مطبوعاتی اعالمیه

سره له دی چې  ۲۱۰۲کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي مرګ ژوبله راکم شوي ده خو وسلواله شخړه الهم د
ملکی وګړو د ژوند لپاره تباهی رامنځ ته کوي (د ملګرو ملتونو راپور)
کابل  /جنیوا  ۲۱۰۲ ،کال د اګست  ۸مه – د  ۲۱۰۲کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وسلوالي تاوتریخوالي په دوامداره
ډول ډیره ملکي مرګ ژوبله رامنځته کړي ده؛ په افغانستان کی دملګرو ملتونو مرستندویه پالوی (یوناما) په جګړه کې د
ملکي کسانو د خوندې ساتنې په اړه د  ۲۱۰۲کال په شپږ میاشتنې راپور د خپریدو پر مهال نن وویل.
د  ۲۱۰۲کال د جنوري د لومړۍ نېټې څخه بیا د جون تر  ۰۱می پورې د وسلوالی تاوتریخوالي په پایله کې  ۰۹۱۳۳ملکي
مرګ ژوبله رامنځته شوي ده  --چې له دې جملې څخه  ۰۹۰،۱ملکي کسان وژل شوي او  ۰۹۳۱،نور ژوبل شوي دي-
 چې ټولټال ملکي مرګ ژوبله د  ۲۱۰۰کال د ورته مودی په پرتله  ۰۱سلنه ټیټوالې ښیې ]په  ۲۱۰۰کال کې یوناما ۰۹۶۱،ملکي تلفات ثبت کړي دي (  ۰۹۱۰۱وژل شوي او  ۲۹۰،،ژوبل شوي) .د  ۰۹۱۳۳ملکي مرګ ژوبلې له جملی
څخه  ۳۲۱یې ښځې او ماشومان دي چی د ټولټال ملکي تلفاتو  ۰۱سلنه تشکیلوي.
په افغانستان کې د ملګروملتونود سر منشي د ځانګړی استازی مرستیال نیکوالس هی َسم وویل” ۹ملګري ملتونه د ملکي
وګړو په مرګ ژوبله کې کمښت د ستاېني وړ بولي ولی باید په یاد ولرو چې افغان ماشومان ۹ښځې او سړی په دوامداره
ډول په ویرونکې کچه وژل کېږي او ټپی کېږي او په دی راپور کی ثبت شوي  ۰۹۱۳۳ملکي تلفات هغه عادي افغانان وو
چې د وسلوالې شخړې په منځ کې یې خپل ورځنې ژوند پر مخ بېولو هڅې کولي“.
هی َسم وویل ” زه په شخړه کی په ښکېلو خواو غږ کوم چې د ملکي وګړو د ژغورنې او زیانمنیدود مخنېوي په موخه دی
خپلې هڅې ال پسې ډیری کړي او د انساني ژوند سپیڅلتیا ته دی درناوې وکړي“.
د دولت ضد وسلوالو عناصرو د ملکي تلفاتو  ۰۱سلنه مسؤلیت په غاړه لري چې د ۲۱۰۲کال په لومړۍ شپږو میاشتو کی
یې  ۰۰۲ملکیان وژلي او  ۰۹۱۳۰نور یې ټپیان کړي دي؛ چې د  ۲۱۰۰کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله  ۰۱سلنه
ټیټوالې ښیې .
یوناما د کال په لومړیو شپږو میاشتوکې د دولت پلوه ځواکونو په عملیاتو کی د  ۰۶۱ملکیانو مړېنه او  ۰۰۰نورو ژوبلیدل
ثبت کړي دي ــــ چې د ټولټال ملکي تلفاتو ۰۱سلنه تشکیلوي ـــ او د  ۲۱۰۰کال د ورته مودې په پرتله  ۲۱سلنه کمښت
ښیې .د نور  ۳۰ملکیانو مړینه او  ۲۰۱ژوبلیدل چی د ټولټال ملکي تلفاتو  ۰۱سلنه تشکیلوي په جګړه کې ښکېل هیڅ
یولوري ته ندي منسوب کړاې شوي.
ځای پر ځای شوي چاودېدونکې توکي تر ټولو زیات د ملکي وګړود مرګ ژوبلې المل شوي دي .د جنوري د لومړۍ نیټې
څخه د جون د میاشتی تر ۰۱نېټې پوری ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي د  ۰۰سلنی ملکي تلفاتو المل شوي دي
