایاالتو غبرګون، چې اوس د ترهګرۍ په وړاندې جګړې په نوم یادېږي، په متحده ایاالتو کې 
دننه په تاریخ کې نوی او حد نه لرونکی فصل سره په همغږۍ د مسلح بې پیلوټه الوتکو جګړه پیل کړه. دا تاریخ د شته حالت 

ساتنې باندې والړه ده: د رنګونو ټولنو باندې بې باوري او د هغو ډلو منحلول چې فکر کوي هغوی ته چې واک کې دي ګواښ دي. 

د کلونو په اوږدو کې، دي ډلو کې د کاریګرانو اتحاديي، کمونیست انګېرل شوي، د مدني حقونو غورځنګ، بلیک پینترز، ینګ الرډز، د 
هندي امریکايي خوځښت، د ویتنام جګړې پر مهال د جګړې ضد خوځښت، د مېرمنو د حقونو خوځښت، او اوس د تورانو ژوند او د 

کډوالو، عرب امریکايانو، او مسلمان امریکایانو حقونو خوځښتونه شامل دي. اکثره، له دغو ټولنو او ډلو څخه په پراخه کچه د عامو 

خلکو وېره – او له دې امله د دوی شک لپاره د خلکو مالتړ، څارنې او بې اعتباره کولو لپاره عامه مالتړ – له بل هېواد، نااشنا مذهب 

، یا د خوځښتونو فردي مشرانو څخه راتلونکو جعلي بهرني ګواښونو له الرې کرل کېږي. 

دا مجله د لسګونو هغو کسانو او ادارو سره چې دغو ستونزو ته نژدې پاتې شوي د خبرو اترو له الرې خبر کیږي: د هغو هېوادونو 
څخه خلک چې د بې پیلوټه الوتکې د وژنو هدف ګرځېدلي، هغه ټولنې چې د متحده ایاالتو دولت له لوري لوړه څارنه تجربه کوي، 

او د متحده ایاالتو پوځي تجربه لرونکي. الندې پاڼې هڅه کوي د بې پیلوټه الوتکو د جګړې او څارنې دوه ګونی تاریخ چې اکثره 

په قصدي توګه له رسنیو او عامو خلکو څخه پټ ساتل کېږي ښکاره کړي: بې پیلوټه الوتکې څه دي، دوي څنګه کار کوي، څوک يي 

عملیات شونی کوي، او د وېرې او بې باورۍ هغه تاریخونه چې موږ يي د څارنې هغه حالت ته چې اوس يي تجربه کوو رسولي یو. 

پېژندګلوی  0
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بې پیلوټه الوتکه څه ده؟  1

MQ-1 پرېډېټر بې پیلوټه الوتکه

بې پیلوټه الوتکه یو الوتکه ده چې پیلوټ يي له کوم بل موقعیت څخه الوتنې ترسره کوي. دوی ډېر نومونه لري، لکه بې 

پیلوټه هوايي وسایط )UAV( او له لرې واټن چلېدونکي الوتکې )RPA(. دوی ډېر، په دوامداره توګه بدلېدونکي بڼې لري: 

پرېډېټر، ریپر، ګري ایګل، او ګلوبل هاک، د یو څو تر ټولو پیاوړو نومونه دي. بې پیلوټه الوتکې کولی شي د څرخې چورلکې 

په څېر وزر ووهي یا الوتکو په څېر حرکت وکړي. د هغوی دایروي قطر حد له پنځه انچه – تقریباً د یو غت شکرخوره مرغۍ 

په اندازه – څخه د وزرونو 130 فټ اوږدوالی ته رسېږي – چې له بوینګ 737 څخه پراخ دي. ځینې بې پیلوټه الوتکې 

مسلح نه وي؛ ځینې نور بیا د MQ-1 پرېډېټر بې پیلوټه الوتکې په څېر د وژونکو وسلو بار لېږدوي.

روټاکس F 914 ماشین

ثبات سره مرسته کوي

د الوتکې وروستۍ برخه 

جي پي اېسد سټالیټ تړونی

هېل فایر توغندي

د سونګ بېټرۍ

رادار

د سېنسر پوښ

څلور سلېنډره، څلور سټروک، -100

هارس پاور 

الوتکه رهبري کوي

د سرچپه V- لکۍ

مخکینۍ او وروستۍ برخې تر 665 

پاونډه سونګ مواد انتقالولی شي.

لیزر-رهبري کېدونکي توغندي )یو د 

هر وزر الندې(

نړۍ وال موقعیت موندونکی 

سیستم، انرشل نیویګیشن سیستم 

)INS(، او انتینونه

کې یو – بینډ د سټالیټ د اړیکو سیستم، له پخوانۍ 

سي – بینډ رادیويي انتینا څخه چې د پیلوټ او الوتکې 

ترمنځ د لید کرښې اړیکې ته اړتیا لرله اپډېټ شو

د مصنوعي دریڅه رادار 
)SAR( د غیر واضح هوا 

حاالتو ته لیدنې لپاره

الفا څېړونکی
د تودخې سېنسر

د جهت موندنې بشپړ رنګه کامره، د وېډیويي 
څارنې کامره، د تت رڼا او د شپې له لوري 

لیدلو لپاره انفرارېډ کامره، د الیزر ټاکوونکی او 

روښانه کوونکی

25,000 فټه
135 میل/ساعت

454 میله
1,130پاونډه )تش( 

27 فټه
49 فټه

24 ساعته

لوړوالی: 

سرعت:

حد:

وزن: 

اوږدوالی: 

د وزرونو اوږدوالی:
زغم:

