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  عمومي اسامبله  

 امنیت شورا  

     

 د امنیت شورا     عمومي اسامبله

 ماده ۳۹د اجنډا           اویایم کال               دوه     دوه اویایمه ناسته

 د افغانستان حالت

 نړیواله سوله او امنیت ی  ې اغیزې  د افغانستان وضعیت او پر

 د عمومي منشي راپور 

 پيژندنه لومړی. 

( پریکړه لیک ۲۰۱۷) ۲۳۴۴پریکړه لیک او د امنیت شورا د  ۱۱/۶۸اوسنی راپور د عمومي اسامبلې د  . ۱

عمومي منشي څخه غوښتل شوي و، چې په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د  لهپه کوم کې چې  ،په تعقیب

 ي.یږ وضعیت په اړه راپو ر ورکړي، وړاندې ک

 ۱۵پر  سپتمبرکال د  ۲۰۱۷چې د  ، خپریدو راهیسې له (A/72/392-S/2017/783)راپور مخکني د زما  . ۲

، په افغانستان کې د ملګرو ګډوند سیاسي، بشري، پرمختیای  ي او بشري حقونو د هڅو په دغه راپور خپور شو، 

   .ملتونو د فعالیتونو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي

 هپرمختګون اړوند. دویم

د ملي یووالي حکومت د روانې نا امنۍ او د حکومتولۍ له ننګونو سره د مخ کیدو لپاره د اصالحاتو اجنډا  . ۳

کول جاري ساتلي، چې زیات ټینګار ی  ې د اداري فساد ضد اقداماتو او د امنیتي سک تور پر اصالحاتو ور لومړیتوب ته 

تیارۍ له ځنډونو سره مخ شوي، سیاسي ډلو ټپلو  سره له دې چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له خوا انتخاباتيو. 

د پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو په تړاو د ایتالفونو جوړولو ته ادامه ورکړې. امنیتي وضعیت ال اوس هم خورا 

چې طالبانو او په عراق او شام کې د اسالمي دولت د خراسان والیت ډلې د افغان  په داسې حال کېدی،  بې ټیکاوه

له افغانستان، چین، او نړیوالو ځواکونو د زیاتو شویو هوای  ي بریدونو ترڅنګ د درنو تلفاتو اړولو وړتیا په ډاګه کړې. 

د  ې په ځنډمود ېزیات کال څخه د له یوه غونډهد همکارۍ څلور اړخیزه  هپاکستان او د امریکا متحده ایاالتو جوړ 

استانبول پروسې، د شانګهاي د همکارۍ -لومړي ځل لپاره بیا پیل شوه، په داسې حال کې چې افغانستان د اسیا

 يپریدل: عمومخ

  ۲۰۱۷ ډسمبر ۱۵

 اصل: انګلیسي
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و له الرې په سیمه کې د خپل څو کارۍ د کنفرانس په څیر د امکاناتسازمان او د افغانستان په اړه د اقتصادي هم

پرمختګ نه دی ترسره کوم ل جاري ساتلي. د سولې او روغې جوړې اړوند د پام وړ پراخوهمکارۍ اړخیز مشارکت 

 شوی.  

 الف. سیاسي پرمختګونه

کال په جوالی کې د پارلماني او ولسوالۍ  ۲۰۱۸زما په تېر راپور کې یادونه شوې، د ی  ې څرنګه چې  . ۴

دغو ترتیباتو ادامه پیدا  رامنځ ته شو. شوراګانو د ټاکنو لپاره د نېټې تر اعالنولو وروسته ماتېدونکی سیاسي وضعیت 

د اړیکو پر پیاوړي کولو او له نږدې څخه  کړه او زیاتره سیاسي فعالینو د ایتالفونو پر جوړولو، له خپلو پلویانو سره

کړو په اړه ځنډونو او د کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د انتخاباتي تیاریو پر تعقیبولو تمرکز کاوه. د مهمو پری

له ګواښ سره مخ کړې. سیاسي څېرو د مهال  نېټهاړه جدي اندېښنو د ټاکنو د ترسره کولو  د وړتیا او خپلواکي په

ه سم د باوري ټاکنو د ترسره کولو په اړه پوښتنې را والړې کړي او د ټاکنو په اړه د خلکو بې باوري زیاته ویش سر 

د اساسي قانون څخه بهر د اقداماتو او د انتقالي دې د اپوزیسیون ځینو غړو د دې غوښتنه وکړه چې ټاکنې شوې. 

خپلې لږکیو هم د سترو ګوندونو او ایتالفونو په څیر ادارې د رامنځ ته کولو له الرې ترسره شي. پاتې نورو سیاسي 

 زیاتره هڅې د سوله ییزو دیموکراتیکو پروسو لپاره ځانګړې کړې وې. 

ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رییس عبد هللا عبد هللا د همکارۍ اړیکې ساتلي، څرنګه چې د ملي یو والي  . ۵

باور جوړونې هڅو ته ژمن دی. ولسمشر دغه راز د اپوزیسیون ځوانو ړه د حکومت د اصالحاتو د خپلې اجنډا په ا

چې زیاتره غړي ی  ې هزاره  او د روښنای  ي غورځنګ توکمه جوړوي تاجک چې زیاته برخه ی  ې ځوځښتونو لکه رستا خیز

 سره خپل سیاسي پوهاوی زیات کړی، د چا الریونونه چې د راپور په موده کې د دې امله کم شوي، چې توکمه دي

له دې سره سره، سیاسي چاپیریال په د ال پراخ سیاسي شمولیت لپاره ی  ې له حکومت سره خبرې اترې پیل کړي. 

 خوا د انتخاباتي پروسې په تړاو د بسیجونې تر ولکې الندې وه.  زیاته کچه د اپوزیسیون د سترو ایتالفونو له

د افغانستان ژغورنې ایتالف د بلخ د والي عطا نور، د  زما په تېر راپور کې یادونه شوې،ی  ې څرنګه چې  . ۶

او د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په څیر مشهورې  مولسمشر لومړي مرستیال عبد الرشید دوست

سره سره، د  ي دوستم ترمنځ د تاریخي دښمنیو او اختالفاتوسیاسي څیرې سره راغونډې کړې. د ښاغلي نور او ښاغل

ځ ایتالف رامنځ ته او د دغه ایتالف د جغرافیای  ي بنسټ د پراخولو لپاره ګامونه پورته شول، چې د کندهار دوي ترمن

د امنی  ې قوماندان عبد الرازق، د ختیځې سیمې د پارلمان غړي ظاهر قدیر او لویدیځې سیمې د مجاهدینو پخواني 

اهدینو پخواني مشر عبد الرب رسول سیاف د سپتمبر په وروستیو کې، د مجمشر اسماعیل خان ی  ې هم غړي شول. 

دغې ډلې، چې زیات شمیر سیاسي ډلې په کې شاملې دي، د د همغږۍ شورا د نوي چتر د ډلې غونډې ترسره کړې. 
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انتخاباتي اجنډا او موضوعاتو په اړه سره متحد شوي او په انتخاباتي پروسه کې ی  ې د انتخاباتي کمیشنرانو د بدلولو 

 ټاکنو د قانون بیا له سره طرح کولو په ګډون، د سترو بدلونونو وړاندیز کړی. کال د  ۲۰۱۶او د 

ځینو سیاسي څېرو په زیاتیدونکي ډول د عنعنوي لوی  ې جرګې غوښتنه کوله، کومه چې د ملي اسامبلې  . ۷

ور یو ګام مشرانو څخه جوړه وي، او دا ی  ې د نوي حکومت د جوړولو په لقومي یوه عنعنوي بڼه ده، چې زیاتره له 

په ښکاره د لوی  ې  ۱۲ګاڼه. د دغو غوښتنو مشري د پخواني ولسمشر حامد کرزي له خوا کیده، چا چې د اک توبر پر 

جرګې غوښتنه وکړه، څو د امریکا له متحده ایاالتو سره د افغانستان امنیتي پالیسي او اړیکې له سره وګوري او ښای  ي 

لومړیو کې د کرزي دغې غوښتنې لږ توجه جلب کړه، په داسې حال کې په د هیواد لپاره نوی مشرتابه غوره کړي. 

ښودله. له دغه وړاندیز څخه هغه مهال تود  پرواي  يپه وړاندې بې دغې نظری  ې د چې زیات شمیر سیاسيتمدارانو 

د  ۱۵ولسمشرۍ ماڼۍ د نومبر پر هرکلی وشو، کله چې د ټاکنو ترسره کولو په اړه کوم ځانګړی څرک و نه لګید.  

، چې په دغه ډول بهیرونو کې له ګډون څخه ډډه دولتي کارمندانو ته الرښوونه کړې یوې بیانی  ې په خپرولو سره 

شول، چې په ښکاره کړای سته، دوه لوړ پوړي دولتي چارواکي له دې امله له خپلو دندو ګوښه موده وروڅه وکړي. 

 ی  ې د لوی  ې جرګه مالتړه کاوه. 

اپوزیسیون  حکومتکله چې حکومت او پارلمان په ښکاره یو پر بل د اداري فساد تورونه پورې کړل، د   .۸

ټاکل شوې وه، چې د پارلمان له اوو کې خپل ځان راڅرګند کړ. دغه راز د اجرائیه او مقننه قواوو ترمنځ په ترینګلتی

د ملي شورا په ولسي جرګه کې په سپتمر کې د نوي پړاو تر زر تر زره سرپرستو وزیرانو د باور رای  ې  ۱۰خوا د لږ تر لږه 

پرانیستلو وروسته ترسره شي. د دې راپورونو د ترالسه کولو په تعقیب، چې یو شمیر نوماند وزیران په دې نه وو 

، حکومت ۲۵د نومبر پر توانیدلي، چې د وکیالنو الزم مالتړ ترالسه کړي، د باور رایو ترسره کول وځنډول شول. 

په پارلمان کې دننه هم  ۲۵نوماند وزیران د باور رای  ې ترالسه کولو لپاره ور وپیژندل. د اک توبر پر  ۱۲ولسي جرګه ته 

یو پر بل د اداري فساد تورونه ولګول شول، چې له امله ی  ې د دوو مشهور غړو د پارلمان د رییس عبدالروف ابراهیمي 

په پارلمان  ي سرهد دواړو خواوو مالتړ منځ ته شوه او په پایله کې ا ترمنځ لفظي شخړه ر  ناو مرستیال همایون همایو

د نومبر پر څلورمه نېټه د ولسي جرګې زیاتره غړو د ښاغلي ابراهیمي، ښاغلي  .واوښتلفیزیکي شخړه په خونه کې 

  همایون او دوو نورو غړو په وړاندې د تادیبي اجرااتو د ترسره کولو په ننګه رایه ورکړه.

فغانستان کې د جنسي تیري د ادعا شوي تور له امله، ښاغلی دوستم د راپور د مودې په اوږدو کې له په ا . ۹

هیواد څخه بهر و. د نومبر پر لومړۍ نېټې، په کابل کې ابتدای  ې محکمې د ښاغلي دوستم اوه ساتونکي د هغوي په 

له له دریو تر پنځو کلونو بند محکوم په نومبر کې پر یوه سیاسي مخالف باندې د تیري له ام ۲۰۱۶نشتون کې د 

د کړل. د محکمې د اسنادو په عین قضیه کې پخپله د دوستم او د هغه د دوو نورو ساتونکو نومونه هم یاد شوي. 

