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  کال کې د افغانستان په جګړه کې د ملکيانو مرګ ژوبله کمه شوٻده  ٢٠١٢په 

  
ماموريت (يوناما) نن په وسلواله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندويه   مه نٻټه: ١٩زٻږديز کال د فبروری  ٢٠١٣کابل، د 

د افغانستان په وسلواله جګړه کې د ملکيانو مرګ  : کال په راپور کې وويل ٢٠١٢جګړه کې د ملکي وګړو د خونديتوب په اړه د 
په  عالي کميشنرۍ سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له دغه رپوټژوبله په تيرو شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره کمه شوٻده. 

 دی. جوړ شویکې ھمغږۍ 

سلنه ټيټوالی او د ملګي وګړو د ټپيانو په  ١٢کال په پرتله د ملکي وګړو په مړينه کې  ٢٠١١يوناما په خپل راپور کې وويل چې د 
 ٢٧۵۴ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې لدې ډلې  ٧۵۵٩کال کې  ٢٠١٢شمٻره کې لږ زياتوالی راغلی دی. يوناما وايي چې په 

ملکي افغانانو په جګړه کې خپل ژوند  ١۴٧٢٨کسان ټپيان شويدي.  په ټوله کې په تٻرو شپږو کلونو کې  ۴٨٠۵ان وژل شوي او کس
 له السه ورکړيدی. 

کال کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ټيټوالي نسبت په جګړه کې د ښکٻلو خواوو په ځمکنيو جګړو کې د  ٢٠١٢په راپور کې په 
ملکيانو لږې مرګ ژوبلې، د دولت ضد وسلوالو په ځانمرګي بريدونو کې ټيټوالي، لږ ھوايي برٻدونو او دې ته ورته نورو اقداماتو ته 

  د راټيټولو په موخه د دولت پلوه ځواکونو لخوا ترسره شوي، ورکړل شويدی.  چې  د ملکيانو د مرګ ژوبلې

کال کې د وسلوالو ډلو د شتون او بيا راپٻدا کٻدو له کبله د  ٢٠١٢په عين وخت کې که څه ھم يوناما پدې راپور کې ويلي چې په 
ملکيانو په وړاندې مخ په زياتٻدونکو ګواښونو، په ځانګړې توګه د افغانستان په شمالي او شمال ختيځو سيمو کې، شتون درلود. ملکي 

ې، روغتيا او عدالت ته د ھغوی په حقونو کې د السوھنې او په جګړه ځپلو سيمو او نورو ھغو سيمو کې چې وګړي ھمدارنګه زده کړ
  د دولت ضد وسلوالو تر ولکې الندې دي ، د ګرځٻدو راګرځٻدو د آزادۍ په وړاندې د زياتو ګواښونو او ډارونو سره مخامخ وو.  

کال کې د ملکيانو په  ٢٠١٢مونږ په  "نګړي استازي ښاغلي يان کوبيش وويل:په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځا
مرګ ژوبله کې د يوناما له لوري د ثبت شوي ټيټوالي ھر کلی کوو.ھغه وايی: د روانې جګړې بشري زيان اوس ھم په نه منونکې 

دولت ضدو وسلوالو په واسطه اوس ھم د ټولو اده د توګه لوړ دی. د تعبيه شويو ناچاوديدونکو توکو څخه د ناقانونه او بی توپيره استف
څخه غټه وژونکي وسيله ده. په قصدی ډول د ھغه ملکي وګړو په نښه کول چی فکر کيږی د دولت څخه مالتړ کوي بله ھغه بيلګه ده 

انو چی مغزی چی د نړيوال بشری قانون څخه څرګنده سرغړونه ده. په ځانګړی ډول ځان مرګی بريدونه په شمول د ھغه ماشوم
  شستشو کيږي تر څو ملکيان ووژني چی دا خپله په څرګنده ډول د اسالمي قوانينو څخه سرغړونه ده.  

