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خونديتوبواله شخړه کې د ملکي کسانو  په وسله  

 د رای ورکوونکو د ابتدائي نوم ليکنې د مودې پر مھال د ټاکنو سره اړوند بريدونه او سرغړونې

 بياکتنه

 لنډيز

 ٢٣پارلماني ټاکنو لپاره نوم ليکه پيل شوه، يوناما د ټاکنو په تړاو ټولټال راھيسې چې د راتلونکو  ١۴د اپريل د 
ټپيان) را منځ ته شوي  ١٨۵مړينې او  ٨۶ملکي تلفات ( ٢٧١امنيتي پيښې تصديق کړي د کومو په نتيجه کې ټولټال 

، زياتره ملکي ٢٢ کال د اپريل په ٢٠١٨د  1  تنه ملکيان تښتول شوي. ٢۶چې زياتره يې ښځې او ماشومان وو، او 
تلفات ھغه وخت را منځ ته شو، چې کله يوه ځانمرګي بريدګر خپل چاوديدونکي توکې په کابل ښار کې د تذکرو د 

 ١٣٨مړينې او  ۶٠ملکي تلفات ( ١٩٨ويش د يو مرکز د باندې د ګڼه ګوڼې په منځ  کې وچول، چې له امله يې 
 ټپيان) را منځ ته شول.

ھغه يې په ښوونځيو  ١٧تړلو پٻښو له جملې څخه  ٢٣سلنه يا د ټاکنو سره د  ٧۵ې شاو خوا د اندٻښنې خبره دا ده چ
او جوماتونو کې تر سره شول کوم چې د ټاکنيزو چارو لپاره کارٻدل. دوه پٻښې د شپږو ملکي کسانو د تښتولو په 

ه ښوونځي کې د چاودٻدونکو اړه وې چې په يوه کې يې د يوه ښوونځي په منځ کې د اور لګولو پٻښه وه او په يو
توکو د چولو پٻښه وه، او يوه بله پٻښه په جوماتونو او ښوونځيو کې د چاودٻدونکو توکو په تړاو وه او په پاته پٻښو 

 کې ګواښونه تھديدونه او ځورونې شاملې وې. 

انې چې دوي وګړې يوناما د ھيواد په کچه د دولت ضد عناصرو په ھکله ھغه راپورونه او ھمدارنګه ھغه ادعا ګ
جريمه کړې او يا د ھغو کسانو تذکرې يې ضبط کړي چا چې ځانونه راجستر کړي، تعقيبوي چې په کې ھيوادوالو 
ته ګواښ کٻږي چې په راتلونکو ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره نوم ليکنه ونه کړي. په ځٻنو سيمو کې طالبانو د 

او د السونو د ګوتو په پرې کولو ګواښلي که چٻرې دوي د ټاکنو  راپور سره سم، د ټاکنو اړوند مسئولين په مرګ
په اړه خپل کار ته دوام ورکړ، او ھمدا رنګه يې ښوونکو ته ګواښ کړي چې د ھغوي ښوونځي به ھدف وګرځول 

  شي که چٻرې د نوم ليکنو د موخو لپاره وکارول شي. او له دې امله به ښوونځي وتړل شي.

د زياتٻدونکي بوږنوونکي تاوتريخوالی او ھمدارنګه د تښتونو او ګواښونو او د رای ورکوونکو  يوناما د ټاکنو په ټړاو
د تھديدولو او ځورولو په اړه جدي اندٻښنه لري چې د ټاکنو د پروسې په دې لومړي پړاو کې ملکيان او ملکي سٻمې 

ټونو او ملکيانو په وړاندې چې د ھدف ګرځوي. يوناما پر دولت ضد عناصرو غږ کوي څو د ټاکنو په تړاو د ساي
ټاکنو په پروسه کې ښکيل دي، او د ھغو په ګډون چې د رای ورکولو لپاره نومونه ليکي، په سمالسي ډول په نښه 
کول ودروي، او له ھغو ګواښونو او تھديدونو الس واخلي چې موخه يې د ټاکنو د پروسې ګډوډول دي. يوناما 