ښاغلي دوستم په نشتون کې، ښاغلي غني له ازبک ټولنې سره د خپلو اړیکو د رغولو لپاره ګامونه پورته کړي او د 
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ومړي مرستیال له پخوانیو ملګرو او د جنبش نوین ګوند له غړو سره ناسته ترسره کړه. جنبش ی  ې د ل ۲۳اک توبر پر 

د ناستې نوین یوه نوې سیاسي ډله ده، چې د ازبک توکمه رایه اچوونکو ترمنځ د مالتړ ترالسه کولو په لټه کې ده. 

دې سره سره، د جنبش ملي یو شمیر مشهورو غړو په حکومت کې منصبونه ومنل. له په تعقیب، د جنبش ملي 

په منځ کې پراخ ازبک ټولنې د غړو د والیتي استازو او  احزابو د بنسټ اېښودونکي ښاغلي دوستم په شمال کې د

 . مالتړ له ځان سره لري 

نورو سیاسي ګوندونو هم د مشرتابه د روانو ترینګلتیاوو سره د مخ کیدو لپاره د خپل منځي یووالي ساتلو  .۱۰

کړې. د حزب اسالمي د پخواني مشر ګلبدین حکمتیار له هڅو سره سره چې دغه ډله سره یوه کړي، د حزب هڅه 

اسالمي سیاسي حرکت د حزب اسالمي )ګلبدین( او حزب اسالمي افغانستان ډلو ترمنځ ویشلی پاته دی. په اک توبر 

او په یو  کیل لپاره یوه پروسه پیل کړهمیاشت کې ښاغلي حکمتیار د ګوند د مشرتابه او والیت استازولۍ د نوي تش

، حزب اسالمي )ګلبدین( یوه ستره غونډه ۸نه داخلي ټاکنې ترسره کړې. د نومبر پر نشمیر والیتونو کې ی  ې د ګوند د

تنظیم کړه، چې له ټول هیواد څخه په کې د دغه ګوند استازو ګډون کړی و. د دغو مراسمو په پایله کې، ښاغلی 

موقت مشر په څیر تایید شو، خو په دې و نه توانیدل چې د حزب اسالمي )ګلبدین( او د ثبت  حکمتیار د ګوند د

شوي سیاسي ګوند حزب اسالمي افغانستان، چې مشري ی  ې عبد الهادي ارغندیوال کوي او هڅه کوي له حکمتیار 

وزارت یوه اعالمیه خپره  ، د عدلی  ې۱۳څخه واټن واخلي، ترمنځ ویشل شوی ګوند سره بیا یو ځای کړي. د نومبر پر 

مي دغه راز جمعیت اسال، چې ښاغلي ارغندیوال د راجستر شوي حزب اسالمي ګوند د مشر په څیر تاییدوي. کړه

د وزارت په  وپلویان نور ، کله چې د اجرائیه رییس عبد هللا پلویانو او د بلخ د والي هم له داخلي سیالیو سره مخ و

نور د پلویانو پر غونډه ځانمرګي برید د نوموړي ښاغلی په کابل کې د  ۱۶کچه په ګمارنو سره شخړه وکړه. د نومبر پر 

د حکومت ترمنځ ترینګلتیا ال پسې زیاته کړه، چې ښاغلي نور په حکومت کې دننه یو شمیر کړۍ د او ملي یووالي 

 . کړجمعیت اسالمي په وړاندې په توطېئ تورن 

د داخلي ګډوډیو مخینې په درلودو سره سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ټاکنو په تیاریو کې یوه  . ۱۱

د موقعیت بیا ک تنه بشپړه  مرکزونود لومړي ځل لپاره کمیسیون په ټول هیواد کې د انتخاباتي کړ. و اندازه پرمختګ 

کال د ټاکنو په قانون کې  ۲۰۱۶، څرنګه ی  ې چې د یقیني کړي کړه څو رای  ې اچونې ته د رایه ورکوونکو الس رسی 

په پای رایه ورکوونکو د ثبت پروسې تطبیق پیل کړ.  پر اساس د کمیسیون دغه راز د بایو مټریک. وړاندوینه شوې

کې د دغه ډول ټکنالوجي د معرفي کولو هڅه هغه مهال بې پایله شوه، چې د داوطلبۍ پروسې ته یوازې یو داوطلب 

حاضر شو، کوم چې د اجرای  ي طرز العملونو د ملحوظاتو له مخې لغوه اعالن شو. د دې په پایله کې کمیسیون د 

بنسټ د رای  ې اچونې غوراوي په پام کې نیسي. کمیسیون د کمیسیون بیرته د پاڼې پر اعالن وکړ، چې  ۲۵اک توبر پر 

پرته له  د دغو غوراويو په اړه له خارجي همکارانو سره په یوه علني ناسته کې خبرې اترې ترسره کړې. ۱۵نومبر پر 
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دې چې د دغه کار څرنګوالی په پام کې ونیول شي، موخه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په یوه مشخص 

 باتي مرکز کې د هر رایه اچوونکي ثبتول دي. انتخا

د ټاکنو کمیسیون دغه راز یو شمیر مشورتي غونډې او عمومي ناستې ترسره کړې، چې د سیاسي ګوندونو،  . ۱۲

ایتالفونو او د مدني ټولنې د سازمانونو استازي ی  ې سره راغونډ کړي وو. کمیسیون د سیاسي شریکانو او مدني ټولنې 

د پنځو کمیشنرانو منځنيو اختالفاتو له امله تر نیوکو الندې ونیول شو.  د رمختګ، کمزوري مشرتابه اوله خوا د نه پ

ولسمشر د نویو نوماندانو د  ۱۵لرې کړای شو او د نومبر پر  کمیسیون مشرد پریکړې وروسته، له دفتر څخه د 

ګډوډیو سره سره، کمیسیون خپلې چارې معلومولو لپاره الرښوونې وکړې، څو خالي بستونه ډک کړای شي. له دغو 

، د ټاکنو کمیسیون د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو له خپلواک کمیسیون سره یو ۲۰د نومبر پر پرمخ وړې. 

او د خالي پوستونو لوړه کچه راټېټه  نو لپاره د ګمارنې چارې ګړندۍ کړي تړون السلیک کړ، چې د انتخاباتي پوستو

کړي. د اک توبر پر څلورمه نېټه، ملګرو ملتونو، د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 

کاري چوکاټ  اړوندانتخاباتي مالتړ د پروژې سند السلیک کړ، کوم چې د ټاکنو لپاره د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 

 جوړوي. 

د نومبر تر  ۱۷کال د ښځو او سولې لپاره د نړیوالې پرانستې ورځې په لمانځلو کې د اک توبر له  ۲۰۱۷د  . ۱۳

پورې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوي پالوي )یوناما( او د جنډر برابري او ښځو د ځواکمنتیا لپاره  ۲۲

یم شویو ډیالوګونو موضوع په انتخاباتي پروسه کې د د ملګرو ملتونو د ادارې له خوا په ټول افغانستان کې د تنظ

د ټاکنو چارواکو دیني عالمانو د ښځو ګډون و. په دغو مراسمو کې نارینه او ښځینه فعالینو، پخوانیو نوماندانو، 

د الس رسي او د هغو موضوعاتو په اړه د عامه پوهاوي د  ته امنیت، د بالقوه ښځینه نوماندانو لپاره مالي سرچینو

ته رسیدګي کوي، په ټاکنو کې د ښځو د ګډون  توپیرلوړولو له الرې چې د مشرتابه او دفترونو کې د جنډر پر بنسټ 

د هڅولو الرو چارو په اړه مباحثې ترسره کړې. یو راپور چې کلیدي موندنې او سپارښتنې رانغاړي اړوندو همکارانو ته 

 ۶۱ښځو او  ۳۰۳اشخاصو ) ۳۶۴ولسوالیو څخه ټولټال  ۴۴والیتونو له  ۲۰ویشل شوی. په دغو مراسمو کې د 

 نارینه وو( ګډون کړی و. 

زما د پخواني راپور راهیسې له طالبانو سره د سولې پروسې په اړه کوم د پام وړ ګامونه نه دي پورته شوي.  . ۱۴

 ۲۰۱۷ي شورا له د سولې په موجوده اداره کې اداري اصالحاتو جریان درلود، په داسې حال کې چې د سولې عال

پورې د خپلو چارو ترسره کولو لپاره ستراتیژیک پالن نهای  ي کړي. په دغه پالن کې مشخص شوي،  ۲۰۲۰څخه تر 

کال د اساسي قانون اساسي  ۲۰۰۴چې حکومت به له یوه کمزوري موقف څخه مذاکرات نه کوي او د افغانستان د 

پالن کې په کابل کې د کوم بهرني تر منځګړیتوب پرته د سولې دریځ په کې په وار وار یاد شوی. سربیره پر دې، په 

او په افغانستان کې د ثبات په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځ ته کولو  خبرو اترو ترسره کولو لپاره غوښتنه شامله ده
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وړاندې په افغانستان کې د په ورته وخت کې طالبانو هم د حکومت او د نړیوالو همکارانو په پر اړتیا ټینګار شوی. 

د خپل نظامي مخالفت ادامې ته چمتوالي په ډاګه کړی. په ځای  ي  ،ناټو د نظامي ماموریت تر بیا نوي کیدو وروسته

او  و غړ  وټولد والیتي کمیټو لپاره نوي غړي ګمارلي، چې دمګړۍ د شورا  ۳۴کچه د سولې عالي شورا د سولې ټولو 

 ته رسیږي.  ۴۸۰و په ګډون ښځ ۶۵د  و شمیرانوالیتي همکار 

یوناما د افغان سولې په نوښتونو کې د ټول شمولیت چارو بسیجول روان ساتلي. د سپتمبر راهیسې،  . ۱۵

نوموړې ادارې په بلخ، بامیانو، دایکندي، هلمند، هرات، جوزجان او کابل والیتونو کې د مراسمو په ګډون، د 

د یوناما په تخنیکي مالتړ، د اسیا فاونډیشن  ۲۹سته کړې. د اک توبر پر سولې د اوو ځای  ي نوښتونو له تطبیق سره مر 

و، چې د والیتي رابلل شویو او اړوندو همکارانو لپاره د سولې په اړه د  ی په کابل کې یو ملي کنفرانس تنظیم کړ 

ېښنې په ډاګه کړې او ګډونوالو د امنیتي وضعیت په اړه خپلې اندافغانانو لپاره څلور والیتي الر نقشې وړاندې کړي. 

د دیني عالمانو د رول د تقویه کولو وړاندیز ی  ې وکړ، څو په انتخاباتي پروسه کې د ښځو د ګډون د زیاتولو لپاره په 

 کلیوالي سیمو کې د شخړو د حل د شوراګانو د تاسیس مالتړ وکړي. 

 ب. امنیت

دی او د دولت او دولت ضد عناصرو تر منځ نږدې په ټول هیواد  ټیکاوهامنیتي وضعیت په لوړه کچه بې  .۱۶

امنیتي پیښې ثبتې کړي، چې د  ۳۹۹۵پورې،  ۱۵د نومبر تر  ۱۵د سپتمبر له  وکې جګړه روانه ده. ملګرو ملتون

 ۲۰۱۷پورې، ملګرو ملتونو د  ۱۵د نومبر تر کال د ورته مودې په پرتله څلور سلنه کموالی په ډاګه کوي.  ۲۰۱۷

کال په پرتله یوه سلنه  ۲۰۱۶ثبتې کړي، چې د  پېښې زیاتې امنیتي ۲۱۱۰۵میاشتو کې له  ۱۱ال په لومړیو ک

زیاتوالی ښي  ي. زیات شمیر دغه پېښې د وسله والو نښتو له امله وې. موجوده جریاناتو ته په ک تو، وسله والې جګړې 

قیب ی  ې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي سلنې په درلودو سره د امنیتي پېښو اک ثریت جوړوي، په تع ۶۲د 

سلنه لوړې شوي. زیات  ۱۶کال د ورته مودې په پرتله، هدفي وژنې او تښتونې  ۲۰۱۶سلنه جوړوي. د  ۱۷دي، چې 

سلنه  ۵۶شمیر دغه پېښې په ختیځه او بیا په جنوبي سیمه کې رامنځ ته شوي، چې دغه دوه سیمې د ټولو پېښو 

 جوړوي. 