RQ-1 پرېډېټر بې پیلوټه الوتکه )وروسته MQ-1 ونومول شو( د متحده ایاالتو پوځ له لوري له 1995 څخه له نوې 
بڼې، MQ-9 ریپر سره په 2018 کې د هغوی ځای پر ځای کېدو پورې کارول کېدل. MQ-1 پرېډېټر بې پیلوټکه 

الوتکې د متحده ایاالتو مرکزي استخباراتي ادارې )CIA( او اېټالیا او متحده عربي اماراتو په ګډون نورو هېوادونو پوځونو 

له لوري هم کارول شوي دي، نوې بڼې يي د متحده ایاالتو د ګمرک او سرحدونو خوندیتوب او د استرالیا، فرانسه، نېدرلینډ، 

هسپانیه او انګلستان هېوادونو پوځونه يي کاروي.
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بې پیلوټه الوتکې څنګه کار کوي؟  2
د متحده ایاالتو له لوري کارول کېدونکي ستر پوځي بې پیلوټه الوتکې دوو ډلو خلکو له لوري الوځول کېږي چې پیلوټ لرونکو الوتکو 
ته ورته وي: د لومړۍ کرښې کارکوونکي او د وروستۍ کرښې کارکوونکي. دغه کارکوونکي په هېواد او د نړۍ په پوځي او هوايي ملي 

ګارد په اډو کې وي. هر ماموریت کې د لومړۍ کرښې او وروستۍ کرښې کارکوونکي سره په زرګونه میله واټن لرلی شي.

د کامرې د سیستم هره نوې بڼه نور هم پراخه سیمه څارلی شي او ډېر شمېر فردي »اهداف« ردیابي کولی شي. استخباراتي 
چارواکي اکثره د کسانو هدف ګرځولو لپاره ګڼ اکثره محرم مېتودونه کاروي. دغو مېتودونو کې د چلند نمونې څارونه، کوم 

چې د فرد هویت تاییدولو پر ځای اهداف د هغه چلند پر بنسټ چې شکمن ښکاري ټاکي. 

د لومړۍ کرښې کارکوونکي

د وروستۍ کرښې کارکوونکي

د لومړۍ کرښې کارکوونکو کې په عام ډول یو پیلوټ چې الوتکه الوځوي، او یو د سېنسر چلونکی 
چې د الوتکې کامرې او وسلې رهبري کوي شامل وي. هغوی په 30 فټه ټرېلر کې چې د الوتنې او 

سېنسرونو کنترولونکي، د رادار کاري مرکزونه، او د سټالیټ د معلوماتو ټرمینلونه لري کیني. 

پرېډېټر 
دMQ-1 پرېډېټر کامره د »سوډا سټرا« 

لید له الرې یو هدف تعقیب کولی شي. 

I ګورګن سټېیر
پهMQ-9 ریپر کې، د کامرې سیستم 

2.5 میله مربع ته پوښښ او ورته وخت 
کې 10 اهداف تعقیب کولی شي. 

II ګورګن سټېیر
د راتلونکی-نسل MQ-9 کې، د کامرې سیستم 

15 میله مربع ته پوښښ او ورسته وخت کې 30 
اهداف په تعقیب کولی شي. 

د وروستۍ کرښې کارکوونکي درې یا څلور استخباراتي کارپوهان وي چې د -12 ساعتونو په وقفو 
کې کار کوي. هره ډله یو ارزوونکی لري چې تصویري معلومات تشریح کوي، یو سکرینر کوم چې 

استخباراتي معلومات بېرته د لومړۍ کرښې کارکوونکو ته لېږدوي، او د ماموریت یو خیالي څارونکی 

وي. »اهداف« د یو کس تصور شوی هویت پر بنسټ، یا په ساده توګه د هغوی د چلند نمونې پر 

بنسټ انتخابېږي – دا »سېګنېچر اسټرایک« بلل کېږي.
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60 پوځي بې پیلوټه الوتکو اډېپه 
ټوله نړۍ کې. 

د متحده ایالتونو د ګمرک او پولي خوندیتوب بې پیلوټه الوتکې 6 اډې 
په ارېزونا، کلیفورنیا، شمالي ډاکوټا، او تګزاس کې دي.

کشفي بې پیلوټه الوتکې د متحده ایاالتو پوځ له لوري بوسنیا، 
فېلېپین، کامرون، هایتي، کوسوو، کوېټ، او سربیا باندي الوځول 

کېږي.

مسلح او کشفي بې پیلوټه الوتکې د متحده ایاالتو پوځ له لوري 
افغانستان، چد، عراق، لتویا، لیبیا، مالي، نایجر، پاکستان، سومالیا، 

سویلي کوریا، سورویه، او یمن باندي الوځول کېږي. 

بې پیلوټه الوتکې یوازې لرې پرتو هېوادونو کې نه الوځول کېږي – ډېری پرمختللي ټکنالوژي چې زموږ ښارونو ته يي الر موندلي په 

پیل کې یوازې پوځ لپاره جوړ شوي ول. د متحده ایاالتو د ګمرک او سرحد خوندیتوب د امریکا وچې شمالي او سویلي سرحدونو 

100 میله کې دننه بې پیلوټه الوتکې الوځوي، او اکثره قانون نافذوونکو ادارو څخه مالتړ لپاره د متحده ایاالتو سرحدونو کې دننه 
هم بې پیلوټه الوتکې الوځوي. 

