
 
 

 شورا په افغانستان کې د اعتبار وړ او په امن کې د ټولټاکنو غوښتنه  د امنيت د ملګرو ملتونو
  وکړه او د يوناما ماموريت يې اوږد کړ

  
  
 د ملګرو ملتونو د امنيت شورا نن ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو حضور د يو بل -٢٣ کال د مارچ ٢٠٠٩د 

دغه نړيوال ارګان د نړيوالو هلو ځلو د همغږۍ او د راتلونکو انتخاباتو د حال کې چې کال لپاره اوږد کړ، په داسې
  . ې ده چې هغه يې ترسره کويالر کې د هغه کليدي رول يادونه شود مالتړ په 

  
 غړو د افغانستان لپاره د ملګرو ١۵ په اتفاق سره ومنل شو د امنيت د شورا په هغه پريکړه ليک کې چې د رايو

 نېټې پورې اوږده کړه او پريکړه يې وکړه چې ٢٣ کال د مارچ تر ٢٠١٠دنده د ) يوناما (الوي مرستندويه پملتونو
دغه ماموريت او د ملګرو ملتونود سرمنشي ځانګړی استازی کای ايده به په دغه هيواد کې د نړيوالې ټولنې ملکي 

  . هلو ځلو مشرتابه کولو ته دوام ورکړي
  

ه بيا د امنيت د شورا له  بانکی مون د يوناما د ماموريت د اوږديدو هرکلی وکړ او په تيرد ملګرو ملتونو سرمنشي
د بيا تاييد ستاينه يې وکړه چې په افغانستان کې د سولې او " مرکزی او نا پيېلې رول"لګرو ملتونو د هغه خوا د م

  . ټيکاو لپاره يې ترسره کوي
  

عمومي منشي همدارنګه د امنيت د شورا له خوا د ښاغلی کای آيده د : " د سرمنشي وياند پخپله اعالميه کې وويل
 د تان د سياسي مشرانو څخه کارکوي ،چې نوموړی د نږدې څخه د افغانسدا وکړلی مشرتابه د تقديرولو تود هر ک

تې  مرسي او افغانستان ته د هغو چې هغو کې لومړيتوبونه څرګندالې ټولنې د هغو هلو ځلو مشرتوب يې کړینړيو
  " .يې په منطقي ډول توجيه کړي دي

  
په دغو هلو ځلو کې د حکومتدارۍ د سمون په الر کې د دولت د هلو ځلو مالتړ، د قانون حاکميت، د فساد سره 

  . مبارزه او همدارنګه د بشردوستانه مرستو رسول شامل دي
  

 نېټې د ولسمشريزو ٢٠ اګست د ل دهمدارنګه په دغو هلو ځلو کې د افغان چارواکو د غوښتنې له مخې د روان کا
د امنيت شورا د هيواد د راتلونکې دموکراتيکې پرمختيا لپاره د ټولټاکنو پر . ټولټاکنو د تياريو مالتړ هم شامل دی

هر ډول هغو هلو ځلو غوښتنه يې وکړه چې ددې باور تر السه کړي چې ټولټاکنې په "اهميت ټينګار وکړ او د 
  ." په فضاء کې ترسره شياعتباري، خوندي ډول د امن 

  
دغه د افغانستان په اړه ښاغلي بانکي مون پخپل وروستنی راپور کې ددې اعالن وکړ چې د افغانستان دولت او د

ن سږ کال د راتلونکو ټاکنو د سرته رسولو په الره کې د ا غم ځپلی خلک او همدارنګه د دوي نړيوال همکارهيواد 
  . ستر ازمايښت سره مخ دي

  
 د انتخاباتو نېټه ټاکل شوې ده چې دا نېټه د جمهوري ٢٠ک کميسيون له خوا د اګست انستان د ټولټاکنو د خپلود افغا

ر د مشروعيت هغه زياته کړه چې د ولسمش.  نېټه ده٢٢ ه رسيدو څخه وروسته ده چې د مېرياست د مودې د پای ت
 .ې دهځته شومنفضاء را" د قانوني بې تکليفۍ" وروسته  نېټې٢٢لپاره د می د 

 
اوس مهال په افغانستان کې تر دی لوړ مسوليت نه شته چې د دولت دری واړه څانګی د اساسی "هغه ټينګار وکړ 

 نيټی څخه وروسته بيا تر نوي ولسمشر چې واک په ٢٢قانون په اړه داسی يوه د حل الره ومومي چې د می له 
 ". الس کې اخلی، د يو کارنده حکومت پايښت تامين کړي

  



 نيټه په ماسکو ٢٧داسی ښکاری چې ټول ټاکنی به په راتلونکو دوو غوندو کې چې د افغانستان په اړه، د مارچ په 
  .  نيټه به په هاګ کې جوړ شي، د اجندا ستره برخه وي٣١او د همدی مياشتی په 

  
وړي چې يوه روښانه او ښاغلی بان چې په دغو غونډو کې به ګډون وکړي وويل، هغه به پر نړيوالی ټولنی فشار را
  . متحده تګالره وړاندي کړي چې د افغانستان د امنيت، ټيکاو او پرمختيا سره مرسته وکړي

  
هغه نن ورځ د عمومی اسامبلی په يوه غير رسمی غونډه کې وويل چې هغه به پر نړيوالی او سيمه ييزی همکاری 

  .باندي ټينګار وکړي
  

 د مشرانو په غونډه کې د خپل ګډون په هکله معلومات ٢٠په لندن کې د جې هم دا ډول عمومی منشی، اسمامبلی ته 
  .وړاندي کړل او ټينګار يې وکړ چې په دغه غونډه کې برخه اخيستنه پراخه وه

  
 هيوادونو مشرانو ته يو ليک استولی او دوي يې هڅولی دي چې په الندنی ٢٠عمومی منشی وويل چې هغه د جې 

يوه مهمه او سمه ريښتونی نړيواله هڅوونکی بسته چې وکوالی : رتوب ښکاره کړيڅلورو ډګرونو کې خپل مش
پر خالف  ټينګ ) پروټيکشنيزم(شی د پرمختلونکو هيوادونو اړتياوو ته ځواب ووايی، د حمايتی سياستونو 

  .   په لور پرمختګ وکړي او نړيوال مقررات او موسسی اصالح کړي"نوي شين تړون"ودريږي، د 
 