سیا کې د امریکا د متحده ایاالتو د نوې ستراتیژ په  .۱۷
 
تر اعالن وروسته، افغان او  ۍ افغانستان او جنوبي ا

چې د امریکا د متحده ایاالتو ځواکونو د  ونظامي ځواکونو خپل هوای  ي عملیات د پام وړ زیات کړي، کوم ونړیوال

هوای  ي بریدونه ترسره شوي، چې د  ۲۱۵په موده د راپور ښکلتیا په اصولو کې د بدلونونو لپاره زمینه برابره کړه. 

سلنه زیاتوالي په ډاګه کوي، او په اک توبر کې یوناما د هیواد په تاریخ کې د هوای  ي  ۷۳د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۶

 دوالیتونو کې ثبت شوي، چې زیاتره  ۲۲بریدونو تر ټولو لوړ شمیر ریکارډ کړ. د هوای  ي بریدونو ترسره کول په 
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ختیځ په ننګرهار والیت کې ترسره شوي. په هوای  ي بریدونو کې زیاتوالي د پام وړ اغیز د ه هلمند والیت او جنوب پ

 دولت ضد عناصرو او ملکي وګړو ته درانه تلفات اړولي. دواړو رامنځ ته کړی، چې د راپورونو له مخې ی  ې 

کچې عملیات ترسره کړل، چې په کندهار  طالبانو هم د ولسوالیو اداري مرکزونو د نیولو په موخه د پراخې .۱۸

کې ی  ې معروف، په غزني کې اندړ، په فراه کې شیب کو او اروزګان کې شهید حساس ولسوالۍ د موقت وخت لپاره 

په ټولو قضیو کې افغان امنیتي ځواکونو طالبان په شا تمبولي، په ځینو پېښو کې تر خپلې ولکې الندې راوستې وې. 

، افغان ځواکونو په کندهار کې د ۱۴ځواکونو هوای  ي مالتړ له ځان سره درلود. د اک توبر پر  ی  ې د نړیوالو امنیتي

 کال له نومبر راهیسې د طالبانو تر ولکې الندې و.  ۲۰۱۶غورک ولسوالۍ مرکز بیرته ونیوه، کوم چې د 

د عناصرو په ګڼ شمیر د راپور موده په وروستیو کې تر ټولو د تاوتریخجنو اونیو شاهده وه، چې د دولت ض .۱۹

طالبانو په هیواد کې پورې  ۱۹تر  ۱۷ځایونو کې په ښکاره ډول یو لړ همغږي شوي بریدونه ترسره کړل. د اک توبر له 

د ځانمرګو بمونو په څیر کارول او د افغان ملي دفاعي او  شوبلې ی  ې څلور ډله ییز بریدونه ترسره کړل چې د هموی

زیات وګړي ووژل. دغه پیښې د ولسوالیو د مرکزونو پر ځای د افغان  ۱۰۰امنیتي ځواکونو او ملکیانو په ګډون ی  ې له 

ال کمزوری ، چې درانه تلفات اړوي، مور نو د زیاتیدونکی تمرکز ښکارندو ديامنیتي ځواکونو پر هډو د طالبانو د بریدو

 کوي او نظامي تجهیزات غال کوي. 

، د راپور د مودې پرمهال په قوت سره په خپل حال پاتې وه)داعش( ډله د اسالمي دولت خراسان والیت  .۲۰

ی  ې د دواړو ملکي او نظامي اهدافو په وړاندې د یو شمیر بریدونو مسوولیت پر غاړه واخیست. په دغو بریدونو کې 

، چې زیات شوي ه په کابل کې ترسره شوي، چې دوه ی  ې په جوماتو کې پر عبادت کوونکودرې ځانمرګي بریدون

په درېیم برید کې، چې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي  ۳۱د اک توبر پر شمیر ملکي تلفات ی  ې رامنځ ته کړل. 

، کوم چې د نړیوالې ملکیان ی  ې ووژل ۱۰یپلوماتیکې سیمې پر پوله وچول شول او ډ دپه کې د کابل د ګرین زون 

هغه ځانمرګي برید راهیسې په ډیپلوماتیکه ساحه لومړی  ۳۱ټولنې پر وړاندې یو سمبولیک برید بریښي او د مئ د 

په کابل کې د  ۱۶داعش ډلې دغه راز په کابل کې د نومبر پر اومه پر یوه تلویزیوني چینل او د نومبر پر ګڼل کیږي. 

والي نور د مالتړو پر غونډه د ځانمرګي برید مسوولیت منلی. د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې او د طالبانو وسله 

 کړي.  یو له بل سره جګړې والو په ننګرهار او جوزجان والیتونو کې 

د کلیدي عنصر په څیر د امنیتي سک تور د اصالحاتو په اړه د خپل  حکومت د خپلې عمومي ستراتیژۍ  .۲۱

ه نېټه، د مڅلور کلن پالن پلي کولو ته لومړیتوب ورکول جاري ساتلي. د پالن د یوې برخې په څیر د نومبر پر پنځ

په رسمي ډول افغان سرحدي پولیس او افغان ملي د  کورنیو چارو او دفاع وزارتونو یو تفاهم لیک السلیک کړ، چې

د عامه نظم پولیس د کورنیو چارو له وزارت څخه دفاع وزارت ته ولیږدوي. د ملکي ګمارنو سره د پولیسي ځواک 

د منځنۍ کچې پوستونه  ۱۶ملکي پوستونو څخه یوازې  ۱۹۱ملکي کولو په لور هڅې هم روانې وې، چې د ټولټال 
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ه افغان ملي پولیسو کې زړیدنه یوه ستره اندېښنه ده او پولیس د تلفاتو له لوړه کچې څخه ال اوس خالي پاتې وو. پ

 پولیس ووژل شول.  ۵۴، د پک تیا د پولیسو پر قوماندانۍ په یوه برید کې ۱۷هم اغیزمن کیږي. د اک توبر پر 

و د ناټو سرمنشي جینز سټولتینبرګ ، د امریکا د متحده ایاالتو د دفاع وزیر جیمز ماتیس ا۲۷بر پر مد سپت .۲۲

له افغانستان څخه لیدنه وکړه او له ولسمشر سره ی  ې وک تل. په یوه ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې، ښاغلي غني او ښاغلي 

همکاري وکړي. د نومبر کې ، چې له تروریزم سره د مبارزې په هڅو هغوښتنه وکړ  وماتیس په سیمه کې له ټولو هیوادون

کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو متحدینو له افغانستان سره خپله ژمنه  کسلپه برو  نېټې،پر نهمې 

څخه  ۱۳۰۰۰بیا تکرار کړه، چیرې چې ښاغلي سټولتینبرګ د دې اعالن وکړ، چې د ناټو د ځواکونو اندازه به له 

 د شمیر د زیاتولو ژمنې وکړې. ه لوړه شي، چې په تعقیب ی  ې متحدینو د موجوده ځواکونو ت ۱۶۰۰۰

اوه داسې پېښې وې چې د ملګرو ملتونو په کارمندانو پورې ی  ې تړاو درلود، یوه د تهدیدونې او پنځه جنای  ي  .۲۳

 پېښې وي، چې د وسله والې جګړې او تښتونې کومه پېښه ی  ې نه درلوده. 

 ج. سیمه ییزه همکاري 

یکې غښتلې شوي. د اک توبر پر لومړۍ نېټه د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان او د هغه له ګاونډيو سره اړ .۲۴

جنرال قمر جاوید باجوه له ښاغلي غني سره په کابل کې ولیدل، څو د نورو مشترکو موضوعاتو ترڅنګ د سیمه ییز 

ایران د  او دامنیت په اړه خبرې اترې ترسره کړي. د هر اړخیز مشارکت د تړون د نهای  ي کولو لپاره د افغانستان 

د کاري کمیټو د دویم پړاو غونډې په کابل کې د اک توبر پر  اواسالمي جمهوریت دوه اړخیزو هڅو پرمختګ کړی، 

د اوبو، امنیت او کډوالو او کډوالۍ موضوعګانو په اړه د وزیر مرستیاالنو په کچه مذاکرات ترسره اتمه ترسره شوې. 

د پولیسو  ۲۸و د "پراختیا د نوي مشارکت" په پیلولو او د سپتمبر پر د دوو هیوادن ۱۲افغانستان د سپتمبر پر شول. 

د روزنې او پراختیا په اړه د یوه تفاهم لیک په السلیک کولو سره، له هند سره د خپلو دوه اړخیزو اړیکو پراخول 

اعظم نریندرا  ک تنه وکړه، چیرې چې نوموړي د هند له صدر، ښاغلي غني له نوي ډهلي ۲۴جاري ساتلي. د اک توبر پر 

مودي سره وک تل. ښاغلي مودي د "افغانانو په مشرتابه، افغانانو په مالکیت، افغانانو په کنترول" د پخالینې لپاره 

دواړو مشرانو د پرمختیا او اړیکو په اړه سره مذاکرات ترسره کړل. د اک توبر چې مالتړ څرګند کړ، په داسې حال کې 

لیدنه وکړه،  څخهد بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له افغانستان، هند او پاکستان د امریکا د متحده ایاالتو  ۲۴پر 

د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې اترې ترسره کړي. د افغانستان د  امریکا د متحده ایاالتوجنوبي اسیا لپاره د څو د 

د متحده ایاالتو ژمنه بیا تایید بګرام په هوای  ي ډګر کې، ښاغلي ټیلرسن د سولې او پخالینې له پروسې سره د امریکا 

 کړه. 
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په مسکو کې ترسره شوه،  ۱۱د شانګهاي د همکارۍ سازمان د افغانستان د رابطې ډلې غونډه د اک توبر پر  .۲۵

وزارت د مرستیاالنو په کچه په کې ګډون شوی و. د غونډې پرمهال د افغانستان د بهرنیو چارو د چارو چې د بهرنیو 

د افغانستان وړاندیز چې د افغانستان پنځه اصلي موضوعګانې په ډاګه کړې: راتلونکې کرزي  وزارت مرستیال حکمت

کړي؛ د شانګهاي د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان بشپړ  رهبري د رابطې ډلې راتلونکې غونډې په ګډه 

ه راځي، ګډ امنیتي غړیتوب؛ د اسالمي دولت ډلې د جنګیالیو له خوا چې له عراق او سوری  ې څخه افغانستان ت

ګواښ؛ د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې اهمیت؛ او د شانګهای د همکارۍ سازمان له 

په  ۲۰۱۸هیوادونو سره د سوداګرۍ او پانګونې له الرې اقتصادي یو ځای کیدنه. چین د دې وړاندیز وکړ چې د 