کال کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله کمه شوې ده، دولت ضدو وسلوالو په مخ په  ٢٠١٢پداسې حال کې چې په ټوليزه توګه په 
ي او د ھغوی ژوند ته له کومې پاملرنې پرته يې بريدونه ترسره کړٻدي. په زياتٻدونکې توګه په ټول ھٻواد کې ملکيان په نښه کړ

 سلنې ملکي مرګ ژوبلې پړه د دولت ضدو وسلوالو په غاړه ده.  ٨١کال کې د  ٢٠١٢ټوليزه توګه، په 

سلنه بيا د جګړې ھيڅ  ١١سلنه ملکي مرګ ژوبله د دولت پلوه ځواکونو د عملياتو په پايله کې اوښتې ده او د ټول ټال مرګ ژوبلې  ٨
  لوري ته نسبت نه ورکول کٻږي. 

کال کې د  ٢٠١٢ھمدارنګه رپوټ موندلې چې له وسله والو شخړو څخه په پراخه کچه د نجونو او ښځو ځوريدل دوام لري. يوناما په 
  نورې يې ټپيانې شوې دي.  ۵۶٣يې مړې او  ٣٠١ښځو مرګ ژوبله ثبت کړې چې له دې ډلې  ٨۶۴

بشری حقونو د څانګی مشرې جورجيت ګنيان وويل: د شخړو په ترڅ کی د ښځو او انجونو د وژل کيدلو او ټپي کيدلو کچه د يوناما د 
په سلو لوړه شوی ده. دا يو خواشينونکي حقيقت دی چی ډيري دغه ښځې او انجوني ھغه وقت وژل شوي يا  ٢٠کی  ٢٠١٢په کال 

  ټپيان شوي دي چی په خپل ورځنې ژوند بوخت وو.

مطبوعاتی اعالميه
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کسان مړه  ٢١٧٩ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له دې ډلې،   ۶١٣١د يوناما د راپور پر بنسټ، د دولت ضد وسلوالو لخوا 
کال کې د دولت ضد وسلوالو لخوا د ملکي وګړو په مرګ ژوبله  ٢٠١٢کال په پرتله، په  ٢٠١١نور بيا ټپيان شويدي. د  ٣٩۵٢او 

کال کې بيا ھم د دولت ضد وسلوالو لخوا د ځمکنيو ماينونو کارول  ٢٠١٢راپور زياتوي چې په سلنه زياتوالی راغلی دی.  ٩کې 
بيالبيلو   ٧٨٢کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې چې لدې ډلې، په  ٢۵٣١ملکي وګړو ته د تر ټولو لوی ګواښ پاتې دی چې په پايله کې يې 

  نور ټپيان شويدي. ١۶۶٣کسه  مړه او  ٨۶٨پٻښو کې 

چې له کوم توپير پرته د ماشومانو په ګډون د ھر چا لخوا کله چې ورسره تماس ونيول شي  --غيرقانوني فشاري چاودٻدونکي توکي 
په ټولو عامه   -- يا پرې څوک يا کوم څه د پاسه تير شي او ياھم کوم موټر مثاْل د ملکی وګړو ميني بس پرې د پاسه الړ شي چوي

ارکيټونو او په ويجاړونکو عواقبو درلودونکو سړکونو کې چې د ملکيانو لخوا کارول کٻږي، ښخ شوي ځايونو کې لکه بازارونو، م
په راپور کې ھمدارنګه راغلي چې ھغه ناچاودٻدونکي پاتې شوي توکي چې په ځمکه کې ښخ کړل شوي خو چاودٻدلي ندي، په  وو. 

ګ، معيوبيت، سخت ټپی کٻدو، د شتمنيو د ويجاړۍ او ھمدارنګه عامه ځايونو کې د ملکيانو لپاره، چې په دوامداره توګه د مر
 ښوونځيو او روغتيايي مرکزونو ته د نه السرسي د ګواښ سره مخ دي، يو ناخوندي چاپٻلایر رامنځ ته کړيدی.