ـــ چی  ۰۲۳ملکي کسان یې وژلي او  ۶۰۳نور یې ټپیان کړي دي .ځانمرګې او پیچلي بریدونه چې ځای پر ځای شوي
چاودېدونکې توکي پکښی کارېږي ۹د دولت ضد عناصرو لخوا ټولټال ځای پر ځای شوو چاودېدونکو توکو استعمال په
پایله کی په راپور کې د ثبت شوو ملکي تلفاتو  ۱۰سلنه جوړوی.
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”د قرباني د تماس سره فعالیدونکي د چاودېدونکو توکو وسېلې غېر قانوني دي  ۹ځکه چی دا د ملکي اوجګړه مارو ترمنځ
هیسم وویل ” دی ناروا وسلې د شخړي پرمهال ترټولوډیرشمېرملکي افغانان وژلي یا ژوبل
توپیر نشي کوالي “۹ښاغلی َ
کړي دي او په طالبانو غږ کوم چې د دی کارول دی ودروي“.
په  ۲۱۰۲کال کې د دولت ضد عناصرو لخوا د هدفي وژنو په پایله کې د ملکي وګړو تلفات  ۱۰سلنه ډیره شوي دي چې
یوناما په  ۲۰۳بال بیل پېښو کې د  ۲۱۱ملکیانو مړینه او  ۰۱۰نورو ژوبله ثبت کړی ده.
د کوم وخت راهیسې چی یوناما د ملکی وګړو تلفات ثبتول پېل کړي نو د نړیوالو ځواکونوهواییعملیات د دولت پلوه
ځواکونود بل هر تاکتیک په پرتله په دوامداره توګه د ډېر ملکي وګړود مرګ ژوبلې المل ګرځېدلې دي .د جنوري د
لومړۍ نیټې څخه د جون تر  ۰۱نېټې یوناما د نړیوالو نظامی ځواکونود هوایي بریدونو په پایله کی د  ۰۰ملکي وګړو
مړینه او  ،۶نورو ټپی کېدنه ثبت کړی ده.
آیساف د هوایي بریدونو پرمهال د ملکي تلفاتود مخنېوي لپاره قدومونه اخستلي  ۹د  ۲۱۰۲کال د جون  ۶نیټې په لوګرکې د
هوایي برید د جواب په شمول  ۹چې په پایله کې هغه مهال په غیر متناسبه توګه ملکی خلکو ژوند د السه ورکړ .په دغه
برید کې  ۰۰ملکیان ووژل شول چې ډیر شمیر یې ښځي او ماشومان وو .وو.
د افغان امنیتي ځواکونواوآیساف د شپی چاڼېزعملیاتو په پایله کی ملکی تلفات د  ۲۱۰۲کال په لومړی شپږو میاشتو کی
دوامداره کمښت ښیې چی د  ۰۲تلفاتو له جملی څخه یې (  ۲۱وژل شوی او  ۰۲ټپیان شوی دي ) چې د ا د  ۲۱۰۰کال د
ورته مودې په پرتله  ۲۳سلنه ټیټوالې په ګوته کوي.
که څه هم زیاتو ټولنو ریپوټ ورکړی دی چې په هغو سیموکې امنیتی حالت ښه شوې چیرته چې سیمه یز پولیس شتون
لري؛ خو ځینو سیمه یزو خلکو اندیښنه په ډاګه کړي ده چې په ځینو ولسوالیو کې د بشری حقونو څخه تېری کوونکي د
سیمه یزو پولیسو په لیکو کې ګمارل شوي دي .او همدارنګه د سیمه ایزو پولیسو په ګمارنه ۹چاڼ کونه ۹کنترول او
رهبری ۹حساب ورکونه او د نظارت په میکانیزمونو کې د ضعف ټکي شتون لري .یوناما د ملکیانو په وړاندی د ټول
هیواد په کچه په اوو والیتونو کې د بشری حقونو څخه تېري ثبت کړي دي؛ او همدارنګه هغه سیمه ایز پولیس چې په تیر
او اوس کې د بشری حقونو څخه په تېریو تورن دي تر عدلی تعقیب او تحقیق الندی ندي نیول شوي.
ناوي پیال د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری د دی په اهمیت تأکید کړی دی چې د بشری حقونو څخه