 ۱۶، د اک توبر پر یوه کال ځنډ وروسته ترلونکې ناستې کوربتوب وکړي. لومړیو کې د افغانستان د رابطې ډلې د رات

د څلور اړخیزې همکارۍ شپږمه ناسته په مسقط کې ترسره شوه، چې افغانستان، چین، پاکستان او د امریکا 

 نه شوه. خپره ګډون کړی و. د ناستې د پایلو په اړه کومه اعالمیه کې متحده ایاالتو په 

، د ۱۴ان ساتلی. د نومبر پر مشارکت رو حکومت د نورو سیمه ییزو ناستو له الرې خپل څو اړخیز  .۲۶

تبادلې، ې اقتصاد او همکارۍ اوم کنفرانس په عشق اباد کې ترسره شو. د سیمه ییز  ییز افغانستان په اړه د سیمه

اوبو د کارونې، نشه ی  ي توکو سره د مبارزې، ترانسپورت، د سوداګرۍ د تسهیل او تجارت چاپیریال په برخه کې د 

د کنفرانس په څنډو کې افغانستان، اذربایجان، جورجیا، خبرې اترې ترسره شوې. مشارکت د موضوعګانو په اړه 

کي خبرو اترو وروسته د الجوردو د ترانسپورتي الرې د جوړولو تړون السلیک یترکی  ې او ترکمنستان د دریو کلنو تخن

یو  ۱۷او  ۱۶کې د نومبر پر کړ. د کنفرانس په تعقیب، د ملګرو ملتونو د نشه ی  ي توکو او جرمونو دفتر په عشق اباد 

دوه ورځنی کنفرانس چې موضوع ی  ې "د سیمه ییزو همکارانو ترمنځ د افغانستان بدیلو پرمختیای  ي نوښتونو ته وده 

ناسته کې له افغانستان، د ایران اسالمي جمهوریت او پاکستان څخه پالوو، او دغه  په دغېورکول" وه، تنظیم کړ. 

ګڼ شمیر ادارو استازو ګډون کړی و. د د نورو هیوادنو او د ملګرو ملتونو د سیسټم  راز د یو شمیر سیمه ییزو او

کنفرانس ګډونوالو د بدیلو نوښتونو دودولو او د کوکنارو کښت د راکمولو لپاره د یو شمیر تدابیرو په اړه خبرې اترې 

ر پر لومړۍ نېټه په باکو کې ترسره استانبول پروسې د وزیرانو د کچې اوم کنفرانس د ډسمب-ترسره کړې. د اسیا زړه

په باکو پریکړه لیک کې، دولتونو د سخت افراطیت او تروریزم سره د مبارزې او د سیمه ییزې اقتصادي ودې شو. 

 کولو لومړیتوبونه په ګوته کړل.  يلپاره د اقتصادي اړیکو د غښتل

 بشري حقونه. درېیم

کال د لومړیو نهو میاشتو په اوږدو د ملکي تلفاتو د جریاناتو په اړه  ۲۰۱۷، یوناما د ۱۲د اک توبر پر  .۲۷

 ۲۶۴۰ولسي مرګ ژوبله ) ۸۰۱۹ترمنځ، نوموړې ادارې  ۳۰معلومات وړاندې کړل. د جنوري د لومړۍ او سپتمبر د 

شپږ سلنه کموالي په ډاګه کوي. ملکي  کال د ورته مودې په پرتله ۲۰۱۶ټپ ي( مستند کړې، چې د  ۵۳۷۹مړینې او 
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د جګړې مړینه یوه سلنه لوړه شوې، په داسې حال کې چې د ټپ ي شویو ولسي وګړو شمیر نهه سلنه راټیټ شوی. 

اړوند تاوتریخوالي همدارنګه معیشتونه، کورونه او شتمنۍ ویجاړې کړي، په زرګونو کورنۍ ی  ې بې ځایه کړي او 

سلنه دولت ضد عناصرو،  ۶۴ونو ته ی  ې الس رسی محدود کړی. یوناما د ملکي تلفاتو پوهنې، روغتیا او نورو خدمت

سلنه د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو ترمنځ د ځمکنیو نښتو پرمهال  ۱۱سلنه دولت پلوه ځواکونو،  ۲۰

ډزو په ګډون کې اوږدو  پنځه سلنه له جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو او پولې په، نامنسوبو متبادلو ډزو 

 نورو سرچینو ته منسوب کړي. 

سلنه  ۳۵ټپ ي( یا د دغه ډول ټولو تلفاتو  ۲۱۲۳مړینې او  ۶۸۴ملکي تلفات ) ۲۸۰۷ځمکنۍ نښتې  .۲۸

جوړوي. د دولت ضد عناصرو له خوا په ملکي میشتو سیمو کې په ځانمرګو بریدونو کې د ځای پر ځای شویو 

سلنه  ۲۰ملکي تلفاتو ژوبلو المل شوې، چې د ټولو  ۱۲۰۲مړینو او  ۳۸۲چاودیدونکو توکو بې توپیره کارونه د 

 ۱۸جوړوي، په داسې حال کې چې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو نور تاک تیکونه د فشاري ماینونو په ګډون 

ټپ ي( مستند  ۲۶۱مړینې او  ۲۰۵ملکي تلفات ) ۴۶۶پایله کې سلنه جوړوي. یوناما دغه راز د هوای  ي بریدونو په 

سلنه  ۶۸زیاتوالي ښي  ي، چې ښځې او ماشومان د دغو تلفاتو  ۵۲کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۶کړي، چې د 

ټپ ي( مستند کړي، کوم چې د  ۱۷۹۱مړینې او  ۶۸۹تلفات ) ۲۴۸۰جوړوي. په مجموعي ډول، یوناما د ماشومانو 

کال د ورته مودې په پرتله د ماشومانو په مړینه کې پنځه سلنه زیاتوالی په ډاګه کوي. ځمکنۍ نښتې د  ۲۰۱۶

 سلنه لوړ شوي.  ۱۳سلنه المل شوي. د ښځو تلفات  ۴۶د ټولو تلفاتو د ماشومانو 

نظامي دویم کلنی ډیالوګ ترسره کړ. -، یوناما په کابل کې د ملکیانو د ساتنې په اړه د ملکي۱۷د اک توبر پر  .۲۹

چې حثې ترسره کړي،د دولت لوړ پوړو نظامي استازو له نړیوالې ساتندوي ټولنې سره یو ځای د هغو پالنونو په اړه مبا

یا بې  ټپونه را منځ ته کړي وسلو کومې چې ښای  ي په زیات ډول  ځینو دودیزو د هغو په اګست کې د تصویب شوي 

کنوانسیون تر څلورم پرتوکول الندې خپل  ۱۹۸۰لري، د کارونې د منع یا محدودیت په اړه د وتوپیره اغیزې 

کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او راکمونې د تصویب شوې ملي  دوي دغه راز په دې وروستیومکلفیتونه رعایت کړي، 

 پالیسي د تطبیق په اړه خبرې اترې ترسره کړې. 

پر فرقه ییزو هدفونو تر یو لړ تاوتریخجنو بریدونو وروسته، یوناما د نومبر پر اومه یو ځانګړی راپور خپور  .۳۰

کوونکو بریدونه مستند کوي، په ځانګړي ډول هغه بریدونه کړ، چې پر عبادت ځایونو، مذهبي مشران او عبادت 

د نومبر د اومې ترمنځ،  ۲۰۱۷د جنوري د لومړۍ او د  ۲۰۱۶چې شیعه مذهبه عبادت کوونکي په نښه کوي. د 

 ۲۰۰۹له ، کوم چې ټپ ي( ی  ې اړولي ۵۷۷مړینې او  ۲۷۳ملکي تلفات ) ۸۵۰پېښې مستندې کړي، چې  ۵۱دغه ډول 

په ټوله اوه کلنه موده کې د دغه ډول بریدونو په پایله کې د رامنځ ته شویو تلفات شمیر نږدې  پورې  ۲۰۱۵څخه تر 

دوه برابره کوي. یوناما نږدې ټول دغه بریدونه دولت ضد عناصرو ته منسوب کړي. د راپور په موده کې د شیعه 



  A/72/768 – S/2018/165  

 11 

د عاشورا مراسمو پر لمانځغونډه په  ګر، یوه ځانوژونکي برید ۲۹مذهبو پر دوو جوماتو بریدونه شوي. د سپتمبر پر 

، یوه بریدګر په کابل کې په ۲۰ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي وچول، چې شپږ ملکیان ی  ې ووژل. د اک توبر پر 

ملکیان ی  ې ووژل. د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې  ۵۷امام زمان جومات کې په ځان پورې تړلي توکي وچول او 

 منلی.  د دواړو بریدونه مسوولیت

د فرقه ی  ي اهدافو په وړاندې د بریدونو د مخنیوي په یوه هڅه کې، حکومت په سپتمبر کې یو شمیر نوي  .۳۱

له ګواښ سره مخ په ګوته شوي عبادت ځایونه وساتي. په دغو تدابیرو کې په ټول هیواد کې  څوتدابیر معرفي کړل، 

جوماتونه او  ۶۰۰مارل شامل دي، چې شاو خوا اشخاصو مسلح کول او ګ ۲۵۰۰له ځای  ي ټولنو څخه د نږدې 

 په عام ډول له دغو تدابیرو سره خوښي څرګنده کړه، خو ټینګار ی  ې وکړ شننونکوزیارتونه له بریدونو خوندي کړي. 

 چې دولت د ټولو اتباعو د ساتنې لومړني مسوولیت لری، یو داسې دریځ چې د یوناما له خوا هم تایید شوی. 

کال د ورته مودې د پولیو واکسینو د کارمندانو  ۲۰۱۶ د ترمنځ، یوناما ۳۰جنوري د لومړۍ او سپتمبر د د  . ۳۲

داسې پېښې تایید کړي، چې روغتیای  ي  ۱۸پېښو په پرتله، د جګړې اړوند  ۳۳په وړاندې د دریو پيښو په ګډون د 

د اسالمي  ۲د نامعلومو وسله والو ډلو،  ۵ د طالبانو، ۱۰مرکزونه او د روغتیا پالنې کارمندان ی  ې په نښه کړي )

ولتي ځواکونو له خوا(. د پنځو پیښو له امله روغتیاي  ي کلینیکونو تړل شوي. د د ۱دولت خراسان والیت ډلې او 

داسې پیښې تایید کړي، چې ښوونیز مرکزونه او کارمندان ی  ې اغیزمن کړي، او په یو شمیر کې ی  ې ګواښونه،  ۱۳یوناما 

د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې  ۲طالبانو،  ۶پیښې وسله والو ډلو ) ۱۰ځورونې شاملې وې. یوناما  تهدیدونه او

پيښه نړیوالو نظامي ځواکونو ته منسوبې کړي.  ۱پيښې د پولې په اوږدو کې ډزو او  ۲نامعلومو وسله والو ډلو(،  ۲او 

 کړې وې. دغه ډول پیښې مستندې  ۲۴کال په ورته موده کې  ۲۰۱۶یوناما د 

وو؛ نوموړې  شاملهلکان په کې  ۲۴۷راپورونه ترالسه کړي، چې  ۳۰یوناما د ماشومانو د ګمارنې او کارونې  .۳۳

د افغان  ۱د طالبانو او  ۶د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې،  ۱۲هلکانو ګمارنه او کارونه تایید کړې ) ۱۹ادارې د 

ښتونو ، چې لږ تر لږه څلور ماشومان یوناما د طالبانو له خوا د دریو تسیمه ییزو پولیسو له خوا(. سربیره پر دې، ی

، ترالسه کړي  کې شامل وو او د ماشومانو په وړاندې د جنسي تاوتریخوالي دوه نا تایید شویو پیښو په اړه راپورونهپه 

 چې تر څیړنو الندې دي. 