سلنه  ١٠٨ي، تنو ته رسٻږ ١٠٧٧کال په پرتله د دولت ضد وسلوالو لخوا د ھدفي وژنو له امله د ملکيانو مرګ ژوبله، چې  ٢٠١١د 
نور ټپيان شويدي.  د دولت مالتړي ملکيان، ملکي دولتي کارکوونکي،  ٣٧٩تنه مړه او  ۶٩٨زياته شوٻده. پدې مرګ ژوبله کې 

علماء، قومي مشران، او ھغه کسان چې د سولې او بيا پخالينې په ھڅو کې ونډه لري، د ھدفي وژنو قربانيان وو. د ھدفي وژنو له ډلې 
سلنه زياتوالی راغلی دی. په ھدفي وژنو کې په ځانګړې توګه زړه  ٧٠٠کارکوونکو په ھدفي وژنو او يا ټپي کيدو  کې د ملکي دولتي 

کال د جوالی او دسمبر په مياشتو کې  ٢٠١٢بوږنوونکې موضوع د دولت ضد وسلوالو لخوا د ميرمنو وژل وو چې په پايله کې يې د 
  ووژل شوې.   او مرستياله ئيسهد لغمان د ښځو چارو  ر

 
کال کې د طالبانو د يو زيات شمٻر اعالميو  سره سره چې خپلو غړو ته يې پکې د  ٢٠١٢يوناما په خپل راپور کې دا ھم ويلي چې په 

ملکي وګړو د خونديتوب الرښوونه کړې وه، وضعيت اوس ھم په خپل حال پاتې دي او ھيڅ راز ښه والی پکې ندی راغلی.  طالبانو 
له الرې پر ملکيانو باندې خپلو بريدونو ته زور ورکړی او  ھمدارنګه يې د غيرقانوني فشاري ماينونو په ګډون د  د ھدفي وژنو

 چاودٻدونکو توکو کارولو ته د قربانيانو له پٻژندلو پرته ادامه ورکړٻده. 
 

ې په ھغه کې يې له خپلو پلويانو غوښتي د د طالبانو د مشرتابه لخوا د ھغو قوي اعالميو ھر کلی کوم چ "آغلي کوبيش څرګنده کړه:
وو چې د ملکي کسانو ژوند خوندي کړي. خو د جګړې په ډګر کې په عملي توګه ددې الرښوونو  او ھداياتو له پلي کولو پرته ھغوی 

بريدونه و  کال کې يوناما يوځل بيا پر طالبانو باندې غږ کوي چې  پر ملکيانو  ٢٠١٣يوازې د کاغذ پر مخ کلمات پاتې دي. په 
نکړي، د ملکي وګړو د خونديتوب په ھلکه خپلې کړې ښکاره ژمنې د ټولو طالب جنګيالو په کچه عملي کړي، د ملکيانو او قانوني 
ھدفونو پر تعريف باندې د نړيوالو بشري قوانينو په رڼا کې له سره کتنه وکړي او  د ځانمرګو بريدکوونکو او غيرقانوني فشاري او 

  "ماينونو او چاودٻدونکو توکو ناتاره کارونې ته د پای ټکی کٻږدي.نورو ځمکنيو 
 

کال کې دولت پلوه ځواکونو ( افغان ملي امنيتي او نړيوالو ځواکونو) د ملکي مرګ ژوبلې د راکمولو په موخه يو لړ  ٢٠١٢په 
ملکي کسانو د مرګ ژوبلې نسبت دولت پلوه ځواکونو ته شويدی چې پدې  ۵٨٧اقدامات عملي کړل. د يوناما د شمٻرو پر بنسټ، د 

کال په پرتله د نړيوالو  ٢٠١١سلنه کموالی ښيي. د  ۴۶کال په پرتله  ٢٠١١شويدي. دا شمٻره د  نور ټپيان ٢٧١تنه مړه او  ٣١۶کې 
کسانو ته  ٢٠۴سلنه راټيټه شوٻده. په ھوايي بريدونو کې  ۴٢ځواکونو د ھوايي بريدونو په پايله کې  د ملکي کسانو مرګ ژوبله ھم 

    نور ټپيان شويدي.  ٧٨تنه مړه شوي او  ١٢۶مرګ ژوبله اوښتې چې لدې ډلې يې 

کال د شمٻرې سره  برابره وه.  د  ٢٠١١کال کې د افغان ملي امنيتي ځواکونو په عملياتو کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله د  ٢٠١٢په 
  نور پکې ټپيان شوي وو. ۶٣تنه مړه او  ٣٣کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه چې  ٩۶افغان ملي امنيتي ځواکونو په عملياتو کې ټولټال 

  ددې مرګ ژوبلې ډٻری برخه د ځمکنو جنګونو په پايله کې اوښتې ده. 