تېر ي کوونکي باید حساب ورکولو ته اړ ایستل شي تر څو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي کچه را ټیته شي.
هغی وویل” ۹د بشری حقونو له تېریو څخه معافیت یواځي مرتکبینو ته جرأت ورکوي“ .تېري باید په قانونی توګه تحقیق
شي ۹مرتکبین عدالت ته راکاږل شي او د قربانیانو زیانونه جبران شي .د تېري کوونکو سره حساب کتاب د افغان ښځو۹
سړو او ماشومانو د خوندیتوب د ښه والی لپاره یو ډیر مهم ګام دی“.
لکه څنګه چې په راپور کې ذکر شوي دي د ښوونځیو په وړاندی بریدونه زیات شوي دي او د طالبانو مداخله د سیمه یزو
ښوونځیو په اداره کولو کې د ماشومانو ۹په ځانګړی توګه نجونو السرسی تعلیم ته اغیزمن کړی دی .یوناما د  ۲۱۰۲کال
په لومړیو شپږو میاشتو کې  ۰،پیښي مستندې کړې دي چې په هغو کې د ښوونځیو سوځول ۹د معلمینو او ذده کونکو
هدفی وژنې ۹د معلمینو او د ښوونځیو مامورینو ته ګواښونه ۹په تعلیمی مرکزونو باندی وسلوال بریدونه ۹د ښوونځیو نیونه
او بندول (په ځانګړي توګه د نجونو ښوونځي) راځی .د یوناما د بشری حقونو د څانګې سرپرست رئیس جمیز روډهاور
وویل ” دا زښته ډیره د اندیښني وړ ده چې د ښوونځیو په وړاندی بریدونه په حیرانونکی ډول زیات شوي دي .دغه بریدونه
نه یواځی ماشومان د زیان اړولو په خطره کې اچوي بلکې د دوی السرسی تعلیم ته کوم چې یو اساسی بشری حق دی
اغیزمن کوي“.
یوناما د  ۳۳هغو ولسوالیو له سیمه ایزو اوسیدونکو سره مرکي وکړي چیرته چې د دولت ضد عناصر په زیاتیدونکی ډول
نفوذ او کنترول لري .د دغو مرکو نه موخه دا وه ترڅو د بشری حقونو د ساتنی حالت په دغو سیمو کې و ارزل شي .سیمه
ایزو خلکو یوشان بیانونه ورکړي دي چې د دولت ضد عناصرو په دغو سیمو کې موازی قضایې جوړښتونو را منځته
کړي دي ۹او له معافیت سره یې د بشری حقونو څخه تېري تر سره کړي دي.د بشری حقونو په دغو تېریو کې وژنې ۹د
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وجود د یوه غړی پریکونه ۹تښتونه او وهل ټکول راځی .طالب چارواکو هغه سیمه ایز خلک چې د حکومت په مالتړ
تورن دي ګواښلي ۹ویرولي او تښتولي دي؛ او په ډیرو ټولنو یې غیری قانونی مالیات وضع کړي دي .همدارنګه د دولت
ضد عناصرو په ځینو سیمو کې صحی اسانتیاوو ته السرسی محدود کړی دی؛ او د پولیو د واکسناسیون او د پوهی د
لوړولو کمپاینونه یې بند کړي دي.
روډهاور وویل ” موثر اقدامات تر څو د ملکیانو ساتنه زیاته شي د دی ایجاب کوي چې نه یواځي د ملکیانو مرګ ژوبله
راکمه شي بلکې معافیت ته باید د پای ټکی کیښودل شي .د بشری حقونو د سختو تېریو حساب ورکونه او د افغان ښځو۹
سړو او ماشومانو خوندیتوب ۹او د دوی د بشری حقونو ساتنه باید د انتقال د پروسی د کامیابۍ او د جګړې د ښکیلو خوا
لومړنۍ اندیښنه وي“.
_________________________________________________________________