د پرسېسټېنټ سرویلینس سیستم په څېر سوداګریزې کمپنۍ د قانون نافذوونکو ادارو په ملګرتیا د متحده ایاالتو په ښارونو کې د 
الوتکو پر بنسټ څارنې سیستمونه ازمويي، چې موخه يي له ثابت شویو جرمونو څخه وړاندې د خلکو چلند تعقیب کول دي. 

په ورته وخت کې، بې پیلوټه الوتکې په ورځنۍ ډول بشري موخو، لکه منزوي سیمو ته د توکو او درملو لېږد، ماین لرونکو سیمو 

سروې، او د ځنګلونو اور سره مبارزې لپاره هم کارول کېږي.

د متحده ایالتو بې پیلوټه الوتکې کارونه  3

4 ښارونه هوايي څارنې ازمويي: بالټیمور، مري لینډ؛ کامپټن، 
کلیفورنیا؛ ډېټن، اوهایو؛ او سنټ لوېس، میزوري. 

د متحده ایاالتو د پوځي معلوماتو سرچینه: د بې پیلوټکه الوتکو د معلوماتو کتاب
د متحده ایاالتو د CBP اډې د معلوماتو سرچینه: د متحده ایاالتو د ګمرک او سرحد خوندیتوب وېب پاڼه

د متحده ایالتونو پوځ ټوله نړۍ کې مختلفو هېوادونو کې د 
بې پیلوټه الوتکې الوتنې ترسره کړي دی. د دوي بې پیلوټه 

الوتکې ټوله متحده ایالتونو او ډېرو نورو هېوادونو کې 

شته مرکزونو څخه الوځول کېږي. د متحده ایالتونو هوايي 

ځواکونه 65 هوايي جنګي ګزمې لري چې په ورځ کې 24 

ساعته ټوله نړۍ کې فعاله وي.
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هغه هېوادونه 

چې په 

 2010 
کې پوځي الوتکې 

کاروي

هغه هېوادونه 

 چې

 2019  
کې پوځي بې 

پیلوټه الوتکې 

کاروي

6095

بې پیلوټه الوتکې یوازې متحده ایالتو له لوري نه کارول 

کېږي. دا تقریباً ټوله نړۍ کې د 100 هېوادونو پوځونو 

له لوري کارول کېږي او په دې ورځو کې هر چېرته موجود 

دي. په داسې حال کې چې بې پیلوټه الوتکې نور هم عام 

کېږي، د هېوادونو ترمنځ د بې وسلې بې پیلوټه الوتکې 

څخه، تر مسلح بې پیلوټه الوتکې کارونې لپاره، تر هغو 

پورې چې نورو هېوادونو باندې بې پیلوټه الوتکې کاروي او 

پلوري د کارونې وضاحت شتون لري. 

%83 هغه هېوادونه چې پوځي بې پیلوټه الوتکې کاروي له متحده 
ایاالتو، اسراییل، یا چین څخه يي پېرلي دي. د بې پیلوټه الوتکو تر ټولو 

ډېر درې کاروونکي په ټوله نړۍ کې د بې پیلوټه الوتکو تر ټولو ډېر درې 

پلورونکي هم دي. 

د بې پیلوټه الوتکو تکثیر  4

هغه هېوادونه چې باور کېږي مسلح یا د مسلح 

کېدو وړ بې پیلوټه الوتکې کاروي، 
جوړوي، یا يي ترالسه کوي

هغه هېوادونه چې باور کېږي بې پیلوټه الوتکې 

کاروي او پلوري

هغه هېوادونه چې باور کېږي بې وسلې بې 

پیلوټه الوتکې کارکوي

د پراخه پراختيا سربېره، د بې پیلوټه الوتکو ټکنالوژي هم په چټکۍ سره د بدلېدو په حال کې دی. تولیدونکي د دې مشخص کولو 
لپاره چې بې پیلوټه الوتکه چېرې الوتنه کوي، څوک تعقیب کوي، او څوک هدف ګرځوي اوس داسې بې پیلوټه الوتکې تولیدوي چې 

په الګوریتمونو – پېچلي احصایوي محاسباتو نمونې– باندې والړ وي، په لنډو ټکو ویلی شو چې له انساني پیلوټانو څخه يي کنترول 

اخلي. دغه بې پیلوټه الوتکې »خپلواکه وژونکې وسلې« بلل کېږي. 

سرچینه: د بې پیلوټه الوتکو د معلوماتو کتاب
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» بګ سپلټ نه دی«  5

خیبر پښتونخواه، پاکستان

په نظامي اصطالح، یو »بګ سپلټ« د یو توغندی د چاودنې شعاع ته ویل کېږي، کوم چې جانبی زیانونو خطر محاسبه کولو لپاره له 

برید څخه وړاندې اټکل کېږي. په 2014 کې، »بګ سپلټ« ته د انساني ژوند او معیشت ټیټولو ننګولو لپاره، د هنرمندانو یوه ډله 

یو ستر پوسټر جوړ کړ چې په کې د هغه ماشوم څېره چې د بې پیلوټه الوتکې برید کې يي خپل د کورنۍ څلور غړي له السه ورکړې 

و ښودل شوې وه. هنرمندان، د JR انسایډ اوټ پروژې څخه په ګټه اخیستنې، دغه پوسټر عالقه لرونکو سیمه ییزو خلکو په مرسته 
ولګوله. دا د پاکستان په خیبر پښتونخواه کې، هلته هغه مهال د بې پیلوټه الوتکې شدیدې بمبارۍ په غبرګون کې وشوه. 