تنکي ځوانان چې د ملي امنیت  ۵۰حکومت  افغاند یوناما د مدافعې په تعقیب، د نومبر پر اومې نېټې،  .۳۴

په تورونو توقیف شوي وو، په پروان کې د اک ثریت لویانو له توقیف ځای څخه په کابل والیت کې د تنکیو ځوانانو 

اصالح مرکز ته انتقال کړل. ملګري ملتونه په داسې حال کې چې د تنکیو ځوانانو په اصالح مرکزونو کې د ماشومانو 

کورنیو د مالقاتونو، ښوونیزو، روغتیای  ي، حقوقي، ټولنیزو، رواني مالتړ او له ټولنې سره بیرته د  وضعیت څاري، د

 یو ځای کیدو پروګرامونو د برابرولو لپاره خپلې د مدافعې چارې جاري ساتلي. 



  A/72/768 – S/2018/165  

 12 

امنیت  د ښځو، سولې اولپاره عدالت ته الس رسي یوه ننګونه ګڼل کیږي. قربانیانو د تاوتریخوالي ښځینه  .۳۵

امریکای  ي ډالرو د تطبیق بودجې په میلیونه  ۵۲په اړه د عمل د ملي پالن په تطبیق کې پرمختګ د بیا ک تل شوې 

نکو میکانیزمونو په اړه له و نهای  ي کولو کې د ځنډ له امله سوکه شوي، کوم چې په اک توبر کې پیښ شوي. د تمویلو 

پورې، یوناما او د ملګرو ملتونو هیوادني ټیم  ۱۰د اک توبر تر  ۲۵مرستندویانو سره خبرې اترې روانې دي. د نومبر له 

ورځنی فعالیت" وه، او  ۱۶دې د تاوتریخوالي په اړه د افغانستان کمپاین مالتړ وکړ چې موضوع ی  ې "د ښځو پر وړان

فعالیتونه ترسره شول. د  ۱۴وی  ي پروګرامونو په ګډون په ټول هیواد کې یونو، ډیالوګونو او رادمینارونو، ورکشاپد س

 کال موضوع وه "هیڅوک شا ته مه پریږدئ: د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسول".  ۲۰۱۷

قیب، حکومت د دغې په مئ میاشت کې د شکنجې ضد کمیټې له خوا د افغانستان تر بیا ک تنې په تع . ۳۶

 یزپه سپتمبر کې ولسمشر د شکنجې د منع په اړه په ولسمشرکمیټې سپارښتنو د تطبیق لپاره ګامونه پورته کړل. 

فرمان الحاقي ضمیمه تصویب کړه، چې د شکنجې قربانیان کولی شي له حکومت څخه د تاوان ترالسه کولو لپاره 

د عدلي  ې وزارت له خوا په یوه  ۲۵مو کې وړاندې کړي. د اک توبر په خپلې حقوقي دعوي په دواړو جنای  ي او ملکي محک

تنظیم شوي کنفرانس کې، د شکنجې ضد کمیټې له خوا د سپارښتنو د تعقیبولو لپاره حکومت خپل د عمل ملي 

پالن وړاندې کړي. حکومت دغه راز د ملي امنیت د شورا په مشرۍ یوه کمیټه تاسیس کړه، چې د عمل د دغه پالن 

 تطبیق د څارلو ځانګړی مسوولیت لري. د 

د دولت ضد عناصرو له خوا د مدني ټولنې فعالینو او د رسنیو کار کوونکو په وړاندې بریدونو، تهدیدونو  . ۳۷

و دوام درلود. یوناما دغه ډول پنځه پېښې، یوه یوه په مرکزي، منځنیو لوړو، شمال ختیځ، جنوب او او ګواښون

دې کړي. د نومبر پر اومې نېټې، په کابل کې پر شمشاد تلویزیون برید چې مسوولیت جنوب ختیځ سیمو کې مستن

نور ی  ې ټپ ي  ۲۰د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې پر غاړه واخیست، د دغه تلویزیون یو کارمند و واژه او ی  ې 

کندهار والیت کې د دودولو د هڅو د یوې برخې په څیر، یوناما د اک توبر پر اتمې نېټې په کړل. د مدني فضا د 

ژورنالیستانو د استازو لپاره یوه غونډه دایر کړه. ګډونوالو د خپلو مسلکي دندو د ترسره کولو پرمهال د هغوي د 

 خوندیتوب او ننګونو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. 

 او د پراختیاي  ي مرستو همغږي تطبیق څلورم. د کابل پروسې 

خصوصي سک تور د استازو او د نړیوالو مرستندویانو سره په سال مشوره، د دولت له مدني ټولنې، د  .۳۸

اصالحاتو د اجنډا تطبیق ته لومړیتوب ورکول جاري ساتلي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې پر هڅو، د وړتیا پر 

حکومتولۍ اصالحات  بنسټ د ملکي خدمتونو پر ګمارنې او د کورنیو چارو په وزارت کې پر اصالحاتو له تمرکز سره، د

ا په اړه د لوړ پوړو د اصالحاتو د اجنډا بنسټیز عنصر ګڼل کیږي. د اک توبر پر پنځمې، دولت په کابل کې د پراختی

هیوادونو او نړیوالو ادارو له استازو او د افغان حکومت له وزیرانو  ۴۳چې د ، هدایر کړ  چارواکو خپله کلنۍ ناسته
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مباحثې د اقتصاد، زیر بنا، د ښځو پیاوړتیا، خصوصي سک تور او حکومتولۍ . هل واو لوړ پوړو چارواکو څخه تشکی

د برابري او موثریت ګډونوالو په ګډون، پر اقتصادي پراختیا او اصالحاتو د اجنډا پر اساسي عنصرونو متمرکزې وې. 

د مالي او د بسیجولو لپاره د بشري پانګې د پراختیا په ګډون پراختیاي پانګوونې ته د لومړیتوب ورکولو پرمهال، 

پالیسي اصالحاتو؛ د حکومت د عوایدو د تقویه کولو لپاره انرژي او استخراجي صنعت؛ او د اقتصادي امکاناتو د 

په کاري ځواک کې د تعلیمي باور لیکونو په ترالسه کولو او . اړتیا په ډاګه کړه پراختیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ 

تقوی  ې او دغه راز شتمنیو ته د هغوي د محدود تصدیق کولو کې د ښځو د ځورونې په ګډون، د ښځو د اقتصادي 

ونه وکړه، کوم چې د الس رسي په اړه خبرې اترې ترسره شوې. دولتي چارواکو د هدفي پراختیا د زیربنا د اړتیا یاد

دوي په وینا باید په محتطانه ډول لومړیتوب بندي شي، څو د ساختمان او ساتنې اړتیاوو ته رسیدګي وشي. د 

خصوصي سک تور د پراختیا په اړه، ګډونوالو د پالیسي په مباحثو کې د خصوصي سک تور د استازو د شاملولو لپاره 

اصالحاتو ال تر اوسه پر ځای  ي کاروبار کوم اغیز نه  ور وکړ چې وروستيله دولت څخه مننه وکړه، خو په دې ی  ې ټینګا

 . ښیندلیدی 

کال په پرتله کم زیاتوالی په ډاګه کوي، که څه هم د پیسو نړیوال  ۲۰۱۶د اقتصادي ودې پالنونه د  .۳۹

ق ډلې وته راټیټ کړي. د پیسو د نړیوال صند ۲.۵څخه  ۳له  وړاندلېدق د دې یادونه کړې، چې دا به خپل وصند

وړتیا افغانستان د اوږد مهال کردیډت ق له خوا د ودغه صندد اک توبر تر اومې پورې په باکو کې د  ۲۷د سپتمبر له 

د ق خبر ورکړی چې اجراات د قناعت وړ دی او ود دویمې بیا ک تنې لپاره مباحثې ترسره کړې. د پیسو نړیوال صند

جون تر پایه د اجرااتو شرایط او زیاتره ساختاري معیارونه پوره کړای شوي. د حکومت د اداري فساد په ضد د هڅو 

 ۲.۲کال د عوایدو د راغونډولو د  ۲۰۱۷ه تیره بیا په بندرونو کې، د عوایدو راغونډول زیات شوي او د له امله پ

په ډاګه کړې، چې د ودې اندازې باید شپږ سلنې ته  بیلیونو هدف نږدې ترالسه شوی. د پیسو نړیوال صندوق

کاري فرصتونه ایجاد کړای شي.  خلکو لپاره چې هر کال د کار مارکیټ ته داخلیږي، بسیا ۴۰۰۰۰۰د  څوورسیږي، 

را والړیدونکې بالقوه بې ثباتۍ ته اشاره وکړه، کوم چې ښای  ي د ځینو  ارنګه د راتلونکو ټاکنو له املهادارې همد دغې

 ینو اصالحاتو د ځنډ المل شي. اړ

د قانون د حاکمیت او د اداري فساد ضد عالي شورا د اداري فساد ضد ستراتیژي تصویب  ۲۸د سپتمبر پر  . ۴۰

کې د افغانستان په اړه په دایر شوي کنفرانس کې شوې ژمنې عملي کړي.  بروکسلپه اک توبر کې په  ۲۰۱۶کړه، څو د 

سره کولو په ګډون، له داخلي او نړیوالو همکارانو د مرستندویانو او کارپوهانو د ژمنو د تر  ۱۸ستراتیژي د سپتمبر پر 

د ستراتیژي په لومړیتوبونو سره د سال مشورو او د یوناما له خوا د تخصصي مرستې د برابرولو په تعقیب خپره شوه. 

د مدني ټولنې ډلو او د کې د امنیتي او عدلي سک تور او په عامه سک تور کې د وړتیا پر بنسټ ګمارنې شامل دي. 

نړیوالې ټولنې څارونکو د ستراتیژۍ د تعدیل غوښتنه وکړه، څو د اداري فساد ضد ادارو وړاندیز شوي چوکاټ د 

ملګرو ملتونو د اداري فساد ضد کنوانسیون سره د سمون په اړه ال روښانه وي. که څه هم په ستراتیژي کې د تفتیش 
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د پوره کړي،  يمنځه وړلو لپاره پالن موجود و، خو په بشپړ ډول ی  ې هیلې نه داو اداري فساد ضد عالي دفتر د له 

 . دي شتمنیو د ثبت او تایید میکانیزمونو په غوره ډول د چارو د ترسره کولو لپاره بدیلونه ال اوس هم نا مشخص پاتې

ناف محاکمې بشپړې یقضیو است ۲۱هغو ابتدای  ي او  ۲۵قضیو څخه د  ۹۵د اداري فساد ضد عدلي مرکز له  .۴۱

قضی  ې د سترې محکمې له خوا بیا ک تل شوي. دغه مرکز د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو د لوړې  ۱۵کړي. 