په وسلواله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنی په اړه د یوناما د  ۲۱۰۲کال شپږ میاشتنې راپور څخه د افغان ملکیانو انتخاب
شوي بیانونه:
زما مېرمنه ۹زموږ څلور ماشومان ۹زما د ورور مېرمنه او د هغې دوه ماشومان د ولسوالۍ د دفتر مخته په تمه وو ترڅو د تابعیت
تذکره واخلو .له خپلې میرمنې څخه مې وغوښتل چ ې دروازي ته لنډه پاته شي او زه دفتر ته د ننه الړم چې وګورم د احصایي
مامورین کار ته راغلي دي .د یوی زورورې چاودنې غږ می واورېد او بیرته مې د دروازی خواته منډه کړه .خلک مې ولیدل چې
په وینو کې پر ځمکه پراته وو .ما ولیدل چې زما یوه لور وژل شوې او زما دوه نورې لوڼې او مور یې ټپیاني دي .پولیسو مرسته
وکړه چې زما لوڼې او مېرمنه په موټر کې واچوم او روغتون ته یې ورسوم.

 د  ۲۱۰۲کال د اپریل د میاشتی په لسمه د هرات په والیت کې د دوو نجونو پالر د ځای پر ځای شویو
چاودیدونکو توکو په یوه برید کې ووژل شو.
زه د سپوږمې هوټل په سراې کې له خپل کا کا سره وم .نږدي د شپی یولس بجي وي .هغه له مانه وغوښتل چې له موټر څخه
کامره را وخلم او میلمستیا ثبت کړم .زه موټر ته ورغلم دا هغه وخت وو چې ما ډزي واوریدې .ما یو وسلوال ولید چې په
خلکو یې بي هدفه ډزي کولې؛ ما هغه ولید چې د ځوانانو په یو ډله چې سندري یې ویلي او خوښي یې کوله ډزي کوي .د دوی
نه ځیني ځای په ځای ونه وژل شول؛ ټپیانو د مرستي لپاره چغې وهلي .وسلوال کس بیرته راغې او هر یو یې په سر سر و
ویشتل .هغه ټول ووژل .ما ولیدل چې دوی څنګه زما کاکا ووژل؛ دوی هغه په سر وویشتل او د هغه د سر ماغذه بهر را
ووتل .تاسي پوهېږئ؛ هغه کمه موده مخکې له ایران څخه راستون شوې وو تر څو خپله زړه مور ووینې .دوی هغه ووژل.
دوی د هوټل شاخوا سرای ته الړل او ودانۍ ته ننوتل تر څو خلک ولټوي او ویې وژني.

 له برید څخه یو ژوندی پاته شوې کس؛ د  ۲۱۰۲کال د جون د  ۰۱نیټي پیچلی یا کمپلیکس برید چې د کابل
والیت ،قرغی بند د سپوږمیۍ هوټل کې ترسره شو.

یوه ورځ یوه ساتونکي له خپل ملګری سره د مخابری له الری اړیکه ونیوله .له غار څخه یې زه کروندی ته بوتلم او تصمیم یې ونیول
ترڅو له ما سره لوبي وکړي .ما  ۱۱یا  ۶۱وسلوال ولیدل .دوی بیرته زما سترګي را وتړلي .دوی غوښتل چې ما حالل کړی؛ یو چا
زما په غاړه چاړه کیښودله .ورسته یوبل کس مداخله وکړه او دوی ته یې وویل چې دا کس زوړ دی او باید حالل نشي بلکې یوالس یې
غوڅ شي .بیا دوی زه په زوره واخستم او یو کس ته یې وویل چې زما ښې الس وتړی .هغه زما مړوندونه په دوو رسیېو را وتړل.
ورسته هغوی په یوه چاړه زما الس اول د بند له پاسه او بیا الندی خوا څخه غوڅ کړ .بیا یې زما الس د بند له هډوکی څخه په زوره
جال کړ .کله چې دوی زما د الس الندی خوا غوڅوله نو ډیر درد یې کاوه خو ما چیغی ندی وهلې؛ ځکه چې زه یو نارینه یم.

 یو قربانی چې الس یې د طالبانو لخوا د  ۲۱۰۲کال د اپریل په میاشت کې غوڅ شو
د شپي په یوه بجه ما د جنګې الوتکو او هلیکوپترو او ورسته زمونږ په کلی کې د بی شمیره چاودنو غږونه واوریدل .کله چې الوتکي
او هلیکوپتري الړي نو زه د باندی را ووتم او می لیدل چې زما د کاکا د ځوی کور په پشپړ ډول ویجاړ شوی دی .ما چیغی کړلی او د
کور په خوا مې منډه کړه او د ژوندی پاته شویو کسانو لپاره مې پلټنه پیل کړه .په دوهمه خونه کې مې په خښتو ویني ولیدلې او زما د
کاکا د ځوی څلور کلنه لور زرغونه مې د ډبرو په ټوټو کې پیدا کړه .هغه وژل شوې وه .ټول کلیوال راغلل ترڅو د ژوندیو پاته شویو
کسانو د پلټولو لپاره مرسته وکړي .مونږ د دریمی خونی د ډبرو له ټوټو څخه زما د کاکا د ځوی نهه کلن ځوی پیدا کړ .چاودنی د هغه
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سر له تنی څخه بیل کړي وو .ټولو خلکو چیغي او ناري وهلې .ورسته مونږ د هغه د مور مړي د هغه څنګه ته پیدا کړ .د هغې مخ په
بشپړ ډول له منځه تللی وو .زه نشم کوالی نور څه ووایم.