خیبر پښتونخواه د پاکستان شمال لویدیځ والیت دی چې له افغانستان سره ګډه پوله لري. دغه والیت کې وزیرستان هم شامل دي 

چې تر 2018 پورې په فدرالي توګه اداره کېدونکي قبایلي سیمي بلل کېدې، او وسله  والې اسالمي ډلې او پاکستاني پوځ ترمنځ 

شخړو له امله مشهوره وه.

بېرته ترالسه کول او اساسي حقونو بنسټ )FFR( دغه هڅې کې، چې د NotABugSplat# هشټګ سره خپره شوې وه 

مرسته وکړه. په پوسټر کې دغه ښودل شوی ماشوم بې نومه ده، خو د FFR پر بنسټ، بې پیلوټه الوتکه کې يي خپل دواړه والدین 

او دوه خویندې او وروڼه له السه ورکړل. هنرمندانو هیله لرله چې دغه پروژه د بې پیلوټه الوتکو چلونکو ترمنځ همدردي او تفکر او 

د پالیسي جوړوونکو ترمنځ د خبرو المل شي، او په داسې پرېکړو چې ژوند وژغوري پای ته ورسېږي.

کرېډېټ: علي ریض ا، ساکس افریدي، اسام خالد، اکاش ګویل، انسیا سید، نور بهرام، جمیل اختر JR انسایډ اوټ پروژې څخه په 

نورو معلوماتو لپاره، مراجعه وکړئ: notabugsplat.comځانګړنې مننه
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+21,000 بې پیلوټه الوتکې اوسمهال ټوله نړۍ کې فعال دي. 

%50 د متحده ایاالتو هوايي ځواکونو روزل کېدونکي پیلوټان د بې پیلوټه الوتکې پیلوټان دي. 

+900 د امریکا قانون نافذوونکې ادارې بې پیلوټه الوتکې کاروي. 

+400 د متحده ایاالتو قانون نافذوونکې ادارې د امازون له رېنګ د دروازې ویډیويي زنګ 
جوړونکې کمپنۍ سره »نور هم په اسانه د سیمه ییزو خلکو په اړه وېډیو ته الس رسی« ترالسه کولو 

لپاره په ګډه کار کوي. 

 %95 د سیاسي فعالیتونو څېړنې چې د نیویارک پولیسو څانګې له لوري 2010 – 
2015 کې ترسره شوې وې موخه يي هغه خلک ول چې له اسالم او مسلمانانو سره يي تړاو درلود. 

85,415تنه په متحده ایاالتو کې د اکتوبر – سپټمبر 2020 ترمنځ د ICE د تطبیق 
او لرې کولو عملیاتو د برېښنايي څارنې الندې ول، چې 28,581 تنه برېښنايي جي پي اېس 

تعقیب کوونکي د ښنګري بندونه اوغوستونکي هم په کې شامل ول.

125,000خلک اټکل کېده چې متحده ایاالتو کې په 2020 کې برېښنايي جي پي اېس 
تعقیب کوونکي د ښنګری بندونه اغوستي ول. 

شمېرو له مخې  6

70,000$، د یو هېل فایر توغندی لګښت دی. 

بیانيې چې د بې پیلوټه الوتکو بریدونو له امله د ملکي تلفاتو شمېر په اړه د امریکايي چارواکو 
له لوري وړاندې شوي: 

د بې پيلوټه الوتکو تلفات
د بې پیلوټه الوتکو ملکي تلفات په پراخه کچه توپیر کوي، چې یوه برخه کې د 

»ملکي« متضادو تعریفونو له امله ده. اکثره قضیو کې، هر د نظامي عمر نارینه 
جنګیالی بلل کېدای شي. الندې شمېرې د تحقیقاتي ژورنالیزم ادارې څخه ترالسه شوې، 

کوم چې د درناوی وړ خپلواکه خبري رسنۍ ده چې له مختلفو سرچینو څخه اټکلونه 

راټولوي.

یمن له 2002 راهیسېسومالیا له 2007 راهیسې

1,197

12 

1

1,410

97

13

1,020

174 

44

1,389

225

50

پاکستان له 2004 راهیسې

2,515 4,026

426

172

969

207

افغانستان له 2015 راهیسې

4,126 10,076

300

66

909

184

مجموعي مړینې له 2002 راهیسې

8,558 16,901

910

284

2,200

454

مجموعه

ملکي

ماشومان

لږ تر لږه

لږ تر لږه

لږ تر لږه

اعظمي

اعظمي

اعظمي

32$ مېلیونه، د یو ریپر بې پیلوټه الوتکې لګښت دی. 

»صفر ملکي تلفات«

»لسګونه«

»ډېر لږ«

»یو رقمي شمېره«
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موږ ټول د څارنې یوه پراخه شبکه کې چې مختلفو واقعيتونو لپاره جوړې شوې دي ژوند کوو. دغه شبکه د څارونې دوامداره جریان 

معلوماتو پروسس کولو لپاره پیاوړې کامپیوتري سیستم او الګوریتم باندې تکیه کوي. ټول پوځ او پولیس کې، د »عادي« او »منحرف« 

چلند – د مجرم یا ګناهکار چلند پېژندلو باندې ټینګار کېږي. خو بیا هم، شته ټولنیز تعصبونه د ټولو هغو معلومات چې موږ يي 

راټولوو نه ایلیدونکې برخه ده. د خپل قضاوت غوره کولو پر ځای، الګوریتمونه شته تعصبونه پیاوړي کوي، په داسې حال کې چې د 

مسؤلیت او ښکېلتیا احساسات له منځه وړي. 

