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  عمومي اسامبله  

 امنیت شورا  

   

 د امنیت شورا       عمومي اسامبله
 یو اویایم کال        اویایمه ناسته

 ادهم ۳۹د اجنډا 
 د افغانستان حالت

   

 

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

 د عمومي منشي راپور 

 لومړی: پيژندنه 

( پریکړه لیک په تعقیب په کومو ۲۰۱۶) ۲۲۷۴پریکړه لیک او د امنیت شورا  ۱۱/۶۸دغه راپور د عمومي اسامبلې د  .۱
 افغانستان کې د پرمختګونو په اړه راپور ورکړم، وړاندې کیږي. کې چې له ما غوښتل شوي وو، چې په هرو دریو میاشتو کې په 

د راپور د خپریدو راهیسې، دغه راپور د  (A/70/924-S/2016/532) نیټې ۱۰کال د جون د  ۲۰۱۶زما د  .۲
  ت برابروي.پام وړ بشري ، پراختیاي  ي او بشري حقونو د هڅو په شمول، په افغانستان کې د ملګرو فعالیتونو په اړه تازه معلوما
 راپور دغه راز د افغانستان په تړاو د کلیدي سیاسي او امنیتي پرمختګونو او د سیمه ییزو او نړیوالو پيښو لنډیز برابروي.  

 دویم: اړوند پرمختګونه 

نګونو  د افغان ولسمشر اشرف غني او اجرائیه رییس عبدهللا عبدهللا تر منځ مخ پر زیاتیدونکې تنش او دوامداره امنیتي ن .۳
له خوا راټوکیدلې فشار د مخ پر زیاتیدونکې بې ثباتي سره مرسته کړې. پارلمان، د دفاع وزیر او د ملي   ډلو او د مخالیفو سیاسي

امنیت د رییس لپاره، دوه مهمې ټاکنې تایید کړې، په دې سره ي  ې د پارلمان د تاسیس څخه نږدې دوه کاله وړاندې د لومړي ځل 
کال پورې د افغان ملي دفاعي او  ۲۰۲۰. افغانستان تر ی د اړوندې کابینې د چارواکو بشپړ فهرست یقیني کړ  لپاره په امنیت پورې 

کال کې ملګرو  ۲۰۰۹امنیتي ځواکونو لپاره د مالي تمویل چارې خوندي کړې. د تازه بې ځایه کیدنو او له هغه راهیسي چې په 
کولو پیل وکړ د طالبانو سره د روانو نښتو له امله د کومو په پایله کې چې ډیر ملکي ملتونو د ملکي تلفاتو په سیستماتیک مستند 

په عین وخت کې، د طالبانو سره د سولې د یوه  تلفات را منځ ته شوه د هیواد په کچه په کلکله امنیتي ځواکونه و ازمویل شول.
تیا د ملي چوکاټ په شمول، حکومت د افغانستان په اړه د ممکنه بهیر لپاره لرلیدونه محدود وو. د افغانستان د سولې او پراخ

 خپریدل: عمومي 

   ۲۰۱۶ سپټمبر ۷

 اصل: انګلیسي 
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نیټه به ترسره شي دوام ورکړ. د فساد ضد اجنډا د  ۵کال د اک توبر په  ۲۰۱۶بروکسل د کنفرانس لپاره خپل چمتووالي ته چې د 
 په برخه کې د لمس وړ السته راوړنې ترالسه شوي.  پلي کولو

 الف. سیاسي پرمختګونه

و د مودې پر مهال د حکومت تر منځ د تنش او کشمکش په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اګسټ په د راپور ورکول .۴
، اجرائیه رییس د کلیدي ګمارلو په اړه د ولسمشر له خوا د نومړي سره د نا کافي سال مشورو په حیث په څرګند ډول خپلې ۱۱

یجه کې ي  ې د ملي یووالي حکومت را منځ ته شو، نا بشپړ وباله. په نیوکې مطرح کړې او د هفه تړون لیک پلې کول ي  ې چې په نت
دې ټاکنو کې په هسپانیا کې د سفیر په حیث د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د پخواني رییس ښاغلي احمد یوسف نورستاني او د 

ه اړه د ولسمشر د لوړ پوړې اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون د رییس په توګه د ستراتیژیکو اطالعاتو پ
اعالن شول. د دې لپاره چې د  ۹او د اګسټ په  ۹چارواکې ښاغلي نادر نادري ټاکل شامل دي چې په ترتیب سره د جوالی په 

سره ولیدل. تمه ده چې په دې لړ کې به نورې ناستې هم   ۱۷اجرائیه رییس اندیښنې واوریدل شي، دواړو مشرانو د اګسټ په 
   ترسره شي.

