
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي 

 ښاغلي تدامیچي یاماماتو وینا

 [لکه څنګه چې وړاندې شوې]

 ، نیویارک۱۷کال د سپټمبر  ۲۰۱۸د 

* * * 

 س او د امنیت شورا غړو، ئیښاغلی ر

هیواد په  وړښت او دجاساسي  ردا پریکړې به د ټولنې پ. وخت دی دا په افغانستان کې د مهمو پریکړو

کال  ۲۰۱۰لهې وکاروي او یخپلې را ۲۰رشوې د افغانستان خلک د اکتوبر پ ټاکل .راتلونکې اغیزې ولري

ستراتیژیکې پریکړې، چې مالتړ یې د ملي .راهیسې د لومړي ځل لپاره خپل پارلماني استازي وټاکي

. و د الرښوونې لپاره وکارول شيد د سولې په وړاندې د راتلونکو اقدامونموافقتنامې له مخې شوی، بای

کې، چیرې چې به د هیواد  جینواپه  ۲۸د نومبر په افغانستان په اړه   دافغان حکومت او ملګري ملتونه به 

د ملکي هڅو ټول اړخونه د بیا کتنې او دوه اړخیزو ژمنو لپاره د خبرو اترو په موخه د میز پر سر 

 .مشري وکړيکنفرانس د د وزیرانو یودل شي په ګډه کښ

 ښاغلی رییس،  

یو  لهما د هیواد په کچه . له یوې میاشتې په لږ څه زیاته موده کې به د افغانستان خلک خپلې رایې وکاروي

یو زیات . د ټاکلو لیوالتیا  واستاز وخپلد خپلو حقونو په کارولو سره  چا چې د شمیر زیاتو افغانانو سره

 . کسان به د دغه هدف د ترسره کولو لپاره د پام وړ خطر سره مخ شيشمیر 

تر څو ټول سیاسي مشران په رغونکي او سوله ییز ډول . له عملیاتي او تخنیکي پلوه چمتوالی نیول شوي

ال تر اوسه هم زه  خپل ځانونه ښکیل نه کړي او یقیني  نه کړي چې ټولټاکنې په خپل وخت ترسره کیږې،

د ټولټاکنو لپاره زماني موده له خطر سره مخ کړي او ټولټاکنې له اندیښمن یم چې ممکن سیاسي ننګونې 

 . امنیت یوه جدي ننګونه ده. خپل مسیر څخه واړوي

د نوماندانو فهرستونه په وخت سره نهایي شوي څو په وخت . کنې شونې ديټولټا د تخنیکي نکتې له نظره

د ټاکنو . چارې ښې روانې دي استخدامد کارمندانود ټاکنو د . اڼو چاپولو ته الر هواره کړيسره د رای پ

د  .وګړو څخه زیاتو کسانو د ټاکنو لپاره ځانونه ثبت کړي ووکړ چې د نهو میلیون نخپلواک کمیسیون اعال



او داسې حواله ورکوي چې د  د شک په سترګه ګوري و په اړهمد دې ارقا ګوندونهشمیر  اپوزیسیون ګڼ

د رای ورکونو د . کړي وي ثبتله امله ممکن ډیرو خلکو ځانونه نه  وامنیتي اندیښنو او ادعا شوې درغلی

د دغو . او د درغلیو د مخنیوي په خاطر تدبیرونه نیول شوي ي اقداماتنوملړ د تشخیص په خاطر محافظت

ورځو په ترڅ کې، د سیاسي ګوندونو د یوه ایتالف و څد تیرو . شک ال هم شتون لري تدبیرونو سربیره،

وضع د  ي اقداماتواو د یو شمیر اضافي محافظت يپه تړلو پیل کړ دفترونویو شمیر والیتی مالتړو د ټاکنو 

له  د ټاکنو د کمیسیون کار ځنډوي او په وخت سره د ټاکنو ترسره کیدل کړنېدغه . غوښتنه کويکولو 