سياسي پروسو کې د ګډون حق لري، او د دغه حق د خوندي کولو لپاره، اړينه ده ټينګار کوي چې ټول افغانان په 
  ييزو را غونډٻدلو حقونو ته وده ورکول شي. چې د خوځښت، بيان، او د اجتماعاتو د جوړولو او سوله

                         
و کې یوناما  ۲۳په  1   ې او  ۲۷پٻ ي. ۲۹وژل شوي ماشومان او  ۱۳پیان؛  ۷۰وژل شوې    پیان مستند ک
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 يوناما د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د ټاکنو د اړوندو سايټو په خاص ډول، ښوونځيو ، روغتيايي
مرکزونو او جوماتونو ساتنه وکړي کوم چې د رای ور کوونکو د نوم ليکنې او د رای ورکولو د مرکزونو په حيث 
ټاکل شوي دي، څو  ملکيانو ته د احتمالي زيان د خطرو کچه را ټيټه کړي او يقيني کړي چې اساسي خدمتونو ته 

ره معارف ته السرسي په منفي ډول متاثره نشي. يوناما لکه د ټولو وګړو لپاره روغتيايي پاملرنه، او د ماشومانو لپا
د شخړې له ټولو ښکيلو خوواو څخه غواړي چې سمالسي تدبيرونه ونيسي څو د ھغه تاوتريخوالی او نا امني د بيا 

  کال د ولسمشری د ټاکنو پر مھال تر سترګو شوي. ٢٠١۴پٻښٻدو مخه ونيسي چې د 

 شاليد

ميالن چې موخه يې د ملکيانو او ملکي سايټونو په او ګواښ د رابرسٻره کٻدونکي  تاوتريخوالید ټاکنو په اړوند 
کال د ولسمشريزو ټاکنو پر مھال تر سترګو شوه.  ٢٠١۴نښه کول دي، ھغه بوږنوونکي بڼه څرګندوي کومه چې د 

ل ځواکونو غوښت اندازې ځينو نوماندانو او دولتي امنيتيزيات او تر کم  واکال کې دولت ضد عناصرو ،  ٢٠١۴په 
چې د ولسمشريزو ټاکنو دواړه پړاوونه، د ګواښلو او په مستقيم ډول د ملکيانو د په نښه کولو له الرې د ټاکنو په 

ې د رايو سران چک کميسيون کارکوونکي او پوليس آفپروسه کې لکه رای ورکوونکي، نوماندان، او د ټاکنو د خپلوا
کال کې د ښوونځيو او د ښوونځيو د پرسونلو په وړاندې د  ٢٠١۴په  2ښي.وګوا  ويد مرکزونو لپاره امنيت برابر

ټولو تصديق شويو پٻښو نيمايي بريدونه پر ھغو ښوونځيو  شوي وو، کوم چې د ولسمشريزو ټاکنو لپاره د رايو د 
  3مرکزونو په حيث کارول شوي وو.

د ټاکنو زياتره پروسې (لکه نوم ليکنه، او رای کال د پارلماني ټاکنو لپاره چې په اکتوبر کې پالن شوي،  ٢٠١٨د 
ورکونه) پرٻکړه شوې ده چې په ښوونځيو ، کلينيکونو او  په عبادت ځايونو کې ترسره شي، کوم چې د امنيت له 
نظر ډير زيانمنٻدونکي دي چٻرې چې د دولت ضد عناصرو له خوا پخوا ھم ملکي کسان په کې په نښه شوي دي. 

جملې څخه د حکومت او د ټاکنو د خپلواک کميسيون له خوا د نوم ليکنې او د رايو د ورکولو له  مرکزونو ٧٠٠٠د 
يې ښوونځي دي، او په کې فعاليتونه ھغه مھال تر سره کٻږي،  ٪۶٠د مرکزونو په حيث ټاکل شوي دي، نٻږدې 

ټاکنو په ورځ د رای يواځې د  مرکزونهچې زده کونکې په درسونو بوخت وي. د ټاکنو په مخکنيو دورو کې دغه 
ورکولو د مرکزونو په حيث کارول شوي وو؛ له دغو ورته مرکزونو څخه د ھغو فعاليتونو لپاره چې له مياشتو 
زيات وخت نيسي، لکه د رای ورکوونکو د نوم ليکنې لپاره کار اخيستل ، زيات امنيتي خطرونه په خاص ډول، 

نو سربٻره، د تذکرو د ويش مرکزونه د ټاکنو په تړاو د بريدونو په زيامنٻدونکو ټولنو ته متوجه کوي. د د غو سايټو
وړاندې زيانمنٻدونکي ځکه دي، چې تذکره د ھغو کسانو لپاره اړينه ده چې د رای ورکولو لپاره جوګه وي او نوم 

  ليکنه کوي. 