ټکنالوژي او لوبغاړي  7

کالس I بې پیلوټه 

الوتکه کالس II بې پیلوټه الوتکه

کالس III بې پیلوټه الوتکه
FBI

CBP

DHS

د ادغام 
مرکزونه

مېون پروژه

 نورتروب 
ګرومن

 عمومي 
اتومي

CIA

 امریکايي 
پوځ پنټاګون

DCGS

رېتیان ټکنالوژي
سوپر کامپیوټرونه

 د معلوماتو 
سرورونه

مایکروسافټ

 د پښو د 
 ښنګری 
څارونکي

 غږ 
پېژندونکی

 د نمبر پلېټ ل
وستونکی  

 څېره 
پېژندنه 

ګوګل

امازون

رېنګ

 د څارنې 
کامرې

د پولیس وړاندې 
وینه کوونکی 

الګوریتمونه

NYPD

پولیس DAS

پرسېسټېنټ څارنې 
سیستمونه

کامرې او پیلوټ 

لرونکې الوتکې

د تحقیقاتو فدرالي اداره

)د ګمرک او سرحد 
خوندیتوب(

)د کډوالۍ او ګمرکونو 
پلي کول(

)وزارت امنیت ملي(

 )وېشل شوې مشترک 
ځمکې سیستم(

)مرکزي استخباراتي 
اداره(

)د ډومېن د پوهاوی 
سیستم(

)نیویارک د پولیسو 
څانګه(

ICE
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لومړۍ نړیواله جګړه. امریکايي ځواکونو کټرېنګ بګ، 

یو بې پیلوټه هوايي تورپیډو تولید کړ. او وروسته، 

سپیري هوايي ټورپیډو، لومړنی د رادیو له الرې 

کنترولېدونکی بې پیلوټه وسایط )UAV(، کوم چې 

ازمایښتي الوتنې کې 50 میله الوتنه وکړه په داسې حال 

کې بمونه يي هم لېږدول. له کارولو څخه وړاندې جګړه 

پای ته ورسېده.

BQ- او UAVs )PB4Y-1 دوهمه نړیواله جګړه. د متحده ایاالتو سمندري ځواکونو هوايي واحد یو
7( جوړوي تر څو د جرمني نوي ډیزاین شوي V-1 الوتونکو بمونو د توغولو سیمې ویجاړې کړي. له بدل 

شویو الوتکو څخه جوړې شوي، چاودېدونکي توکي لېږدوي او د ریموټ کنترول په واسطه د تلویزیون د 

الرښود سیستم کارولو سره الوتنه کوي. 

 AQM-34 د ویتنام جګړه. امریکايي هوايي ځواکونو خپل لومړنی پټ الوتکې پروګرام پیل کړ او
راین فایربي يي تولید کړ. تقریباً د دښمن رادار له لوري نه پېژندل کېدونکی، فایربي سویلي اسیا کې له 

34,000 څخه د څارنې پټ الوتنې ترسره کړي. 

البټراس، هغه بې پیلوټه الوتکه چې 48 ساعتونو پورې هوا کې پاتې کېدای شي ډیزاین شو. د دفاع وزارت 

د پرمختللو څېړنیزو پروژو اداره )DARPA( د البټراس بشپړ اندازې بڼې جوړولو لپاره 5$ مېلیونه ډالره 
پانګونه کوي، د پرېډېټر پخوانۍ بڼه، چې امبر بلل کېږي.

د متحده ایاالتو د انرژي او دفاع کمپنۍ 
عمومي اتومي )GA( داسې بې پیلوټه 

الوتکې جوړوي کوم چې د جي پي 

اېس-وړتیا لرونکی اټو پایلټ کارولو سره 

چاودېدونکي توکي هدف ته رسولی شي. 

GA وروسته د الټراس پنځونکی خپل 
لوړپوړی انجینیر په توګه وټاکه.

 

تاریخ  8

د نیویارک پولیسو څانګه )NYPD( د پردیو ډله جوړه کړه، چې کډوال په نښه کوي او سیاسي فعالیتونه 
څاري. د کلونو په اوږدو کې دا څو ځلي بدله شوه: راډیکال ډله، د بې طرفۍ ډله، سره ډله، د جنايي پردیو د 

څېړنو اداره، او حتی د عامه اړیکو ډله. 

د څېړنو فدرالي اداره )FBI( د فدرالي جرمونو څېړلو لپاره جوړه شوې ده. د لومړۍ نړیواله جګړې پر مهال، د 
مسودې مقاومت کوونکی، د 1917 د جاسوسۍ قانون څخه سرغړونکو، او د افراطیت شکمن کډوال شاملولو 

لپاره اهداف نور هم وغځول شول. 

FBI د کو اېنټل پرو جوړوي – چې د استخباراتو ضد پروګرام لنډه بڼه ده – جوړوي تر څو د متحده ایاالتو 
د کمونیست ډلې فعالیتونه خراب کړي. دا په چټکۍ سره په مجازي ډول ټولو راډیکال او ټولنیز عدالت ادارې 

ته د مدني حقونو او جګړې ضد حرکتونو او د تور پړانګ ډلې، هندي امریکايي خوځښت، دموکراتیک ټولنې زده 

کوونکي )SDS( په ګډون ته وغځول شول، دا له هغې جملې څخه دي چې FBI له لوري څارل کېږي. 

هنډزچو د ځانګړو خدمتونو څانګې په وړاندې، د NYPD په وړاندې 
مختلفو سیاسي فعاالنو له لوري قانوني دعوی وشوه، او د هغوی د څارنې او 

څېړنې کړنې يي ووننګولې. 