 د لوګر والیت برکی برک په ولسوالۍ کې د جون د شپږمی نیټی د هوایې برید د  ۰۸وژل شویو ملکیانو یو تن
خپلوان

د یوناما د  ۲۱۰۲کال شپږ میاشتنی راپور د ملکیانو د ساتنی ښه والی لپاره الندی سپارښتني کوي:
دولت ضد عناصرو ته
 د بشرپالنې د نړیوال قانون د اوصولو سره سم د تفکیک  ۹تناسب او احتیاطی تدابیر په پام کې نیول؛ او د ملکي
خلکو تعریف دي د بشرپالنې د نړیوال قانون سره په مطابقت کې پلی کړي .
 د نړیوالو قانون سره سم دي د ملکي خلکو هدفی وژنی ودروي او هغه فرمانونه چې د ملکي خلکو د وژنی
جواز ورکوي (د بیلګی په ډول ځان مرګې بریدونو) کارونه دي ملغا اعالن کړي .
 د فشار په ذریعه چاودیدونکو توکو کارونه دی ژر تر ژره ودروي او د دي بی توپیره او غیر قانونی وسلو پر
کارونه دي په عمومی ډول د بندېز ژمنه وکړي.
 د هغو موازي قضایې جوړښتونو څخه ډډه کول چې غېري قانوني سزاګانې ټاکي لکه وژني ۹د وجود د یوه
غړي پریکونه ۹شل شوټ کول او وهل ډبلول .هغه طرزالعملونه ۹هدایات او الرښوونې دي په عمل کې پلی
کړی چې د ملکي خلکو د وژنی څخه مخنیوې کوي؛ او هغه افراد چې ملکي کسان د مرګ ژوبلی په موخه
هدف ګرزوی ورسره حساب وشې .


د بشری مرستو مؤسسو ته او په ځانګړی ډول څوک چې روغتیایی خدمتونه  ۹کلینکونه او ډاکټران د ټولنی د
معالجی لپاره وړاندی کوي د پوره الس رسي اجازه ورکړي  .د واکسناسیون کمپاین د مالتړ په موخه دي څرګنده
ژمنه وکړي ترڅو د واکسین ټیمونه وکړاې شي چې د واکسناسیون خوندی کمپاین په ټول افغانستان کې په بشپړ
ډول تر سره کړي.

د افغانستان دولت ته
 د قانون د واکمنۍ د ادارو په ځانګړي توګه پولیس اوقضایه قووی د پیاوړتیا لپاره دي نور کوټلې ګامونه واخلي
چې له مخی یې جنایي کړنو سره د دولتې ادارو لخوا د قانون سره سم چلند وشي .په دی کې څیړني ۹عدلی
تعقیب او د هغو کسانو په سزارسول شامل دي چې د موازي قضایې جوړښتونو له الری غیر قانونی سزاګانې
ټاکي .په ځانګړي توګه وژني ۹د بشری حقونو څخه سرغړونې او نور جنایي فعالیتونه چې د دولت ضد
عناصر یی تر سره کوی.
 افغان ملی اردو دي د ایساف په څیر د ملکي کسانو د تلفاتو د کمیدو ټیم رامنځ ته کړی چې افغان امنیتی ځواکونو
ته منسوب د ملکي تلفاتو ټولې پېښي پر وخت  ۹شفافه او سم ډول و پلټل او ثبت شي .ترڅو د ملکي خلکو
خوندی ساتنه  ۹د خساری جبران او د حساب ورکړه وده ومومی.
 د ټولو ماشومانو او په ځانګړې ډول دي د نجونو حقونه خوندي شي ترڅو زده کړی ته الس رسې ولري .
داسی الري چاري دي اختیار شي چې د ښوونځیو ودانۍ خوندي او پرانیستي وي او هم د ښوونځیو ملکي
موقف خوندي وساتل شي او د نظامی فعالیتونو لپاره ونه کارول شي .د ښوونځیو تدریسی نصاب کې دي د
بشری حقونواساسات منعکس شي کوم چې د افغانستان په قوانینو کې تضمین شوي او متن یی د پوهنی وزارت
تأید کړی دی .
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 د دی لپاره چې د بشری حقونو له سرغړونو څخه مخنیوی وشي دا ډاډ باید ترالسه شي چې د سیمه اېزو پولیسو د
نورو کارونو ترڅنګ ګمارنه ۹ازموینه ۹نظارت او حساب ورکوني میکانیزم په موثره توګه ترسره کېږی .د
نړیوالو نظامي ځواکونو په مالتړ باید د سیمه اېزو پولیسو هغو جنایتونه په وړاندي چې راپور یې ورکړل شوې
دی قانونی کړني ترسره شي .او هرڅومره ژر چې کیدایشي د سیمه اېزي (محلي) دفاع نوری قواوي لغوه شي.
نړیوال نظامي ځواکونه