کچې پر قضیو خپل تمرکز جاري ساتلی. د دغه مرکز د کارمندانو امنیت یوه جدي اندېښنه ګڼل کیږي. د اک توبر پر 

دریم کارمند تر وژنې څو ورځې وروسته ووژل شو. دغه د د مرکز کې  ۲۰۱۷، د دغه مرکز ځانګړی څیړونکی په ۱۵

راز په اک توبر کې، د مرکز پر اجرائیه مشر برید وشو او په ستونزه له اختطاف څخه وژغورل شو. له دغو پیښو هیڅ 

امنیتي پروتوکولونو  یوه ی  ې ال تر اوسه په بشپړه توګه نه ده څیړل شوې. د امنیتي پيښو په اړه راپورونه د دغه مرکز د

د امنیتي تدابیرو  اداري فساد ضد عدلي مرکز د کارمندانو لپارهد د تطبیق په وړاندې جدي خنډونه په ډاګه کوي، او 

 شوی و، ال تر اوسه په بشپړ ډول نه دی عملي شوی.  صادرپه اړه د ولسمشر فرمان چې په جون کې 

نوي قانون له دری پښتو ته ژباړه او چاپ بشپړ کړ، کوم چې د  ، د عدلی  ې وزارت د جزا د۱۴د اک توبر پر  . ۴۲

په فبروري کې به نافذ شي. د قانون د ژباړې پرمهال  ۲۰۱۸په مارچ کې توشیح شوی او ټاکل شوې وه چې د  ۲۰۱۷

ې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو فصل لرې کړای شوی و. د دغه فصل لرې کول د افغان مدني ټولن

کارول جاري  و معیارونوکمزور  ضیان او څارنواالن به د ساتنې هغواو نړیوالې ټولنې له خوا له نیوکو سره مخ شو، قا

 برابر شوي. د ښځو پر علیه د تاوتریخوالي د منع په جال قانون کې  ۲۰۰۸، کوم چې د يسات

ر ګړي تمرکز سره، دولت د وړتیا پد ځای  ي لوړ پوړو چارواکو د ګمارنې د رقابتي پروسو پر تطبیق د ځان .۴۳

بنسټ د ګمارنې هڅې جاري ساتلي. د اک توبر پر دویمې، ولسمشر د کابل او دایکندي والیتونو لپاره دوه نوي والیان 

والي مرستیاله ښځینه ارګانونو خپلواکې ادارې د هرات والیت لپاره لومړنۍ  سیمه ییزو وټاکل. سربیره پر دې، د 

 وټاکله. 

 او کډوال مرستې ي بشر  پنځم.

 ۲۰۱۷وګړي تازه بې ځایه شوي، چې په دې سره په  ۳۳۰۰۰د راپور په موده کې، د جګړې له امله نږدې  .۴۴

سلنه د الس رسي  ۲۳څخه لوړ شو. د ټولو بې ځایه شویو وګړو  ۳۱۸۰۰۰کال کې د بې ځایه شویو ټولټال شمیر له 

ډیرې لرې دي یا د دولت ضد عناصرو تر ولکې یا د هغوي په داسې سختو سیمو کې ځای پر ځای شوي، چې یا خو 

 ۳۱والیتونو څخه  ۳۴کال کې په ټول هیواد کې له  ۲۰۱۷داخلي بې ځایه کیدنې په الندې دي.  تر رقابتي جګړې 

 لیږدولهغه اغیزمن کړي. څرنګه چې په ځینو سیمو کې جګړه اوږده شوې او لومړۍ کرښې له یوه ځایه بل ته 
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زیات شمیر بې ځایه ی  ې زیات شمیر بې ځایه شوې کورنۍ دویم ځلي بې ځایه کیدنې ته اړې شوي. شوي، له امله 

 شوې کورنۍ خپلو اصلي میشت ځایونو ته له خوندیتوب او وقار سره د ستنیدنې په اړه کوم نظر نه لري. 

پروګرام الندې، د راپور په د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنري د خپلې خوښې راستنیدنې تر  .۴۵

 ۹۸څخه زیاتو راستانه شویو ثبت افغان کډوالو مرستې ترالسه کړي. د دغو کډوالو له  ۱۴۰۰۰موده کې هیواد ته له 

 ۲۰۰ سر سلنې زیات ی  ې له پاکستان څخه راستانه شوي. راستنیدونکو اشخاصو په اوسط ډول د هر شخص په

بیړنیو اړتیاوو لکه خوړو  وصلي میشت ځایونو یا منزل ته د ترانسپورټ او نور امریکای  ي ډالر تر السه کړي، څو خپلو ا

کې له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو  ۲۰۱۷په عام ډول، په او سرپناوو لګښتونه تادیه کړي. 

الی په اساسي ډول په سلنه ټیټ و. د کډوالو په راستنیدنه کې دغه کمو ۸۴شمیر د تیر کال د ورته مودې په پرتله 

شنري له خوا د ژمي او پاکستان کې د ساتنې په وضعیت کې د ښه والي، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمی

ډالرو ته په نغدو مرستو کې د  ۲۰۰امریکای  ي ډالرو څخه  ۴۰۰دمې، او هر شخص ته له  تیاریو د څلور میاشتنۍ

پیل شوه او د نومبر تر  ۱۶ناثبت شویو افغانانو د ثبت پروسه د اګست پر کموالي له امله دي. په پاکستان کې د 

 ترالسه شوي.  هڅخه زیات غوښتنلیکون ۴۱۱۰۰۰پورې له  ۲۰

یستنه او په خپله خوښه راستنیدنه روانه وه، چې د سپتمبر ا له پاکستان څخه د نا ثبت شویو افغانانو را  . ۴۶

را ایستل  ۴۶۹په خپله خوښه راستانه شوي او  ۷۶۴۰را رسیدلي )اشخاص  ۸۱۰۹ترمنځ  ۱۸او نومبر د  ۱۶د 

پیل  لهکال کې له پاکستان څخه د ټولو را رسیدلو اشخاصو نهه سلنه جوړوي. د کال  ۲۰۱۷شوي(، کوم چې په 

کال په ورته موده  ۲۰۱۶و، کوم چې د  ۹۴۹۵۷راهیسې له پاکستان څخه د ناثبت شویو راستنیدونکو ټولټال شمیر 

له جملې څخه، د راپور په موده کې  ۳۹۳۸۲۴کال د جنوري له لومړۍ نېټې راهیسې د  ۲۰۱۷د و.  ۲۳۶۷۲۴کې 

 ۸۸۴۲۲په خپله خوښه راستانه شوي او  ۵۵۳۲۳افغانان را رسیدلي ) ۱۴۳۷۴۵د ایران له اسالمي جمهوریت څخه 

را ایستل شوي(. د نا ثبت شویو راستنیدونکو له ټولټال جملې څخه، د کډوالۍ نړیوال سازمان له پاکستان څخه 

وګړو )شپږ سلنه( سره مرسته  ۵۷۵۰سلنه( سره او د ایران له اسالمي جمهوریت څخه د  ۸۹.۵وګړو ) ۷۳۸۸له 

کال د ورته  ۲۰۱۶له اروپا څخه د ترمنځ،د کډوالۍ نړیوال سازمان همدارنګه  ۱۷مبر د او نو ۱۵کړې. د سپتمبر د 

 راستنیدونکو سره مرسته کړې.  ۶۵۹هغو په پرتله، له  ۵۲۷مودې د 

ابرول د ملګرو ملتونو ادارو او د بشرپالنې همکارانو د ناورین ځپلو خلکو لپاره د بیړنیو بشري مرستو بر  . ۴۷

میلیونو وګړو لپاره د اجناسو او  ۱.۲کال په لومړیو دریو ربعو کې ی  ې په ټولو سک ټورونو کې د  جاري ساتلي، چې د

، چې په سپتمبر او اک توبر کې د رستو په رسولو کې خنډونه موجود وو د بشري منغدو پیسو ګډې مرستې رسولې. 

یزمن شوي. له جنوري راهیسې، د ملګري ملتونه او د هغوي د بشرپالنې همکاران اغ کې پېښو په پایله ۷۹ټولټال 

په ساحه کې د  ول پېښې ثبتې شوي. د شمیر لوړوالیدغه ډ ۳۰۵پيښو په پرتله  ۱۶۹کال د ورته مودې د  ۲۰۱۶
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له دې سره سره، د سخت بدلون د انعکاس پر ځای، په اساسي ډول په راپور ورکولو کې د ښه والي له امله دی. 

عناصر تر ولکې الندې دي، مرستو ته اړ ټولنو ته الس رسی د بشري مرستو غو سیمو کې چې د دولت ضد جګړې او ه

 رسوونکو ته یوه دوامداره ننګونه ده. 

د نومبر پر نهمې نېټې، یو ماین پاک چې د یوې نادولتي موسسې لپاره ی  ې کار کاوه په ننګرهار والیت کې  . ۴۸

ې کمیټې یو کارمند په بلخ والیت کې په ډزو وویشتل ، د سره صلیب د نړیوال۱۱په ډزو ووژل شو، او د سپتمبر پر 

له دغې پېښې وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان په شمالي سیمه کې په خپله جغرافیای  ي او ووژل شو. 

ټپ ي شوي او  ۱۵مرستندوي کارګران وژل شوي،  ۱۷کال د پیل راهیسې،  ۲۰۱۷د ساحه کې د کموالي اعالن وکړ. 

 ۱۱۰ټپ ي شوي او  ۲۲مرستندوي کارګران وژل شوي،  ۱۳کال په ورته موده کې،  ۲۰۱۶تښتول شوي. د  ۴۳

د راپور ورکولو په موده کې جریان  بهیرتړلو  يپه زور د روغتیای  ي مرکزونو د موقت له خوا تښتول شوي. د وسله والو ډلو

 انحصارپه خپل  بیړنۍ پاملړنېلپاره جنګیالیو  خپلوڅو  موخه تر سره کېږي دې  غه کار په درلود، چې زیاتره وخت د

، چې روغتیای  ي پاملرنې ته ی  ې له الس رسي څخه کلینیکونه اغیزمن شوي وو  ۴۰یت کې کې راولي. په اروزګان وال

کلینیکونه تړل شوي وو،  ۲۵په بادغیس والیت کې  چې وګړي بې برخې کړې وو، په داسې حال کې ۴۲۰۰۰۰نږدې 

پورې، په اروزګان والیت کې  ۲۳ګړو لپاره ی  ې روغتیای  ي خدمتونه وړاندې کول. د نومبر تر و  ۱۷۵۰۰۰ د چې نږدې

 . و یوازې پنځه روغتیای  ي مرکزونه بیرته پرانستل شوي و 

میلیونو زیاتو ماشومانو ته د  ۵.۵په سپتمبر کې له نهو میلیونو څخه زیاتو ماشومانو ته او په نومبر کې له  .۴۹

ي کمپاین کې رسیدنه شوې. په ننګرهار او کندهار والیتونو کې د پولیو د دوو نویو قضیو په اړه پولیو واکسینو په مل

کال په ورته موده  ۲۰۱۶ته لوړوي، کوم چې د  ۹کې د پولیو ټولټال شمیر  ۲۰۱۷راپورونه تر السه شوي، چې په 

کال کې نوي کشف شوې لیږدونې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په اوږدو کې د  ۲۰۱۷په و.  ۱۲کې 

 خوځښتونو له امله وې. 

د سوله ساتو عملیاتو د څانګې د ماین پاکي خدمتونو د ماینونو له امله د میاشتنیو تلفاتو په اوسط اندازه  .۵۰

ه جګړې څخه پاته شوني چاودیدونکو توکو، او ځای پر ځای دېښنه په ډاګه کړه، لنه امله خپله اکې د زیاتوالي ل

تلفات اړولي. دغه ارقام د  ۱۶۹اک توبر پورې موده کې هره میاشت  ترله جنوري څخه  ۲۰۱۷شویو فشاري ماینونو د 

 ۱۶۸په میاشتني اوسط ډول له جنوري تر اک توبر پورې  چې ، چېرې ديکال له جریاناتو سره په تطابق کې  ۲۰۱۶

سلنه( له جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو، او ځای پر ځای  ۹۶.۳ان ثبت شوي. زیاتره تلفات )قربانی

له قربانیانو سره د مرستې لپاره د موجوده منابعو او د نړیوالو روغتیای  ي شویو فشاري ماینونو له امله رامنځ ته شوي. 