 د ټاکنو په تړاو د امنيتي پٻښو رابرسٻره کٻدونکي ميالنونه

  و تښتونېد ټاکنو په تړاو بريدونه ا

د رای ورکوونکو د نوم ليکنې د مودې د لومړيو دريو اونيو په دننه کې، يوناما په ټوليزه ډول، د ټاکنو په تړاو  
 ٨۶ملکي تلفات ( ٢٧١لس بريدونه دي چې په پايله کې يې  جملې څخه دې لهچې کړي، پٻښې تاييد  ٢٣ټولټال 

ملکي کسان تښتول  ٢۶ټپيان) را منځ ته شول، درې يې د تښتونې پٻښې وې د کومو په پايله کې چې  ١٨۶مړينې او 

                         
و ( ۲۰۱۴په  2  ي، ٪۹۱کال کې زیاترو پٻ ه ک ه دا ډول ملکیان په ن ه کې د  A/HRC/28/48(2015) ،۱۳) په مستقیمه تو ه په وسله واله شخ ورئ، او همدارن راف و پارا

ورئ. ۶۵او  ۶۲د کال د نیمایــی راپور  ۲۰۱۴ساتنې په اړه د افغانستان د ملکي کسانو د   مخونه و
 3 A/HRC/28/48(2015)، ۲۲ .ورئ راف و   پارا
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سلنه  ۵١ھغو کې ګواښونه، ځورونې او تھديدونه شامل وو.  ښځې او ماشومان د دغو تلفاتو  ١٠شوي، او په 
   4جوړوي.

د ځانمرګو بريدونو او ھدفي/عمدي وژنو د چاودٻدونکو تو د کارولو له الرې، د ټاکنو د اړوندو مرکزونو په وړاندې 
د امنيت د برابرولو د ځانګړي شويو افغان ملي پوليسو د کارکوونکو او د ټاکنو د کارکوونکو په شمول، يوناما د 

او ھمدارنګه د ټاکنو د اړوندو پرسونل په  مرکزونوې د ی ورکوونکو د نوم ليکنتذکرو د ويش د مرکزونو او را
  وړاندې بريدونه مستند کړي. 

ه امله چې ل يښوونځي او شپږ جوماتونه چې د ټاکنو په تړاو د فعاليتونو لپاره کارٻدل، متاثره کړ ١١يادې پٻښې 
، طالبانو د غور واليت د په يوه پٻښه کې ١٧يې دريو ښوونځيو او يوه جومات ته زيانونه اوښتي. د اپريل پر 

چغچران په ولسوالی کې يوه ښوونځي ته اور واچاوه چې د رای ورکونې د يوه مرکز په حيث ورڅخه کار اخيستل 
طالبانو دوه تښتول شوي  5کٻده. او د نوم ليکنې د دوو کارمندانو او دوو پوليسو په شمول يې څلور ملکيان وتښتول.

، د خوست په ښار کې په يوه جومات کې ۶وروسته را خوشي کړل. د می په کسان له سپين ږٻرو سره له خبرو 
چاودٻدونکي توکې د ماسپښين د لمانځه پر مھال وچودل او ھغه ملکيان يې ھدف وګرځول، چې د نوم ليکنې او 

نور ټپيان  ٣۵ملکي کسان ووژل شول او  ١٧عبادت لپاره په جومات کې راغونډ شوي وو، چې په نتيجه کې يې 
  ول. ھٻڅ يوې ډلې د يادې پٻښې مسئوليت نه ده منلی. ش