يوناما په خپل راپور کې د افغان دولت او آيساف لخوا د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د شمٻرې د  معلومولو او راکمولو په موخه د 
کال د مې په مياشت کې د  ٢٠١٢ن دولت د افغان ملي امنيتي ځواکونو د ظرفيت د لوړولو د ھڅو يادونه ھم کړيده.  د افغانستا

ولسمشرۍ د معلوماتو د ھمغږۍ په مرکز کې د ملکي مرګ ژوبلې د معلومولو ډله جوړه او ولسمشر د ملکي وګړو د خونديتوب په 
ابه کې ( د دفاع موخه د ځان لپاره  يو سالکار و ټاکه.  يوناما په خپل راپور کې دا ھم ويلي چې د افغان ملي امنيتي ځواکونو په مشرت

او کورنيو چارو په وزارتونو او د ملي امنيت په رياست کې)  ګډه ژمنه شتون لري تر څو يې په پايله کې امنيتي ادارې ھمغږې شي 
  او پدې توګه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه راټيټه کړي او د مرګ ژوبلې د پٻښٻدو په صورت کې اړوندې پٻښې وڅٻړي. 
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کې يوناما د ملکي وګړو د خونديتوب لپاره د سيمه ايزو افغان پوليسو د اغيزمنتيا په اړه ګډ راپورونه ترالسه کال په لړ  ٢٠١٢د 
ولسواليو کې ھلته  چې سيمه ايز پوليس شتون لري، ډٻری  خلکو په امنيتي وضعيت کې د ښه والي خبره کړې، که څه  ٩۴کړل. په 

او ارزونې د بھير  لپاره د شته پاليسيو  او ھمدارنګه په يو شمٻر ولسواليو کې د ھغوی ھم يوناما د سيمه ايزو پوليسو د جلب و جذب 
لخوا د بشري حقونو د سړغړاوي پٻښې ثبت کړٻدي. د يوناما راپور زياتوي چې د افغانستان د دولت په ھغو ھڅو کې چې موخه يې د 

ھم سيمه ايزو پوليسو په يو شمٻر سيمو کې د مصؤنيت په سيمه ايزو پوليسو مسؤول ګڼل دي، ښه والی ترسترګو کٻږي، خو بيا 
درلودلو سره د بشري حقونو څخه سرغړاوي ترسره کړيدي.  پداسې حال کې چې ټاکل شوې په راتلونکي کې د سيمه ايزو پوليس 

رنه او د ھغوی لخوا کسانو ته ورسٻږي، دا اړينه ده چې د کورنيو چارو وزارت پر سيمه ايزو پوليسو باندې خپله څا ۴۵٠٠٠شمٻر 
 ځواب ويل زيات کړي. 

 
کال کې د وسلوالو ډلو لخوا د ملکي وګړو په وړاندې د بشري حقونو مخ په زياتٻدونکي سرغړاوي ثبت کړي چې  ٢٠١٢يوناما په 

نه، ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پدې پٻښو کې ھدفي وژنې، سړي تښتونې، ګواښو ۶٢پٻښو په پايله کې  ٢٨ددې ډول 
ويرونې، آزار او اذيت، د مالياتو په زور اخيستل، د ښوونځيو اشغالول، د ښوونکو په وړاندې ګواښونه او جنسي تيري شامل دي. د 

  دې ثبت شوو سړغړونو ډٻری برخه په فارياب او کندز واليتونو کې دي. 
 