په دوامداره توګه د تاکتیکي الرښودنو او عملیاتي پروسیجرونو په ځانګړي توګه هغه تاکتیکي الرښودنې چې
هوایې بریدونه تنظمیوي بیا کتنه تر سره کړي ترڅو د ملکي خلکو له غېری اختیاري مرګ ژوبلي او ملکي
شیانو ته د زیان اړولو نور مخنیوي وشي؛ او د جګړې ملکی قربانیانو ته تاوان ورکړي  .د عملیاتو ورسته باید
د افغان حکومت سره په همکارۍ د هغو عملیاتو چې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلي المل شوي دي تحقیقاتو ته
ادامه ورکړي.



شفافیت او حساب ورکونې ته وده ورکول او د افغان حکومت او متاثره شویو ملکي خلکو او ټولنو سره د ښه
روابطو جوړول ۹او په هغو پیښو کې چې د ملکي خلکو مرګ ژوبله یې را منځته کړي د ایساف د پلټنو د موندنو
خپرول ۹انظباطي او حساب ورکونې اقدامات ترسره کول او په منظمه توګه د اوښتی زیان جبیره کول او اصالح
کول.
د افغان ملي امنیتي ځواکونو سره کار کول تر څو د ملکي کسانو د مرګ ژوبلي د کمښت ۹راپور ورکولو او
تحلیل کې د هغوي قابلیت لوړه شي ۹او د افغان ملی امنیتي ځواکونو کې [د ملکي مرګ ژوبلي د کمولو ډله]
) (Civilian Casualty Mitigation Teamد رامنځته کول مالتړ کول.
د دې ډاډه کول چې افغان ملي امینتي ځواکونه په پوره اندازي سره منابع به الس کې لري ۹مجهز او روزل
شوي دي تر څو په موثره توګه د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په ضد عملیات رهبری او کنترول کړي۹
1
او ځای پر ځای شوي چاودیدونکی توکي خنثی او په کار واچوي.
د دي ډاډه کول چې افغان ملي امنیتي ځواکونو ته د تاکتیکې الرښودنو په اړه پوره روزنه ورکول کېږي او
تاکتیکې الرښودونه ۹پروسیجرونه او د غوره کړنو بیلګې چې د ملکي مرګ ژوبلي په کمولو کې موثر بلل شوي
دي افغان ملي امنیتي ځواکونو ته سپارل کېږي.
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د ځای پر ځای شویو چاودیدنکو توکو په کار اچونه د هغو معلوماتو تشخیص ،راټول ،پروسس او خپرول دي چې د ځای پر ځای شویو چاویدنکو
توکو د پیښې له ځاي څخه راټول شوي دي تر څو د عمل وړ استخباراتي معلومات تر السه شي ،د ځای پرځای شویو چاودیدنکو ضد پروسیجرونه او
میتودنه غښتلی او د ارپکو منابع کمزوری او د دوی عدلی تعقیب مالتړ وشي .په دي کې د ځای پر ځای شویو چاودیدنکو توکو ساتنه ،د مختلفو برخو
تشخیصونه د تخنیکی ،عدلی طب او بایومتریک ازموینی او تحیلی لپاره راځي چې د متخصیصانو له لوری تر سره کیږي .د چاودیدنکو توکو په کار
اچونه د د دغو توکو ضد اقداماتو یوه اساسی برخه ده.
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