، په کابل ٢٢کال د اپريل په  ٢٠١٨د ټاکنو په تړاو تر ټولو مرګونی بريد چې تر اوسه ديوناما له خوا مستند شوی د 
ښار کې ھغه مھال را منځ ته شو، چې کله د کابل ښار په دشت برچي سيمه کې د تذکرو د د ويش د مرکز د باندې 

ه ځانمرګي بريدګر په ځان پورې تړلې چاودٻدونکې توکې د ملکي نارينه و، ښځو، او ماشومانو د زياتی ګڼې يو
ټپيان) را منځ ته شول. په داسې حال  ١٣٨مړينې  ۶٠ملکي تلفات ( ١٩٨ګوڼې په منځ کې وچول، چې له امله يې 

ای ورکونې د ثبت يو مرکز د څلورو کې چې دغه مرکز په کوم ښوونځي او يا جومات کې نه و واقع شوي، د ر
چې د تذکرو د ويش مرکز ته څٻرمه پروت و. د بريد پر مھال  ،ښوونځيو  له جملې څخه په يوه کې واقع شوی و

کسان د مرکز څخه د باندې به انتظار والړ و، څو مرکز ته دننه او خپل اسناد تر  ١۵٠له راپور سره سم، نٻږدې 
نو په منځ کې وشوه کوم چې پر سړک راغونډ شوي وو، او پٻښې ته نٻږدي ھټۍ او السه کړي. چاودنه د ھغو کسا

ھغه کسان چې د باندې په انتظار وو، په شديده توګه متاثره کړل. د قربانيانو او شاھدانو څرګندونې او له ساحې 
 ونو په ټوټوڅخه اخيستل شوي انځورونه بوږنوونکي منظرې وړاندې کوي چٻرې چې ځمکه په جسدونو او د جسد

لړلې وه. چاودنې ھمدا رنګه يو شمٻر نقليه وسيلې او څٻرمو ودانيو ته زيان واړاوه او د کورونو کړکۍ يې څٻرمو 
کورونو ته والوزولې. داعش د خپل نشراتي ارګان اعماق له الرې د پٻښې مسئوليت ومانه او د ټاکنو د يوه مرکز د 

  6په نښه کولو تاکيد يې وکړ.

يانو ولسوالي کې د طالبانو تش په نامه ولسوال او نورو  دا، د جوزجان واليت په مر٣کې، د می په  په بله پٻښه
غړي وتښتول او ګواښ يې وکړ که چٻرې دوي د ټاکنو کار ته دوام ورکړي او يا  ٢٠غړو د ټولټاکنو د کميسيون 

راھيسې، د ھغو له  ٨د می له  په راتلونکي کې د ټاکنو په چارو کې ښکيل شي نو د مرګ سزا به ورکړل شي.

                         
يو کې نوناما  ۲۳په  4  ې او  ۲۷پٻ ي. ۲۹وژل شوي ماشومان او  ۱۳پیان،  ۷۰وژل شوي    پیان مستند ک
ه د دغه بر 5  لیسې ویبپا ، په وروستي english.com/?p=27793-https://alemarahید مسئولیت ومانه چې په الندې پته د السرسي وړ ده: طالبانو د په خپله ان

  شوی.  يورته السرس ۲کال د می په  ۲۰۱۸ل د 
ې مسئولیت ومانه چې په الندې پته د السرسي وړه ده:  6  https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-داعش د پٻ

khorasan-province-claims-100-casualties-in-suicide-bombing-at-voter-
registration-center-in-kabul.html ل د   ورته السرسی شوی. ۱۲کال د می په  ۲۰۱۸، وروستي 
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ھغه يې د ټولنې د بانفوذه غړو له خوا د ضمانت د ورکولو وروسته خوشي شوي خو درې ھغه يې  ١٧جملې څخه 
  ال ھم د طالبانو په توقيف کې دي.