سيمه ايزو ادارو سره تړلي دي او نور بيا په خپل سري د دې وسلوالو ډلو د شتون او بيا راپٻدا کٻدو مھم عوامل، چې يو شمير يې د 
توګه په ځانګړې توګه د ھيواد په شمالي او شمال ختيځو سيمو کې فعاليت لري، په لٻرې پرتو سيمو کې د دولت ضدو وسلوالو پراخه 

په موخه جګړه کوي.  نور  شتون دی چې په نوموړو سيمو کې د ھغوی په وړاندې او يا ھم له ياغيانو څخه د خپلو سيمو د ساتلو
عوامل يې د مسؤوليتونو د لٻږد په بھير کې د امنيتي تشو شتون، سياسی بې ثباتي او عمومي ناآرامي ده. ددې وسلوالو ډٻری برخه 
چې د مصؤنيت په شتون کې يې فعاليت کړيدی،  کومې ادارې ته مسؤول نه وو او ځکه يې نو ملکي وګړو ته يو جدي ګواښ را پٻښ 

  دی.  کړی
 
د يوناما راپور وړاندې زياتوي چې په افغانستان کې اوس ھم وسلواله جګړه په داسې الرو چارو عادي افغانان زيانمنوي چې د مرګ 

د جګړې له امله پراخه تاوترخوالی اوس ھم د افغان ملکي وګړو ژوند ګواښي، اخاللوي يې . احصايو کې نه څرګندٻږيژوبلې په  او
او زيان ورته رسوي. په يوشمٻر سيمو کې د وسلوالو ډلو پراختيا، د دولت پيکه شتون او د دولت ضد وسلوالو پياوړې ولکه معمواْل 

  ه د پناه اخيستلو ھيڅ ځای نلري.  پدې مانا ده چې ملکي کسان د مخ په زياتٻدونکو ګواښونو له کبل
  
 

کال کې په وسلوالو نښتو کې کم شمٻر  ٢٠١٢که څه ھم په  "د يوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې ميرمن جورجيت ګنيان وويل:
ژوند او  افغان ملکيان وژل شوي وو، خو د جګړې له امله د پيداشوي تاوتريخوالي له امله د زرګونو افغان ماشومانو، ښځو او سړو

کال کې او له ھغې څخه وروسته بايد آن  د افغان ملکيانو د  ٢٠١٣سوکالي د جدي ګواښ سره مخ دي. دا وضعيت ايجابوي چې په 
  "ژوند د خوندي کولو لپاره ال زياته ژمنه او ھڅې ترسره شي.

  
ر څخه د يو شمٻر افغان ملکيانو کال د کلني راپو ٢٠١٢په وسلوالو نښتو کې د ملکيانو د خونديتوب په اړه د يوناما د 

  څرګندونې/توضيحات:
  
دولتي يوه مه نٻټه د کندھار واليت د يوې ولسوالۍ چيرته چې په پراخه کچه ځمکني ماينونه شتون لري،  ١٢کال د دسمبر د مياشتې  ٢٠١٢د 

پدې ولسوالۍ کې د ملکي وګړو ژوند خورا زيات ستونزمن دی. له يوې خوا کله چې طالبان په الرو او سړکونو کې ي وويل: چارواک
ماينونه ښخوي، نو ملکيان د طالبانو له ډاره نشي کوالی چې ښخ شوي ماينونه شنډ کړي. که چيرې يې شنډ کړي، طالبان به ھغوی 

اوړي چې  ورته ووايي چې طالبان ولې او چٻرته د دوی په کليو کې ماينونه ښخوي. ووژني. له بلې خو دولت پر خلکو باندې فشار ر
خلک نه د طالبانو او نه ھم د دولت ځواب ويالی شي. ملکيان د دواړه تر منځ بند پاتې دي او له دې کبله تل په ستونزه کې دي. داسې 

  زې ھوارې کړي. کوم دريم لوری نشته چې د خلکو خبرو ته غوږ کٻږدي او د ھغوی ستون
 

  
: مه نٻټه په بلخ واليت کې د ځمکنۍ جګړې پرمھال د يوه ټپي شوي ملکي وګړي ورور وويل ٨کال د مې د مياشتې په  ٢٠١٢د 