د نیویارک ښار دغه دعوی اواره کړه او نویو قوانینو سره چې د هنډزچو الرښوونې بلل کېږي موافقه وکړه. 
دغه الرښوونې په څرګند ډول دا چې NYPD کله او څنګه سیاسي فعالیتونه او فعاالن څارل یا څېړل کېږي 

محدودوي. 

د وطن پالنې قانون په قانون بدل شو، د دولت په څارنې کې نمونه یې بدلون کوم چې د قانون نافذوونکو او 
فدرالي ادارو له لوري، د ترهګرۍ څخه مخنیوی منطق الندې د دولت د څارنې محدوده او کړنالره په لوړه کچه 

پراخه کړه. 

متحده ایاالت له پېړیو راهیسې نړیوالو لپاره پوځي، او کورنیو لپاره قانون نافذوونکو ادارو له 

لوري نظارتي تاکتیکونه کارولی دي. د کلونو په اوږدو کې، بې پیلوټه الوتکې د دي منظري پراخه 

برخه ګرځېدلې دي. الندنیو د متحده ایاالتو د څارنې او بې پیلوټه الوتکې د جګړې اوږد تاریخ یو 

څو انتخاب شوي برخې دي.

کورنۍ

1906 

1908 

1956
1971 

1971 

1985 

2001 

نظامي

 هزیسل 1910

 هزیسل 1940

1960
1975 

1980 

1986 
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د خلیج ګړه او د صحرايي توپان عملیات. امریکايي ځواکونه، سمندري ځواکونه، او سمندري قول اردو کوېټ، 
عراق، او د سعودي عربستان-کوېټ پولې باندې د پایونیر RQ-2A، یو کوچنی ارزان بیه UAV، کارولو سره 

لنډ واټن څارنه وکړه، چېرې چې عراقي پوځیان امریکايي ځواکونو ته تسلیم شول. دا لومړی ځل و چې انساني 

پوځیان بې پیلوټه الوتکې ته تسملېږي.

د بوسنیا جګړه. . د GNAT 750 زغم بې پیلوټه الوتکه د بوسنیا څارنې لپاره ټاکل شوې ده. د متحده 
ایاالتو د دفاع وزارت د GNAT 750 ستر، او اضافي وړتیا لرونکې بڼې وړاندیز وکړ، چې RQ-1 پرېډېټر 

بلل کېږي. 

یو خیالي ساینسپوه د متحده ایاالتو بحري ځواکونو په الرښونه د 

سټالیټ له الرې له پرېډېټر بې پیلوټه الوتکې څخه پنټاګون ته 

د رنګه وېډیو جریان خپروي، چې په ورته وخت کې د پرېکړې 
اجازه ورکوي. 

ترهګرۍ په وړاندې جګړه. ولسمشر جورج ډبلیو. بوش اساسي قانون تصویبوي چې د 9/11 بریدونو مسؤلینو 

په وړاندې د ځواک کارولو واک ورکوي، او د ترهګرۍ ضد جګړه پیلوي. 

متحده ایاالت افغانستان کې د بمبارۍ کمپاین پیلوي، او د پرېډېټر بې پیلوټه الوتکې مسلح ماموریت د CIA له 

لوري ترسره کېږي، او د جګړې نوی عصر پیلوي. 

متحده ایاالت خپل د پرېډېټر بې پیلوټه الوتکې لومړنۍ برید له افغانستان څخه بهر، یمن کې ترسه کړه، او وسله 

وال سني اسالم پاله ډله القاعده شکمن غړي يي ووژل. 

عراق باندې د متحده ایاالتو یرغل. امریکايي ځواکونو د جګړې په پیل کو څو بې پیلوټه الوتکې وګومارلې. 

پاکستان کې د القاعده او هغوی سره تړلو کسانو هدف ګرځولو پر مهال، د CIA بې پیلوټه الوتکو بریدونه 

همداراز سلګونه ملکي کسان ووژل، چې مېرمنې او ماشومان هم په کې شامل ول. د وژول شویو کسانو 

مجموعي شمېره څرګنده نه ده. 

د متحده ایاالتو د ګمرک او سرحد خوندیتوب لومړی پرېډېټر بي بې 
پیلوټه الوتکه وګومارله چې ترهګۍ ضد باندې متمرکزه وه.

NYPD، د CIA له غړي سره کار کوي، او پټ جغرافیوي واحد جوړوي، 
د افسرانو هغه ډله چې ورته الرښوونه شوې چې ټوله شمالي امریکا کې شته 

مسلمانې ټولنې نقشه او په کې نفوذ وکړي. 

NYPD هڅه کوي د 1985 هنډزچو د رضایت فرمان اصالح کړي، ادعا کوي چې دا د ممکنه ترهګرۍ په 
وړاندې څېړنو کې خنډ جوړوي. په 2003 کې، دغه بدلونونه منل کېږي.

اسوسیټیډ پرېس د مقالو یوه لړۍ خپروي کوي چې ګاونډیو مسلمانانو څخه جاسوسي، جوماتونو او کالجونو کې 

څارنې او نفوذ، او له ترهګرۍ یا جرمونو سره د تړاو له شواهدو پرته د اتباعو تصویرونه اخیستلو مستند وړاندې 

کوي.

NYPD د محکمې په شهادت کې تاییدوي چې محرم جغرافیوي واحد هېڅکله کوم رهبري نه ده کړي یا 
»کومه څېړنه يي نه ده پیل کړې.« 

حسن د نیویارک ښار په وړاندې، په نیوجرسي کې یو فدرالي قانون 
دعوی، د NYPD له لوري له ضمانت پرته د مسلمانې ټولنې 

څارنه ننګوي. 