  د ګواښونو، ځورونې او تھديد عملونه

امنيتي پٻښو له جملې څخه چې يوناما تاييد کړي، لس يې تھديدونه، ځورونې او ګواښونه وو،  ٢٣د ټاکنو په تړاو د 
 او يا پر تذکره د نوم ليکنې شوې. د تذکرو د ضبطولو د ادعاو را منځ  ندي  مرګ ژوبله او تښتونې يېچې له امله 

ول، په لسو کې د ټاکنو د اړوندو کارکوونکو، ښوونکو او  يکر درلودلو په خاطر د جريمو د وضع کولو په شمټد س
  7احتمالي رای ورکوونکو په وړاندې د دولت ضد عناصرو له خوا تھديدونه، ځورونې او ګواښونه شامل دي.

نګانو واليت د دره صوف پايين په ولسوالي کې د جمعې د لمانځه پر مھال، د طالبانو تش په م، د س٢٧د اپريل په 
وال ګواښنه وکړه چې دی به د ټولنې د ھر ھغه کس ګوتې پرې کړې چې د ټاکنو کارت ولري او يا د ټاکنو نامه ولس

  د خپلواک کميسيون سره کار وکړي او په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي.

د پکتيکا ، ٢د ټولټاکنو په تړاو د ښوونځي ښوونکي ھم د ګواښونو، تھديد او ځورنې سره مخامخ دي. د می په 
واليت د شرنې په ولسوالي کې طالبانو د ښوونځيو ښوونکو ته په ولسوالي کې اخطار ورکړ چې دوي به ھغه 
ښوونځي که چٻرې و نه تړل شي په نښه کړي، چې د ټاکنو د چارو د پرمخ بيولو لپاره ترې کار واخيستل شي. د 

اسې حال کې چې يوې عالي ليسې پرٻکړه کړې وه يادې ګواښنې په نتيجه ټول اته واړه شوونځي وتړل شول. په د
  چې پرانيستې پاتې شي، خو والدين حاضر نه شو چې د زيات خطر له امله خپل ماشومان ښوونځي ته وليږي. 

ينګار ولسوالي کې طالبانو د سيمې څخه په سلګونو قومي مشرانو عل، د لغمان واليت په ٢٣اپريل په  په ورته ډول د 
د ټاکنو پروسه وغندي او ھغو ته يې وويل، چې خپلې تذکرې د ټاکنو د خپلوک کميسيون سره  باندې غږ وکړ څو

ثبتې نه کړې او ګواښ يې وکړ چې په راتلونکی وخت کې به طالبان د تذکرو کنترول وکړي او که چٻرې چا خپله 
و له نارضايتي اعالن کړه اتذکره د ټاکنو لپاره ثبته کړې وه، ھغوي له جدي پايلو سره مخ شي، د ټولنې غړو خپ

  يادونه يې وکړه چې دا يوه ملي پروسه ده او د طالبانو څخه يې غوښتنه وکړه چې په دې اړه مزاحمت ونه کړي.

  پر بشري حقونو د ټاکنو سره په تړاو د امنيتي پٻښو اغٻزې

انانو و او ځورونې پٻښې د ټولو افغد ټاکنو په تړاو د بريدونو له امله زياتٻدونکي نا امني او د رای ورکونو د تھديدون
د يو شمير مھمو بشري حقونو او بنسټيزو ازاديو د کارولو پر وړتيا مستقيمه او سمالسي اغيزه لري. د نړيوال 
بشري حقونو قانون حکم کوي چې ھر وګړی له توپيره پرته او بې له کومو بې مورده محدوديتونو، حق لري چې 

رايه ورکړي، او د دولتي دندې لپاره وټاکل شي. پر دې سربٻره، د يوې موثرې  برخه واخلي،کې په عامه چارو 
رای ورکوونکو، نوماندانو، او د ھغوی  -ټاکنيزې پروسې د سرته رسولو لپاره، تر ټولو مھمه د ټولو اشخاصو 

کوونکو او د ھغه حق دی چې د ټاکنو په ټولو پړاوونو کې، د رای ور -مالتړو، او د ټاکنو اړوندو کارکوونکو 
نوماندانو د نوم ليکنې څخه نيولی بيا تر رای اچولو او په پای د ټاکنو څخه وروسته مودې لپاره، له ډار او ګواښ 

  څخه خوندي وي.