د رابرسیره کیدو څخه د مخه، حکومت د سیاسي مخالفو مشرانو  شخړې د سیاسي  د ولسمشر او اجرائیه رییس تر منځ  .۵
کال  ۲۰۱۴ادعا کوله هغه تړون چې دوه کاله د مخه د  له خوا د مخ پر زیاتیدونکو عامه ننګونو سره مخ شو، دغو مخالفو مشرانو

کال د سپټمبر په   ۲۰۱۶په نتیجه کې چې د ملي یووالي حکومت را منځ ته شو، د  نیټه السلیک شو، او د کوم ۲۱د سپټمبر په 
میاشت کې به ، د ټاکنیزو اصالحاتو، پارلماني او د ولسوالیو د شورا ګانو د ټاکنو او د اساسي قانون د اصالحاتو د تصویب په 

کرزی او د افغانستان د حراست او ثبات د مخالفو   موخه د لوي جرګې په رابللو سره پای ومومي. په دې کې پخوانی ولسمشر حامد
 شورا مخکښه غړی عمر داودزی شامل وو، دواړو د لوي  ې جرګې پر رابللو ټینګار درلود.  

، ترسره کومو چې یو شمیر مخالف اشخاص ځان ته را مات کړل  ،د راپور ورکولو د مودې پر مهال یو شمیر عام الریونونه .۶
الریون کونکو پکې ګډون کړی وو،   ۷۰۰۰ست په والیت کې یوه الریون چې د راپور سره سم څه نا څه  ، د خو۲۲. د جوالی پر  شو

، قومي هزاره ۲۳د حکومت د منحل کیدو او د لوې جرګې د جوړیدو غوښتنه کوله څو یو نوی حکومت را منځ ته کړي. د جوالی په  
کله چې الریون د دوو ځانمرګو برید کوونکو لخوا په  ړاندې الریون وکړ.وو د کابل په ښار کې د برښنا د زیربنای  ی پروژې د لیږد پر و 

نیټې د خواخوږۍ مراسمو پخوانی  ۲۵نور ټپیان شول، د جوالی د  ۲۹۳ملکیان ووژل شول او  ۷۳نښه شو، او په نتیجه کې ي  ې 
کسانو لپاره چا چې د حکومت پر  ولسمشر کرزی او یو شمیر پخواني دولتي چارواکي ځان ته را مات کړل. د الریون ځای د هغو

نیټې د الریون د مشرانو له خوا یو بیان  ۲۳، د ۲۹وړاندې مظاهرې کولې د اجتماع د راغونډیدو په ځای بدل شو. د جوالی په 
 خپور شو او ژمنه ي  ې وکړه په هغه صورت کې چې د دوي غوښتنې و نه منلې شي دوي به نورو الریونونو الس پورې کړي.  

څخه د   ۲۷د جوالی د  مت د کار د ترسره کولو ، د امنیت د نه شتون او د دولتي ټاکنو او ګمارنو د مسلو په تړاود حکو .۷
نیټې پورې په فریاب، کندهار او ننګرهار والیتونو کې الریونونه ترسره شو. د اګسټ په لومړۍ نیټه، تاجک  ۶اګسټ د میاشتې تر 

کال کې د لنډې مودې  ۱۹۲۹و د سپټمبر په لومړۍ نیټه د یوه تاجک مشر ، څوک چې په ا لږکیو فعاالنو د مظاهرو د ترسره کولو
خښولو د مراسمو د په الر اچولو ګواښ وکړ. دغو فعاالنو د اجرائیه رییس، د کورنیو چارو پخواني   د بیا  لپاره په واک کې پاته شو، 