ه اک توبر کې، نوموړې ادارې یوه ابتدای  ي ارزونه ترسره ادارو د کمښت له امله د دغو پيښو پایلې خورا ناوړه وې. پ
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په  ۍ کړه، چې د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ له ملي ریاست سره د دغو توکو د له منځه وړلو لپاره د یوې ستراتیژ 

 طرح کولو کې مرسته وکړي. 

په مرکزونو کې د ځمکنیو د ماین پاکۍ خدمتونو څانګې او همکارانو د نغدو مرستو د ترالسه کولو او ترانزیت  .۵۱

ماینونو، له جګړې څخه د پاتې شونو چاودیدونکو توکو، او د بې کنتروله ځاي پر ځای شویو فشاري ماینونو سیمو 

ته د بیرته راستیندونکو لپاره د دغو توکو د خطر په اړه د پوهاوي برابرول جاري ساتلي. د اګست له لومړۍ د اک توبر 

استنیدونکو دغه ډول پوهاوی/روزنه ترالسه کړي. په ورته موده کې، د ماین پاکۍ بیرته ر  ۱۰۹۳۲پورې،  ۳۱تر 

همکارانو، چې د ماین پاکۍ چارو د همغږۍ د ریاست او د ماین پاکۍ خدمتونو د څانګې له خوا همغږي شوي وو، 

وګړي د دې  ۲۳۴۸۸۵کیلومتره ساحه کې نږدې  ۲۰.۹۵ټولنې له ماینونو څخه پاکې اعالن کړې، دغې چارې په  ۱۵

جوګه کړل چې په خپلو ټولنو کې ازاد تګ راتګ وکړي، خپل کرنیز فعالیتونه ترسره او مارکیټ ته الس رسی پیدا 

په ناچاودو ډګرونه ارولو وز د مرمیو ګ ۳۷د جګړې ډګرونه او  ۲۹۶د ماینونو میدانونه،  ۳۳۲۱اټکل کیږي چې کړي. 

له جګړې څخه د پاته شونو  ي. د منظمو جګړو په سیمو کې ټولنېټولنې اغیزمنې کو ۱۴۴۶ساحې  ککړې توکو 

چاودیدونکو توکو د شتون په اړه خبر ورکوي، کوم چې زیاتره عامه زیربناوو ته د الس رسي مخه نیسي، چې په 

چیرې چې باید له یوه ښوونځي رود ولسوالۍ کې رامنځ ته شوې،  سرخ اک توبر کې دغه ډول یوه پېښه  د ننګرهار په 

 څخه د هاوان مرمۍ لرې کړای شوې وای. 

میلیونه امریکای  ي ډالر مرسته ترالسه کړې،  ۳۴۸پورې، په افغانستان کې بشري مرستو  ۱۵د نومبر تر  .۵۲

 غبرګون په پالن کې د شامل شویو فعالیتونه لپاره ځانګړي شوي. له اټکل مرستو د میلیونه ی  ې د بشري  ۲۸۷چې 

څخه د کمې راستنیدنو او د خدمتونو د وړاندې کولو د راکم شوي ظرفیت له امله، د کال په نیمه ی  ي کې د بیا ک تنې 

ته راټیټ کړای میلیونو  ۳.۶میلیونو څخه  ۵.۷پرمهال د مرستو لپاره په پام کې د نیول شویو اشخاصو شمیر له 

 .  شوی

 نشه ي  ي توکو سره مبارزه لهشپږم. 

پیومو سروې په اجرائیه لنډیز کې، چې د نومبر پر  ۲۰۱۷د افغانستان د  .۵۳
 
له نشه ی  ي توکو سره  ۱۳کال د ا

د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو د نشه ی  ي توکو او جرمونو د دفتر له خوا خپره شوې، د دې یادونه شوې چې د 

سلنه زیاته  ۶۳سره،   هک تارو ته په رسیدو ۳۲۸۰۰۰کال د اټکل له مخې  ۲۰۱۷کوکنارو د کښت ټولټال ساحه په 

کې دغه زیاتوالی یو شمیر الملونو ته منسوب شوي، لکه سیاسي بې ثباتي، د حکومت د کنترول او  شوې. په کرنه

ې له شتون، چې د له منځه وړلو چارې ی   یوالې ټولنې کمزوری امنیت نشتون، اداري فساد، د مرسته رسونکې نړ

کوکنارو کښت  د کارګرانو او د حاصلخیزو حاصالتو ارزانه او پریمانه شتون، کوم چې ګروندګر دخنډ سره مخ کړي، 

سیمه د ټول  ه. لویدیځېسلنه( د هیواد په جنوبي سیمه کې ترسره شو ۶۰زیاته اندازه ) ته هڅولي. د دغې کرنې
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ختیځه او مرکزي(  -نه جوړوي. پاتې سیمې )شمالسل ۷سلنه او ختیځه سیمه  ۱۳سلنه، شمالي سیمه  ۱۷کښت 

پیومو په تولید کې په  ۳سره یو ځای د کښت 
 
ټنو څخه په  ۴۸۰۰کې له  ۲۰۱۶سلنه جوړوي. راپور همدارنګه د ا

 سلنه زیاتوالي په ډاګه کوي.  ۸۷ټنو ته په لوړیدو سره  ۹۰۰۰کې  ۲۰۱۷

عملیات  ۴۳۸قانون پلي کوونکو چارواکو د نشه ی  ي توکو ضد پورې، افغان  ۳۱د اک توبر تر  ۲۷د اګست له  .۴۵

پیوم،  ۲۷۳۶کیلو ګرامه مورفین،  ۷۰۰ین، یرو یکیلو ګرامه ه ۲۳۰ترسره کړي، چې په پایله کې ی  ې 
 
کیلو ګرامه ا

 ۱۸۱۸۲کیمیاوي ماده،  تشکیلوونکېجامده کیلو ګرام  ۵۱۰کیلو ګرام چرس،  ۵۶۹۹کیلو ګرامه متامفتامین،  ۴۴

لیټونه بټا methylenedioxymethamphetamine (MDMA)- K ۲۲۵کیمیاوي ماده او  تشکیلوونکېایع لیټره م

 ۲۰موټر،  ۷۶ین د پروسس یو البراتور له منځه یوړل شو او یونیول شول. سربیره پر دې، د هیرو  )مصنوعي درمل(

د نشه ی  ي توکو ضد عملیاتو شکمن کسان  ۵۰۰موبایل تیلفونونه ضبط شوي. په عین وخت کې نږدې  ۱۱۱وسلې او 

 نور ی  ې ټپ ي شوي.  ۳پرمهال نیول شوي، چې د دغو عملیاتو پرمهال د افغان امنیتي ځواکونو دوه غړي وژل شوي او 

ی  ي د مرکزي ادارې د معلوماتو ئفصلونو په تولید کې پرمختګ شوي. د احصا قانونيد د راپور په موده کې  .۵۵

سلنه زیاتوالي راغلي،  ۱۳۳ کې حاصالتو د راټولولو د ورته مودې په پرتله د زعفرانو په کښتله مخې، د تیر کال د 

 ۶۳د سبزیو په تولید کې کلونو په پرتله  ۲۰۱۶او  ۲۰۱۵د دغه راز هک تاره ځمکه جوړوي.  ۲۵۸۷.۷چې ټولټال 

سلنه زیاتوالی رامنځ ته  ۳۵ید کې او بادامو په تول سلنه ۴۰سلنه، د انارو په تولید  ۵۷سلنه، د مڼو په تولید کې 

 شوي. 

 اووم: د پالوي مالتړ  

د سپارښتنو سربیره، نوموړې اداره  (A/72/312-S/2017/696)د یوناما د وروستۍ ستراتیژیکې بیا ک تنې  .۵۶

مخکې په فراه کې د خپل ساحوي دفتر د بندلو او د فیض اباد ساحوي دفتر د ملي ته رسیدو کال له پای  ۲۰۱۷د 

ترسره کړي، چې د کندز دفتر د مشر له  اقداماتسربیره پر دې، یوناما یو شمیر کولو په پالن کې پرمختګ کړي. 

حوي دفتر څخه خوا د ملي شوي فیض اباد دفتر له مناسبې څارنې څخه ډاډ حاصل کړي او فراه ته د هرات له سا

روان الس رسي تنظیم کړي، څو د یوناما د کارمندانو له خوا په فراه والیت کې له ځای  ي مرکه ورکوونکو سره منظم 

زمیني ماموریتونه، همدارنګه  ۲۱۸هوای  ي او  ۲۱ترمنځ، یوناما  ۱۶او نومبر د  ۱۶ګډون تسهیل کړي.  د اګست د 

د کومو په ترڅ کې چې د ولسوالۍ استازو د یوناما له ساحوي  ماموریتونه ترسره کړي،معکوس د پوهاوي  ۷۴۲

 دفترونو لیدنه کړې.

 اتم: ک تنې
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د ټانکر د بمي  ۳۱څرنګه ی  ې چې زما په تیر راپور کې هم یادونه شوې، افغانستان په کابل کې د مئ پر  . ۵۷

برید وروسته یوه ناکراره میاشت تر شا پرېښوده، چې د الریون کوونکو، د یوه پیاوړي سیاسي اپوزیسیون او طالبانو 

سیاسي  اسي ثبات بدله شوه، کله چې زیاترو بي سید غښتلي بلواګرۍ شاهده وه. دغه بې ثباتي په تدریجي ډول پر نس

. هفعالینو خپل تمرکز د راتلونکو ټاکنو پر لور بدل کړ او خپله نارضایتي ی  ې د رغنده سیاسي فعالیتونو په لور سوق کړ 

که څه هم دغه پرمختګونه نه باید د قناعت وړ وګڼل شي. افغانستان له څو اړخیزو سیاسي، انتخاباتي، امنیتي او 

قتصادي ننګونو سره مخ دی، کوم چې یوه واحد لید لوري، او د هر څه د پاسه، سختو هڅو ته اړتیا لري، څو د ا

 شخړې سیاسي حل الرې ته ورسیږي. 

د دغه حقیقت یوازې د خبرو اترو له الرې د اختالفاتو حل کولی شي افغانستان او سیمې ته ثبات راوړي.  . ۵۸

او نړیوالې ټولنې لپاره د سولې د مذاکراتو په وړاندې د واقعي تګالرې د غوره کولو  په درک کولو سره، د افغانستان

هڅوم، چې د سولې په وړاندې په ډیپلوماتیکو رغندو هڅو کې ګډون  دې تهزه ټولې خواوې  ننګونه رامنځ ته کیږي. 

ي. په افغانستان کې جګړه کوم وکړي، له داسې یوه لید لوري سره چې د ټولو افغانانو ګ ټو او سوکالۍ ته وده ورکړ 

 نظامي حل نه لري. 