د تذکرو د ويش د مرکزونو او د رای ورکوونکو د نوم ليکنو د مرکزونو په وړاندې وروستي بريدونه او ورسره 
وم ليکنې په وړاندې ګواښونو او ځورونې، د ھغو ټولو افغانانو پر وړتيا چې غوښتل مل،  د رای ورکولو لپاره د ن

يې په خوندي او ازاده توګه دغو مرکزونو ته السرسی پيدا کړي په منفي ډول اغيزه درلوده، کوم چې د ټاکنو په 

                         
تونې پورته یاده شوې قضیه نه ده شامله.7  و کې د ت ورونې او تهدید په لسو پٻ ونو،  وا   د 
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حدوده کړې کومه چې پروسه کې د برخې اخيستلو د وړتيا لپاره يو وړاندې شرط دی. نا امني د خوځښت ازادي م
موجوده کلتوري محدوديتونه چې له امله يې زياتره وخت ښځې نه شي کوالی خپل سياسي حقونه وکاروي، ال 
تشديدوي. او ھمدارنګه ھغه بريدونه چې شيعه لږکي مسلمانان په نښه کوي، ښايي د ھغوي د راي ورکولو ھغه 

له خپلو حقونو څخه د بې برخې کٻدو شته احساس ال پياوړی  وړتيا او ليوالتيا اغيزمنه کړي، چې دا به په ھغو کې
  کړي

د دې شونتيا په نظر کې نيولو سره چې ښايي له ټاکنو سره تړلي بريدونه به د راتلونکو مياشتو په ترڅ کې، ممکن 
ې د ، په وړاندييزو تجمعاتو ، او د سولهټولنوآن د ټولټاکنو تر ورځې پورې دوام ومومي، يوناما د بيان د آزاديو، د 

اوږدمھالو اغٻزو په اړه اندٻښمنه ده. د ټاکنو د فعاليتونو پر وړاندې زياتٻدونکي نا امني، ممکن نوماندان او د ھغوي 
ييزو اعتراضونو او د ټاکنو په تړاو په نورو اړوندو  د مالتړو توان چې په کمپاينونو او سياسي الريونونو، يا سوله

. دا ھمدارنګه د ھيواد په سياست او  دولتي چارو کې د ښځو د حقونو د ېکړ ېورغونډو کې برخه واخلي، کمز
  کارولو  په وړاندې اضافي خنډونه را منځ ته کوي.

د دې سربٻره، يوناما معارف ته د ماشومانو د السري په ھکله د ټاکنو په تړاو د بريدونو د مستقيمو او غير مستقيمو 
اغيزو په اړه اندٻښمنه ده. ھغه ښوونځي چې د رای ورکوونکو د نوم ليکنې او رای اچونې د مرکزونو په ډول ټاکل 

ونځيو تعميرونو ته د زيان د اوښتو له امله، د يادو شوي، د بريد له زيات خطر سره مخ دي، چې ښايي د ښو
ښوونځيو د بندٻدو يا د ښوونې د منظمو روزنيزو خدمتونو د اختالل المل شي. يوناما ھمدارنګه يادونه کوي چې 
بريدونه وار د مخه د ماشومانو د والدينو پر ھغه ليوالتيا چې خپل ماشومان ښوونځيو ته واستوي ناوړه اغيزه پرې 

  ې ده، او په دې کې نجونې په خاص ډول زياتې متاثرې شوې دي. اٻښ

  پايله

يوناما د رای ورکوونکو د نوم ليکنې د مودې له پيل راھيسې د ټولټاکنو سره د تړلي تاوتريخوالی د کچې د زياتوالی 
په  ه کول چې د ټاکنوله امله اندٻښمنه ده. دغه دفتر د ټاکنو په تړاو د ټولو مرکزونو او ھغو انفرادي کسانو په نښ

پروسو کې ښکيل دي او په کلکو ټکو غندي کوم چې تر نړيوال قانون الندې د ملکي شيانو او کسانو عمدي په نښه 
کولو د ممنوعيت له اصل څخه سرغړاوی ګڼل کٻږي. د تښتونو او ځورونې پٻښې، له ګواښونو او تھديدونو سره يو 