نه باید د الرو د بندولو له الرې له الرې میکانیزمونو  اداريسیاسي اندیښنو ته باید د .  ګواښ سره مخ کوي

 . ځواب وویل شي

کوم چې تطبیق شوې، پارلماني ټاکنې به له شکه پرته د افغانستان د ځوانو  د هغو اصالحاتو پرته

 ۷۰۰۰رای د ورکونکو  دد افغانستان د څه د پاسه د  .دیموکراتیکو ادارو لپاره یوه لویه ازموینه وي

. دا د ټولشمولیت په اړه اندیښنې را پورته کوي. يغه یې د نا امنیو له امله تړل شوه ۳/۱مرکزونو څخه 

د ټاکنو ادارې به دغه  اصلي پوښتنه دا نه ده چې ټاکنې به سمې نه وي بلکه دا ده چې د افغانستان

سیاسي فعالینو سره زما په خبرو اترو کې، ما  لهپه افغانستان کې  .رسیدنه کويپه څه ډول  و تهمحدودیتون

او .  نه باید کم وګڼل شي نړیوال مالتړ لومړۍ، دوامدار. ټکو ټینګار کړی په دوامداره توګه په دریو مهمو

باید پوهاوی را منځ ته شي چې دوهم،  . پ دې کې د اساسی قانون سره سم د نظم دوام هم شامل دی

کال په اپریل کې د ولسمشریزو ټاکنو  ور هاخوا  ۲۱۰۹د پارلمان د غړو د ټاکلو او د پارلماني ټاکنې 

موږ د ریښتنې درغلۍ په اړه چې ممکن ترسره شي او همدارنګه د ټاکنو د درغلۍ په اړه کوم . اغیزې لري

افغان ادارې .  پوه یو ستونزمنې ټاکنې بې اعتباره کړي، هدمخ ایې کومه تاکتیکي موخه ولري چې الچئ ښ

لې دندې ټولو سیاسي فعالینو او ادارو غږ کوم څو خپ ردریم، زه پ. وړاندې مبارزه وکړي باید د دواړو په

د افغانانو نیولو سره  ېک پاموختونو په  باندې د تیرو ترخوهیواد  پهعمل وکړي او  نهترسره کړي، مسوال

 .کړيپه اړه فکر و

د ټاکنو په اړه د یوې مخکښه ادارې په حیث، په دغه مهم وخت کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلې 

. ورکونکی ويحساب  ه توګهبشپړته په  افغانانو او  یوسيسره پر مخ دندې په پورهبشپړتیا، مسلکیتوب 

یوناما به د زموږ د اختیاراتو په . افغان ادارې او سیاسي مشران د ټاکنو د بریالیتوب لپاره ګډ مسولیت لري



کنیزې اې ټکه کړي څو له بریالیتوبه له یوې ډدننه او د موجوده سرچینو سره په سمون کې هر څه ترسر

 . پروسې سره مرسته وکړي

 ښاغلي رییس،   

چې په  وړاندیز وکړ اترو  ولسمشر غني د سږ کال په فبروري میاشت کې طالبانو ته د بې قید شرط خبرو

سیاسي فضا را منځ ته شوه چې په جون میاشت کې یې د موقت  ېبې ساریوه ه د سولې لپاره رسدې 

بسیچونکو وکړو له خوا دا نوی پړاو د یو شمیر . ښکاریده چې پخالینه ممکن ده. اوربند لپاره الر پرانیسته

میاشت کې د دولت له د اګسټ په . حمایت شو او د یوې سوله ییزې راتولونکې لپاره یې هیلې په ډاګه کړې

خو د سولې پروسې په کراره د . خوا دوهم وړاندیز شوی اوربند له بده مرغه د طالبانو له خوا و نه منل شو

خو زه ال هم په دې باور یم چې . مستقیمو مرښو په شاخوا کې په حرکت کې وی، خو د خنډونو تمه کیده