په ټول افغانستان کې د یو شمیر فعالینو له خوا د سوله ییز ډیالوګ امکانات لټول شوي، څرنګه چې  . ۵۹

ټولنې په یو شمیر ځای  ي موضوعاتو لکه د ځمکې کارول، د اوبو تنظیم او امنیت کې ښکیلې دي. یوناما په ځای  ي 

افغانانو د شخړو له سوله ییز حل څخه د پام وړ ګ ټې ترالسه کړي. زه  چې نوښتونو مالتړ کوي، چیرې کچه د دغو 

د سولې ملي کچه د سولې پروسې له مثبت خوځښت سره مرسته وکړي.  په هیله مند یم چې د دغو هڅو زیاتیدنه به

لو سک تورونو او کچو ته رسیدو ته د تصویب په یادونې سره، زه د سولې عالي شورا د ټولنې ټو ۍ د نوې ستراتیژ 

 هڅوم، چې د سولې په اړه ملي اجماع رامنځ ته کړي. 

په یوه پیچلي سیمه ییز چاپیریال کې، د ثبات او سوکالۍ د دودولو لپاره، د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو  .۶۰

په مختلفو مهم دي. سیمې هم  لپاره د یوه مساعد چاپیریال په ګډون د ګاونډیو ترمنځ د پیاوړې همکارۍ شتون خورا 

وړاندې کوي، چې کولي شي د افغانانو ې وړتیاوې د مالتړ برابرولو لپاره چمتوالی ښودلی، چې هر یو ی  ې مهم شکلونو

ې مودې د ناستو د بیانیو له امله، چې په مالکیت د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه تقویه کړي. زه د دغې تیر 

مرقند، ازبکستان او نورو ځایونو کې ترسره شوي ډیر هڅول شوی یم، س، مسکو، بروکسلپه عشق اباد، باکو، 

چې ټولو ی  ې د همکارۍ پر اهمیت، سیمه ییزې همغږۍ او د یوه سوله ییز او سوکاله افغانستان پر اړتیا ټینګار کاوه. 

ر طالبانو نفوذ او بشپړتیا یقیني کوي او پر هر غړي دولت چې پ سمبالونېزه هغه هلې ځلې هڅوم چې د دغو نوښتونو 

 لري غږ کوم، چې دغه ځواک د پاییدونکې سولې په خدمت کې وکاروي. 
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کال کې د پارلماني او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د ترسره  ۲۰۱۸د انتخاباتي تیاریو سوکه پرمختګ په  .۶۱

ونکو و زونو پر بنسټ د رایه اچکولو پر نیټې فشارونه رامنځ ته کړي. که څه هم د رایه اچوونکو د ثبت او انتخاباتي مرک

د لیستونو د جوړولو په لور غښتلي ګامونه پورته شوي، خو په اساسي پریکړو کې ځنډونو د خلکو ترمنځ د ټاکنو 

په اړه اندېښنې راوالړې کړي. په یوې حساسې سیاسي فضا  وړتیاکمیسیون په وخت سره د ټاکنو د ترسره کولو د 

زه د ټاکنو د تنظیم ادارې له وده کې د بالقوه ځنډ اغیزې خورا زیاتې او پراخې وي. کې، د ټاکنو د ترسره کولو په م

ي کال کې د باور  ۲۰۱۸ه هڅوم، څو په سیاسي همکارانو، مدني ټولنې او نړیوالو همکارانو سره نږدې کار کولو ت

تخاباتي پروسو سره د ټولو همکارانو ټاکنو ترسره کیدل یقیني کړي. په یوه نا امنه چاپیریال کې د ټاکنو ترسره کول له ان

نه او باندې ټولې خواوې ند سوله ییز چلند او نه مداخلې د پیاوړي ژمنتوب غوښتنه کوي، او زه په حکومت کې د

 دې ته هڅوم، چې د خپلو انتخاباتي تیاریو لپاره یوه مناسبه تګالر غوره کړي. 

ي وګړو ی  ې متقابلې اغیزې یوه اندېښنه ګڼل کیږي. زه د د وسله والو نښتو دوامداره لوړې کچې او پر ملک . ۶۲

 اړه حکومت او نړیوالو نظامي ځواکونو د هوای  ي بریدونو په پایله کې د ولسي وګړو په مرګ ژوبله کې د زیاتوالي په

د دولت ضد عناصرو له خوا د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د بې توپیره  ورته کچه،خورا اندېښمن یم. په 

دي. که څه هم د هغو امنیتي پيښو په شمیر کې کموالي، چې  ځوروونکي خورا  کارونې له امله پرلپسې ملکي تلفات

دې د وسله والو ځواکونو  ښوونیز مرکزونه او کارمندان اغیزمن کوي هڅوونکی دی، خو دا د منلو نه ده چې ښوونځي

یتونو د ملکي وګړو د ساتنې د مسوول خواوو ته د نظامي عملیاتو پرمهال د جګړې ښکیلواو ډلو له خوا وکارول شي. زه 

 یادونه او د ملکي تلفاتو د شمیر د راکمولو لپاره د نورو ګامونو غوښتنه کوم. 

ځینو د حکومت له خوا د ملکي تلفاتو د مخنیوي او راکمونې د ملي پالیسي تصویب او په اګست کې د  .۶۳

دودیزو وسلو کومې چې ښای  ي په زیات ډول ټپ ي کوونکې یا بې توپیره اغیزې لري، د کارونې د منع یا محدودیت په 

تایید د ستاینې وړ ګامونه دي. ملګري ملتونه چمتو دي، چې د حکومت  څلورم پرتوکول دکنوانسیون  ۱۹۸۰اړه د 

 مرستې برابرې کړي.  له خوا په دغو برخو کې د عمل پالنونو د تطبیق لپاره تخنیکي

په اک توبر کې د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د غړیتوب د ترالسه کولو له امله دغه  ۲۰۱۷د  .۶۴

هیواد ته مبارکي وایم. دا د ټولو داخلي ارګانونو لپاره یو فرصت دی، چې د افغانستان د اساسي قانون او نړیوالو 

حکومت خپلو عامو مکلفیتونو بیر عملي کړي. د دې په پام کې نیولو سره، حقوقي مکلفیتونو سره د تطبیق موثر تدا

چلند یا سزا په وړاندې د  له سپکاوي ډک، غیر انساني یا همراعات کولو ته هڅوم، د شکنجې، نورو ظالمان

 واخلي.  د مالحظې حق بیرتهکنوانسیون اختیاري/الحاقي پروتوکول تایید کړي او د دغه کنوانسیون په وړاندې خپل 

د ژمنتوب په تیره بیا د ښځو، سولې او امنیت په اړه د  زه د ښځو د حقونو د پرمختګ لپاره د حکومت . ۶۵

رچینو د ځانګړي کولو هرکلی کوم. د دغه پالن تطبیق باید د ښځو په وړاندې د عمل د ملي پالن د تطبیق لپاره د س
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منلو نه وړ تاوتریخوالي په راکمولو، عدالت ته د ښځو د الس رسي په ښه کولو او د ښځو لپاره په سیاسي، اختصاصي 

لو له امله نډې د زیاتواو عامه ژوند کې په زمینه برابرولو کې مرسته وکړي. د سولې په عالي شورا کې د ښځو د و

ګوښه کول ناهیلي کوونکي دي.  ي، که څه هم د راپور په موده کې د یوازینۍ ښځینه والحکومت باید وستایل شي

د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې د خپل راپور د بشپړولو په تړاو، راپور د ژوند له هر ډګر څخه له 

د جزا په قانون کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له وی، حکومت به ښځو سره په سال مشورو کې چمتو ش

ډاډ ورکړي. زه د هیواد په د ښځو د حقونو د ساتنې په اړه د خپل ژمنتوب منځه وړلو فصل په بیا ځای کولو سره 

 سیاسي ژوند کې د ښځو د پام وړ ګډون زیاتولو ته نوی شوي پاملرنه هڅوم. 

فساد اړوند د د څیړونکو، قاضیانو او څارنواالنو شخصي امنیت په ځانګړي ډول د هغو چې پر حساسو یا  .۶۶

ي حقونو د خپلواک کمیسیون د همدارنګه د افغانستان د بشر کار کوي، د جدي اندېښنې وړ دی. اندې بقضیو 

نه د اندېښنې وړ دي. دا حیاتي ده، وکمیشنرانو، کارمنداندانو او د دار االنشاء د مشرتابه وړاندې د ګواښونو راپور 

، څو ډاډ حاصل شي، تدابیر ونیول شيچې په کار ځای او میشت ځای کې د دغو وګړو د خوندیتوب لپاره پیاوړي 

 ول شموله ټولنې لپاره خپلې چارې پر مخ وړای شي. چې دوي د یوه عادالنه او ټ

او  ۲۰۱۶ساحه کې د سخت زیاتوالي، کومه چې د الندې تر کښت  و زه په ټول افغانستان کې د کوکنار  .۶۷

اغیزو په اړه ډیر انديښمن یم. همدارنګه  ی  ې د او پر سیمې او تر هغې هاخوا سلنه پراخه شوې ۶۳کلونو ترمنځ  ۲۰۱۷

له جدي ګواښ سره د افغانانو له لی د سختې اندېښنې وړ دی. اټنو په بې ساري تولید کې زیاتو ۹۰۰۰ینو د ید هیرو 

اقتصادي ودې د ناامنۍ لپاره سونګ توکي برابروي، د قانوني  ې زیاتیدونکی رواجکرند مخ کولو سر بیره، د کوکنارو 

له  و زه پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوم چې د کوکنار ي او د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي. فضا راکمو

کښت سره د مبارزې او په افغانستان کې د ځای  ي ټولنو لپاره د بدیلو فرصتونو د رامنځ ته کولو هڅې دوه برابره کړي 

و مینځلو په وړاندې د قانون پلي کولو هڅې ال پیاوړي او د نشه ی  ي توکو د ناقانونه قاچاق او له هغه سره تړلي د پیس

 کړي. 

له زیات شمیر ننګونو سره سره د اصالحاتو په اجنډا کې د پرمختګ ترالسه کولو ته د حکومت ژمنتوب،  . ۶۸

ترسره شوه، د افغانستان د پراختیا او پر خپل ځان د  ۵د مالتړ وړ دی. د لوړ پوړو چاروکو ناسته، چې د اک توبر پر 

ه د حکومت له خوا د اداري فساد ضد اجنډا د مخ ته بساینې لپاره د مرستیندویانو ژمنتوب بیا تکرار او تایید کړ. ز 

وړلو لپاره د حکومت د ژمنتوب او د اداري فساد د لوړې کچې قضیو په عدلي تعقیب کې له اداري فساد سره د عدلي 

د اداري  لتصویبو له اداري فساد سره د ملي ستراتیژۍ  ۲۸یم. د سپتمبر پر  خوښمرکز د پرلپسې بریاوو له امله 

په ملکي خدمتونو، امنیتي رې لپاره طرح برابروي. او همغږې تګال ال زیاتې سیستماتیکېد یوې راکمولو  فساد د
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موثر تطبیق له اداري فساد سره د حکومت د مبارزې د  قضای  ي ارګانونو کې د دغې ستراتیژۍ سک تور، پارلمان او 

 هڅو د پایښت د یقیني کولو لپاره اړین دی. 

ې د ملګرو ملتونو له ټولو کارمندانو او زما له ځانګړي استازي یاماموتو تدامیچي څخه تر زه په افغانستان ک . ۶۹

 دوامدارو هڅو مننه هغوي د د افغانانو د مالتړ لپاره زموږ د ژمنو د پوره کولو په موخه دنکو شرایطو الندې و ننګو 

 . کوم

                                                                                                                                                          