ښوونې ته د ماشومانو د السرسي په شمول، له اساسي بشري حقونو  ځای، کومې چې له ټولټاکنې سره تړلې دي،
او ازاديو څخه ګټه اخيستل په جدي توګه له خنډ سره مخ کوي. يوناما له زياتې اندٻښنې سره يادونه کوي، چې دغه 

غږ  وډول پٻښې ښايي د ټولټاکنې د پروسې په جريان کې ورځ تر بلې زياتې شي، او د شخړې پر ټولو ښکيلو خواو
کوي څو ملکيانو او د ملکي ځايونو ته د ھر ډول زيان د اوښتو د مخنيوي لپاره سمالسي تدبيرونه ونيسي، څو د 

کال د ولسمشريزو ټاکنو پر مھال تر سترګو  ٢٠١۴ھغو تاوترٻخوالو د بيا پٻښٻدو تکرار مخه ونيسي کوم چې د 
  شول.

 سپارښتنې

  دولت ضد عناصر 

تذکرو د ويش د مرکزونو ، د رای ورکوونکو د نوم ليکنو او رای اچونو د مرکزونو په دولت ضد عناصر بايد د 
شمول، د ټولټاکنو په تړاو د مرکزونو په وړاندې سمدالسه بريدونه ودروي. ځانګړی پاملرنه بايد دې ته واړول 

کارول کٻږي، له شي چې ښوونځي، روغتيايی مرکزونه او  عبادت ځايونه کوم چې د ټاکنو د پروسې پر مھال 
بريدونو څخه خوندي وساتل شي او دا چې افغان وګړي پرته له کوم اختالل د ښوونې، روغتيا له خپلو بنسټيزو 

  حقونو څخه برخمن پاته شي.
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دولت ضد عناصرو بايد په سمالسي توګه د امنيتي چارو کارکوونکو او چارواکو په شمول چې د ټاکنو د 
ده، او ھمدارانګه د ھغو وګړو په وړاندې چې په سياسي پروسو کې د ګډون خپل  مرکزونو  مسئوليت ور په غاړه

حق کاروي، د ټولټاکنو د کارکوونکو پر وړاندې، بريدونه، تھديدونه، ځورونې او د ګواښنې نور عملونه ودروي. 
ه ډار او ګواښ کال په پارلماني ټاکنو کې ل ٢٠١٨دولت ضد عناصرو ته يادونه کٻږي چې ټول افغانان حق لري د 

  څخه پرته، برخه واخلي

  د افغانستان حکومت

د افغانستان حکومت، په ځانګړی ډول، افغان ملي امنيتي ځواکونه او د ټاکنو خپلواک کميسيون بايد يقيني کړي چې 
څو د ټاکنو په تړاو د ټاکنو په ټوله پروسه کې د مرکزونو او پرسونل ، يې په الره اچوليامنيتی تدبيرونه  مناسب

  خونديتوب يقيني کړي. 

د رای ورکوونکو د نوم ليکنې او رای اچونې د مرکزونو په حيث د ښوونځيو د پراخې کارونې ، او تر کمې اندازې 
د ملکي کسانو د احتمالي زيان د  د روغتيايي مرکزونو او جوماتونو د کارولو په نظر کې نيولو سره حکومت بايد

خطر د کچې د راکمولو په موخه سمالسي تدبيرونه ونيسي، او يقيني کړي چې اساسي خدمتونو ته السرسی مختل 
نه شي. د منفي اثراتو د راکمولو تدبيرونه چې ښايي د ھغو مرکزونو  چې د زيات خطر سره مخ ارزول شوي، په 

غتيايي مرکزونو په دننه کې واقع شوي، چې په ھغو ھغې خٻمې ھم شاملې ځانګړی توګه ھغه مرکزونه چې د رو
  دي چې د ودانيو څخه د باندې لګول شوې دي، د ترتيباتو بيا کتنه رانغاړي.

ون له ډحکومت بايد د ھغو افغانانو  اندٻښنو ته چې په نا امنو سيمو کې اوسٻږي، او د ټولټاکنو په پروسو کې د ګ
  يد سره مخ دي، د رسيدګي لپاره تدبيرونه ونيسي.امله له ګواښ او تھد

 