رضا د نیویارک ښار په وړاندې، فدرالي قانوني دعوی، د مذهبي او ټولنې رهبرانو له لوري ثبت شوه چې په کې 
ادعا شوې هغوی د نیویارک مسلمانانو څخه د NYPD څارنې هدف ګرځېدلي دي. قضیې د قانون پلي کوونکو 

سرغړونوڅخه مخنیوي لپاره سیستماتیک اصالحات غوښتل. NYPD جغرافیوي واحد ړنګوي، او نوم يي د سیمې 

ارزونې واحد ته بدلوي.

FBI هغه مهال چې کوڅې له خلکو ډکې وې او خلک د پولیسو په توقیف کې د فرېډي ګرې وژنې په وړاندې 
مظاهرې کولې په بالټیمور د څارنې لږ تر لږه 10 الوتنې ترسره کړې وې. 

د بالټیمور د پولیسو څانګه له پرسېسټېنټ 
څارنې سیستمونو سره په ښار د څارنې الوتنې 

لپاره کار پیل کړی، هغه پالن چې له عامو خلکو 

پټ ساتل شوی.
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د اوباما اداره کې افریقا، منځنۍ ختیځ او شمالي اسیا کې د »هدفي وژنو« لپاره د بې پیلوټه الوتکو کارونې کې 
د پام وړ زیاتوالی راځي. دغه اداره مني چې 2009 او 2015 »د شخړې فعالو سیمو څخه بهر د ترهګرو 

اهداف په وړاندې« يي 473 بریدونه کړي، خو خپلواکه خبري رسنۍ دغه شمېرې تر دې ډېر لوړ ښيي. 

 

د لېبیا کورنۍ جګړه. مسلح MQ-1B پرېډېټر د ناټو مداخلې 
پر مهال تقریباً 450 ماموریتونه ترسره کړل. د اپرېل او اګست 

ترمنځ، د متحده ایاالتو له لوري کنترولېدونکي پرېډېټر بې پیلوټه 

الوتکې په دغه هېواد باندې 105 بریدونه وکړل. 

شپاړس کلن عبدالرحمن ال-اوالکي په یمن کې دوه اوونۍ وروسته له هغې چې پالر يي، انور ال-اوالکي د بې 

پیلوټه الوتکې برید کې و ووژل شو نوموړی هم د بې پیلوټه الوتکې برید کې ووژل شو؛ دواړه امریکايي اتباع 

دي. د عبدالرحمن ترڅنګ، ځوان ترورزی يي او لږ تر لږه پنځه نور ملکي کسان یو برید کې ووژل شول. 

راتلونکی کال، د امریکا د مدني آزادیو اتحادیه او د اساسي قانون د حقونو مرکز قانوني دعوی کوي او د 

امریکايي اتباعو په نښه کولو او وژلو لپاره د دولت حق ننګوي. قضیه لغوه شوې. 

د متحده ایاالتو بې پیلوټه الوتکې یمن کې په مرکزي والیت البیضاء کې د واده په مراسمو برید وکړ، لږ تر لږه 
12 ملکیان يي ووژل. 

ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اوباما پالیسی چې امریکايي استخباراتي چارواکو څخه يي غوښتل چې د جګړې له سیمې 

څخه بهر د ترهګرو اهدافو په وړاندې د امریکا د بریدونو، او د وژل شویو جنګیالیو او غیر جنګیالیو شمېر خپره 

کړي فسخه کړه. 

د هنډزچو او رضا قضيي اوارې شوي دي، په دې شرط چې یو خپلواک ملکي استازی به وټاکل شي کوم چې به په 
مستقیمه توګه محکمې ته له هنډزچو الرښوونو څخه د سرغړونې راپور ورکولو واک ولري.

NYPD خپل نوی بې پیلوټه الوتکې سیستم )UAS( پروګرام اعالن 
کړ، چې په کې د دوي له لوري د څارنې 14 کوچني کواډ کاپټر بې 

پیلوټه الوتکې پرېدېل هم شامل دي. 

 NYPD قانون تصویب کړ، کوم چې له )POST( د نیویارک ښار شورا د څارنې ټکنالوژي څخه د عامه نظارت
څخه غواړي چې خپل د څارنې ټکنالوژي کارونه په ډاګه کړي او د ناوړه ګټه اخیستنې مخنیوي لپاره ټاکل شوي 

محافظتونه خپاره کړئ.

د متحده ایاالتو د ګمرک او سرحد خوندیتوب د پولیسو له لوري د جورج فالیډ وژنې په وړاندې مظاهرې پر مهال 
مینیاپولېس باندې پرېډېټر بي بې پیلوټه الوتنې ترسره کړې وې.

بې پیلوټه الوتکې په عامو اوزارو بدل شوي، خو بیا هم اکثره د پرانیستی بحث موضوع نه وي. بې پیلوټه الوتکې نورو 

هېوادونو کې د معلوماتو راټولولو، وژونکو بریدونو ترسره کولو، او کورنیو پولو کې دننه د خلکو څارنې لپاره کارول کېږي. 