زما ورور د جګړې د دواړو لورو تر منځ په جنګ کې بند پاتې وو. ياغيانو ھغه لومړی په خيټه کې دوې مرمۍ  وويشت او ټپی شو. 
ورو د دولت پلوه ځواکونو خواته ورغی تر څو ھغوی ورسره مرسته وکړي، خو ناڅاپه ھغه بيا په پښه کې پر ھغه وروسته ورو 

مرميو و لګيد، خو دا ځل  د نړيوالو ځواکو له لوري چې دوی پرې د ياغيانو ګمان کړی وو. جګړې يو ساعت دوام وکړ او زما 
  ورور ژر د ځايي خلکو لخوا د بلخ روغتون ته يوړل شو. 
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زما مور، پالر، يسې لور وويل: ئمه نٻټه د لغمان په واليت کې د ښځو چارو د وژل شوې ر ١٣کال د جوالی د مياشتې په  ٢٠١٢د 
ورور او دوه خويندو په بازار کې سودا اخيسته او خپل موټر يې د امنيتي اندٻښنو له کبله د ښځو چارو د رياست څخه بھر درولی وو. 
وروسته تر ھغه چې ھغوی زما د کوچينې خور لپاره څپلۍ واخيستې، بٻرته موټر ته راغلل. زما مور  تل د طالبانو او د ھغو قربانيانو 

  د کورنۍ د غړو لخوا چې ھغې ورسره مرسته کړې وه، ګواښونه کٻدل. 
 

ته الندې سپارښتنې کوي تر څو د ملکي  -دولت ضد وسلوالو او افغان او نړيوالو ځواکونو  --يوناما په جنګ کې ټولو ښکٻلو لورو 
  ندي کړي:وګړو د مرګ ژوبلې په راټيټولو کې خپلې قانوني ژمنې عملي کړي او د ھغوی ژوند الخو

  
  

  دولت ضد وسلوال:
د تشخيص او توپير، تناسب، او احتياطي ګامونو اصولو ته د درناوي په ګډون، د نړيوالو بشري قوانينو رعايتول او  •

 ھمدارنګه ملکيانو ته دداسې يوه تعريف ورکول چې د نړيوالو بشري قوانينو سره سمون ولري. 
دداسې چلند اصولو او الرښوونو عملي کول چې له مخې يې خپلو جنګياليو ته الرښوونه وکړي چې د ملکيانو د مرګ  •

ژوبلې څخه مخنيوی وکړي او  ملکي کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو په ګډون، د ھغو کسانو سره چې ددې ډول 
 الرښوونو څخه سرغړاوی کوي، بايد ورسره حساب او کتاب وکړي. 

نړيوالو قوانينو سره سم، په سمالسي توګه د ملکي خلکو عمدي وژنو او په نښه کولو ته د پای ټکی کٻږدي او ھغه فرامين د  •
  چې له مخې يې پر ملکيانو بريدونه کٻږي او ھغوی پکې وژل کٻږي، ژر تر ژره ترې صرفنظر وشي. 

او د ځمکنو ماينونو د ناتاره کارولو، په د ھر ډول پرسونل ضد ماينونو او چاودٻددونکو توکو کارول و دروي   •
ځانګړې توګه د ځانمرګو بريدونو او په عامه ځايونو  او نورو ملکي ځايونو کې د ماينونو له ښخولو څخه په 
کلکه ډډه وکړي. خپلو پلويانو ته داسې الرښوونې صادرې کړي چې له مخې يې د غيرقانوني او ناتاره وسلو، 

 کارولو باندې بنديز و لګٻږي.لکه د فشاري ماينونو پر 

ټولو وژنو، شکنجو،  او ناوړه چلند او د بشري حقونو څخه دې ته ورته نورو سرغړاويو ته، په تيره بيا د  •
 متوازنو قضايي کړنو له الرې خلکو ته د مرګ د سزا اورولو  ته د پای ټکی کٻږدي.

 د افغانستان دولت: 

ھغوی ته د ھر ډول اړينو مرستو د برابرولو ھڅې زياتې کړي تر څو دوی و د افغان ملي امنيتي ځواکونو د روزلو او  •
 توانٻږي چې په اغيزمنه توګه سره د ملکيانو ژوند خوندي کړي.