وښتنه او د سولې د پروسې لپاره په دې نه انکار وړ ټول فعالین د سولې لپاره د افغانانو  په دې شدیده غ

کلونو په پرتله په ښه ۱۷په مخ کې پراته وي خو اوس موږ د تیرو کیداي شي نور خنډونه . اړتیا پوه دي

 . په موخه د خبرو اترو له الرې د سولې پروسه پیل کړو د جګړې ختمولوڅو  موقف کې یو

. دا به د ټولو اړخونو له خوا لیوالتیا او دوام ته اړتیا ولري. پراته ديپه مخ کې تر ټولو ستونزمن پړاونه 

تمه کیږي چې د افغانستان د دولت هڅې به د طالبانو له خوا و منل شي، اړتیا لیدل کیږي چې د سیمه ییزو 

زه له ټولو  .او نورو کلیدي هیوادونو د یوه همغږي روش په واسطه تقویت شي څو مخته حرکت وکړي

و غوښتنه کوم، چې پر پیاوړو اقداماتو توافق وکړي، څو د ال زیاتو تنظیم شویو خبرو اترو په لور د خواو

په دغو کلیدي باور جوړوونکو کې ښایي د بندیانو خوشې کول او د هغوي . اعتماد فضا رامنځ ته شي

 لهپه برخو کې؛ او درملنه؛ د شخړو په سیمو کې په تخنیکي کچه اقدامات لکه د کرنې، پوهنې او روغتیا 

ټولې خواوې باید . تاوتریخوالي الس اخیستل یا لږ تر لږه په هغه کې د پام وړ کموالي المل کیدل شامل دي

همدارنګه غواړم د سولې او امنیت د بسیجولو، . پر دې وپوهیږي، چې دغه جګړه نظامي حل نه لري

لتیا د یقیني کولو اهمیت په یاو بشپړې ښک جوړولو او ساتلو لپاره په ټولو هڅو کې د ښځو د مساوي ګډون

 . ډاګه کړم

 

د غزني پر مرکز وروستی برید او په کابل او نورو برخو کې پرلپسې ځانمرګي بریدونه موږ ته د ملکیانو 

کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، د ملکي  ۲۰۱۸د . یادونه کوي اغیز وند او معیشتونو د هیښوونکېپر ژ



د ولسي مرګ ژوبلې تر ټولو لوړ شمیر ریکارډ  ، یوناما روان کالکولو له پیل راهیسېتلفاتو د مستند 

همدارنګه موږ په دې وروستیو اونیو کې د شیعه مذهبه لږکیو په وړاندې د بریدونو نا اراموونکی . کړی

د : تراژیدي دهدا همدارنګه د هیواد لپاره هم یوه . هره مړینه یوه انفرادي تراژیدي ده. بهیر مشاهده کړی

 .سره پخالینه ال پسې ستونزمنه کیږيکېدو هر ژوند په ضایع 

 

 ۱۳یوازې په روان کال کې، . ته تلفات اړولي او مرستندویه کار کوونکو ژورنالستانونا امني همدارنګه 

دا په هر بل هیواد کې د . ژورنالستانو خپل ژوند له السه ورکړی او زیات شمیر نور یې ټپي شوي

زه له دولت څخه غوښتنه کوم چې د هغوي د ساتنې د تقویه . لستانو د مړینې ترټولو لوړ شمیر دیژورنا

مرستندویه کار کوونکو خپل ژوند له  ۲۳دغه راز په روان کال کې . کولو لپاره نور ګامونه پورته کړي

اک هیواد یې تښتول شوي، چې افغانستان دویم تر ټولو خطرن ۷۴یې ټپي شوي؛ او  ۳۷السه ورکړی؛ 

میلیونه  ۲.۲کله چې په دقیق ډول ګرځوي، په کوم کې چې  د دغه مسلک کارمندان کار ترسره کوي، 