بې پیلوټه الوتکې کېدای شي ډېرو ته ډېر لرې ښکاره شي، خو دوي د یو سترې ځالې له الرې چې ډېر عامه ټکنالوژي په 

کې شامل دي سره وصل دي. راتلونکو پاڼو کې، تاسې به د سرچینو یو ټولګه، چې اکثره يي د دي مجلې جوړولو لپاره کارول 

شوې وې ووینئ. موږ تاسې ته مطالعې، او خپل شاوخوا خلکو سره دغو مهمو خبرو ته ادامه ورکولو بلنه ورکوو. 
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د هاین الین ارټ په اړه

په 2009 کې يي بنسټ کیښودل شوی، های الین ارټ د سیمې ځانګړی وړاندیزونه، نندارتونونه، کړنې، 
وېډیويي پروګرامونه، او د بېلبورډونو مداخلې لړۍ په ګډون پراخه هنري کارونه وړاندې کوي او تولیدوي. د 
ډونلډ ار. میولېن، Jr. مدیر او رییس د های الین ارټ متصدي سېسېلیا الېمنای، او وړاندې شوی له لوري 
د های الین، هنري پروګرام هنرمندانو ته بلنه ورکوي چې ځانګړې معماري، تاریخ، او د پارک ډیزاین سره د 
ښکېلتیا نوښتګرې الرې پیدا کړي، او د شاوخوا ګاونډیو او ښاري منظرو سره ګټورې خبرې اترې پیل کړي. د 

thehighline.org/art های الین ارټ په اړه نورو معلوماتو لپاره، لطفاً مراجعه وکړئ

د های الین په اړه

های الین دواړه غیر انتفاعي اداره او د منهاټن په لویدیځ اړخ کې عامه پارک دی. موږ های الین کې دننه او بهر ټولنو سره خپل کار 

له الرې، موږ نښلول شوي، روغ ګاونډ او ښارونو جوړولو لپاره د عامه ځایونو بیا ژوندي کولو ته ژمن یو. په تاریخي، او اورګاډي لوړې 

کرښې باندې جوړ شوی، های الین هېڅکله یوازې یو پارک په توګه نظر کې نه و نیول شوی. تاسې باغونو کې قدم وهلی شئ، هنرونه 

کتلی شئ، کړنې کتلی شئ، خوړو او مشروباتو څخه خوند اخیستلی شئ، او ملګرو او ګاونډیانو سره وصل کېدلی شئ - ټول په داسې 

حال کې چې د نیویارک ښارځانګړی لید څخه خوند اخلي. 

تقریباً زموږ %100 کلنۍ بودیجه له مرستو څخه ترالسه کېږي. های الین د نیویارک ښار ملکیت دی او موږ د NYS پارکونو د 

.thehighline.org الیسنس موافقې پر بنسټ فعالیت کوو. د های الین په اړه نورو معلوماتو لپاره، لطفاً مراجعه وکړئ

مالتړ

های الین پلېنت لپاره ستر مالتړ د ژمنو عصري هنرونو رهبرانو او خیرخواهانو څخه ترالسه کېږي. د های الین پلېنت کمېټه ستر 

وړاندیزونه په حقیقت بدلولو او د پلېنت عامه بریا ته ژمنه ده. شېلي فاکس، ارون او فېلېپ اي. ارونز، جېنېفر او جانتن الن سورس، 

الېزابت بېلفر، سوزان ډیل بوت، فېیرفکس ډورن، سټیف اېلس، کېریان فلېن، انډي او کرېسټین هال، هېرمان ریګرل هېلر او ډېوېډ بي. 

هېلر، جې. ټومېلسن او جېنن هېل، د هولي پیټرسن بنسټ، اني هببارډ او هاروي شوارټز، میونګ لي او نایل سېمپکېنس، ډوروټي 

لېکچنسټاین، امانډا او ډان مولېن، ډوګلس اولېور او شیري بروس، ماریو پلومبو او سټېفن ګارګیلو، سوزن او سټېفن شېر، سوزن او ډېوېډ 

وېنیار، او بې نومه په کې شامل دي. 

@HighLineArtNYC #HighLinePlinth
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دا مجله د سام ډیورنټ پلېنت وړاندیز بې عنوان )بې پیلوټه الوتکه( لپاره د پراخه عامه ښکېلتیا او تشریح پروګرام برخه ده چې له 
نندارتون څخه وړاندې او په جریان کې يي ترسره کېږي. دا پروګرام د های الین له لوري د الندې ذکر شویو متخصصیونو مشورتي ډلې 

په مشوره جوړه شوې ده. 

د رسمي مشورتي ډلې سربېره، های الین غواړي لسګونه هغو کسانو او ادارو سره چې موږ سره تېره میاشت پالن جوړونې په اړه 
خبرې وکړې، خپل مهارتونه، تبصرې او وړاندیزونه يي وړاندې کړل مننه وکړي. 

مشورتي ډله:

ccrjustice.org عالیه هنا حسین، اساسي قانون حقونو مرکز 

immigrantdefenseproject.org میزو ایزیکي، کډوالو د دفاع پروژه 

mediajustice.org مایشا هایز، د رسنۍ عدالت 

mijente.net جېسنتا ګوزالېز، مېجنتې 

mpowerchange.org اشراق علي، اېم پاور بدلون 

reprieve.org جنېفر ګېبسن او شېوان سارېن، ریپریف 

stopspying.org  )S.T.O.P( البرټ فاکس کهن، د څارنې ټکنالوژۍ د نظارت پروژه

سام ډیورنټ لپاره عامه ښکېلتیا، بې عنوانه )بې پیلوټه الوتکه( د مېالني کرېس، د هاین الین د هنرونو همکارۍ متصدي. له دیا 

ویج څخه ډېره مننه چې ډېرو دغو پروګرامونو پیلولو لپاره يي کار وکړ. جولي هېفرنن دي مجلې د څېړنې او لیکلو برخه کې ونډه 

واخیسته.

دغه مجله د aledelacosta.net له لوري ډیزاین او انځور شوی و.