د يوې داسې دايمي دولتي ادارې د جوړولو له الرې چې د ټولو اړوندو امنيتي ارګانونو استازيتوب وکړي او دا صالحيتونه  •
ژوبلې پٻښې و څٻړي او تعقيب يې کړي، د مسؤوليت مننې کچه لوړه کړي او له ھغه سره  ولري چې د ملکيانو د مرګ

 مرسته وکړي.

د ځمکني ماينونو او نورو چاودٻدونکو توکو د دولتي ستراتٻژۍ پلي کولو ته لومړيتوب ورکړي او داسې ھڅې ترسره شي   •
الزياتول وي او په اغيزمنه توګه سره د ځمکني  چې موخه يې د افغان ملي امنيتي ځواکونو د سوق او ادارې د ظرفيت

 ماينونو او نورو چاودٻدونکو توکو د موندلو او شنډولو عمليات په الره واچوي.

پداسې حال کې د سيمه ايزو پوليسو پروګرام د پراختيا په حال کې دی، د سيمه ايزو پوليسو د جلب او جذب، اروزنې،  •
ؤوليت مننې ميکانيزمونه پياوړي کړي او د ځايي ولسونو سره په ھمکارۍ، په څارنې او د عدلي تعقيب له الرې د مس

ځانګړې توګه د ولسوالۍ په کچه، د بشري حقونو څخه د سرغړاويو مخه ونيسي، د ھغوی لخوا د مسؤوليت مننې اصل 
 ډاډمن کړي او د نړيوالو ځواکونو او مرسته کوونکو په مالتړ ځايي ولسونه الخوندي کړي. 

نادولتي ولسوالې ډلې بې وسلې او دموبيليزه کړي او داسې اقدامات پورته کړي چې ددې ډلو لخوا د ترسره شوو ټولې  •
 بشري سرغړاويو څٻړنه ترسره کړي. 

 نړيوال ځواکونه:

د جنګي ھوايي علمياتو اړوندو تکتيکي الرښوونو او عملياتي طرز العملونو بياکتنې ته، په ځانګړې توګه د ھغو  •
په پام کې نيولو ته چې پر ھدف د بريد څخه د مخه د ھغه د تشخيصولو او تعينولو لپاره اړين ګڼل  معيارونو
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کٻږي، ادامه ورکړي. د افغان دولت سره په ھمکارۍ د ھغو پٻښو په اړه چې پکې ملکيانو ته مرګ ژوبله اوښتې 
 وي، د ارزونو او څٻړنو ترسره کولو ته ادامه وکړي.

واکونو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي ترڅو ډاډمنه کړي چې دوی د سوق او ادارې په د افغان ملي امنيتي ځ •
برخو کې کافي امکانات په واک کې لري، ښه روزل شوي او په ښه توګه سره سمبال دي او کوالی شي چې په 

 سره کړي. د ځمکني ماينونو او نورو چاودٻدونکو توکو د موندلو او شنډولو عمليات تراغيزمنه توګه سره 

د افغان دولت د ھغو ھڅو سره خپلې مرستې زياتې کړي چې موخه يې د ملکيانو د مرګ ژوبلې راټيټول، څٻړل او  د  •
 مسؤوليت مننې د اصل ډاډمنول دي. 

د روڼتيا/شفافيت، مسؤوليت مننې او د زيامنو شوو افغان کورنيو او ځايي ولسونو سره د ملکي مرګ ژوبلې د پٻښو په اړه د  •
او  د ملکي مرګ ژوبلې  آيساف د څٻړنو د پايلو او موندنو د چټک خپراوي له الرې د ښو اړيکو پراختيا ته ادامه ورکړي

په پٻښو کې  د تورنو کسانو سره د انضباطي يا تآديبي اقداماتو او د پٻښې قربانيانو ته د مناسب او سٻستماتيک جبران يا 
  قيب کړي.غرامت د ورکړې له الرې دا ډول پٻښې تع
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