 .وګړي په څو کلونو کې د هیواد د تر ټولو ناوړه وچکالۍ څخه کړیږي

 

 ښاغلی رییس، 

اغونډ شي، افغان دولت او نړیوال همکاران به دوه میاشتې وروسته د وزیرانو په کچه په جینوا کې سره ر

دا په هرو دوو کلونو کې . څو په افغانستان کې د ملکي هڅو د ټولو اړخونو په اړه خبرې اترې ترسره کړي

کې په بن کې ترسره شوي دوه اړخیز تعهد تعقیب کال  ۲۰۱۱د وزیرانو په کچه یو فرصت دی، چې په 

کې پای ته  ۲۰۲۴چې په د جینوا سرمشریزه به د بدلون لسیزې په منځ کې ترسره شي، کومه . کړي

په امنیتي برخه کې د نړیوالو اوږد مهالو ژمنو سره یو ځای، د جینوا سرمشریزه به له افغانستان . رسیږي

چې افغان لوری به اصالحاتو او پرمختیا ته پر  په دې شرط سره دوامداره سیاسي ژمنه په ډاګه کړي، 

دوي پارلماني ټاکنې . پر ځای کولو ته ژمن دیافغان حکومت د شپږو معیارونو . خپله ژمنه والړ وي

ترسره کوي، له اداري فساد سره مبارزه کوي، امنیتي سکتور کې اصالحات رامنځ ته کوي، د پیسو د 

نړیوال صندوق معیارونه پوره کوي، د خصوصي سکتور پرمختیا او د لومړیتوب لرونکو ملي 

ه د نړیوالې ټولنې لپاره یو فرصت برابروي، چې د جینوا سرمشریزه همدارنګ. پروګرامونو طرح بسیجوي

 . د سولې پروسې په اړه خپل توقعات او د دغه ډول پروسې د مالتړ لپاره خپلې الرې چارې په ډاګه کړي

 



 ښاغلي رییس، 

کال کې د ملګرو  ۲۰۰۱په . موږ په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې یوه ځالنده څېره له السه ورکړه

نن : "خپله وینا په څو ساده تورو سره پیل کړه ېسرمنشي کوفي عنان د سولې د نوبل جایزملتونو پخواني 

اوس هغه نجلۍ نږدې یوه ښځه ده، څوک چې به ډیر زر د رایه ." به په افغانستان کې یوه نجلۍ پیدا شي

او د چې پوهنتون ته الړه شي  لویه شوې ويومره به دورکولو لپاره د مستحق کیدو عمر ته ورسیږي، 

آیا هغه به په دې هر څه وتوانیږي؟ زه په دې ډاډه یم چې هغه نجلۍ به د . خپلې خوښې دنده ترالسه کړي

 .ګوريوراتلونکو څو میاشتو پرمختګونه له نږدې څخه 

 

 مننه

 

شوی کوم  یوناما ته د یوه سیاسي ماموریت په حیث د افغان دولت او  د افغانستان د خلکو د مالتړ په موخه ماموریت ورکړل
چې د نورو مهمو خدمتونو  تر څنګ  " د ښه نیت دفتروته برابروي ". د "ښه نیت دفترونه" هغه دیپلوماتیک اقدامونه دي چې 
ملګري ملتونه ي  ې د خپلې خپلواکي، بې طرفي او تمامیت په اړه په عامه او خصوصي محافلو کې اخلي څو د نړیوالو شخړو د 

پراخیدو مخه ونیسي. یوناما د سولې او پخالینې د پروسې سره مرسته کوي، بشري حقونه نظارت  راپورته کیدو، تشدید کیدو یا
کوي او هغو ته وده ورکوي، په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په شمول،ښه حکومتولي ترویجوي او سیمه ییزه 

 .نړیوالي ټولنې له خوا همغږې پرمختیا ته وده ورکوي  د ههمکاري تشویقوي. ماموریت همدارنګه

 

 