  نور څخه مالتړ ترالسه کړ. وزیر، زرار احمد مقبیل عثماني او د بلخ د برحاله والي محمد عطا

هغه وسله والې ډلې کومې چې د دولتي چارواکو سره د تړاو ادعا کوي او کومې چې د هیواد په شمال کې د قدرت قوي  .۸
بنسټونه لري، په خاص ډول هغه ډلې کوم چې د ملي جنبش او اسالمي جمعیت د سیاسي ګوندونو سره خواخوږي لري، په  
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، په فاریاب والیت کې د هغو ملیشو له خوا د بشري حقونو د سرغړونو د ۲۶ي سره مرسته کوي. د جون په دوامداره توګه د ناامن
ځانونه ملي جنبش ګوند ته خواخوږي ښي  ي، ولسمشر غني د تحقیقاتو غوښتنه وکړه او د جنبش مشر ،  ادعاوو په تعقیب چې

   وځې عملیات ودروي او کابل ښار ته ستون شي.لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ي  ې الرښونه وکړه څو خپل پ

ولسي جرګې د ملي امنیت د ریاست د  ، د ملي شورا۲۰و په برخه کې پرمختګ شوی. د جون په لد لوړې کچې د ټاک .۹
لومړي ځل رییس په توګه د معصوم ستانکزي او د دفاع وزیر په حیث د عبدهللا خان حبیبي ټاکنې تائید کړې او په دې سره ي  ې د 

لپاره د حکومت لپاره په امنیت د متمرکزې کابینې بشپړ فهرست برابر کړ. د کانونو او پطرولیم د وزیرې، د سیمه ییزو ارګانونو د 
  خپلواک ریاست د رییس او د بلخ او نورستان د والیانو په ګډون، موقفونه ال هم د سرپرستانو له خوا اداره کیږي.

، ۲۳د غوښتنو په غبرګون کې، ولسمشر غني د ولسمشر یو شمیر سالکاران مقرر کړل. د جون په  ولد ال ټولشموله ټاک .۱۰
ولسمشر غني د پخواني ولسمشر کرزي د دورې د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر فاروق وردک د والیتي چارو په اړه د مشر سالکار او 

رلمان غړی، د ملي پیوستون د چارو په اړه د مشر سالکار په  د والیت څخه د پا روان، محمد الماس ذاهد، د پ۲۸د جوالی په 
، د پخواني ولسمشر کرزي د دورې د ترانسپورت او ملکي ۹حیث وټاکل. د اګسټ پر دوهمه، په داسې حال کې چې د اګسټ په 

فغانستان د خلکو د هوانوردي پخوانی وزیر حمیداله فاروقي د کابل پوهنتون د رییس په توګه وټاکل شو، ابو حسین یاسر، د ا
اسالمي حرکت د سیاسي ګوند مشر، په عمومي توګه یو شعیه، د امنیت په چارو کې د ولسمشر د سالکار په توګه وټاکل شو. د  

، استاد عبداحلیم چې د عبدالرسول سیاف تر مشري الندې د افغانستان د حراست او ثبات د شورا سره خواخوږي ۱۴اګسټ په 
  ړاو د ولسمشر د سالکار په حیث وټاکل شو.لري د قومي چارو په ت

لکه څنګه چې د ملي یووالي د حکومت د را منځ ته کیدو په تړون لیک کې ي  ې یادونه شوې، د ټاکنیزو اصالحاتو په برخه  .۱۱
کمیسیون د ټاکنیز کې زیاتیدونکی پرمختګ شوی کوم چې به د راتلونکو ټاکنو څخه د مخه وي. له هغه وروسته چې د ملي شورا ګډ  

و نه   د ولسي جرګې له خوا رد شو ی، د ناراضایتي په له منځه وړلو  ۱۳مدیریت د ارګانونو په تړاو د یوه فرمان په اړه چې د جون په  
  تر پوښتنې   د دوبي په خپلو رخصتیو پیل وکړ.  ۲۱د مشرانو جرګې له خوا تائید شو، تقنیني ارګان د جوالی په    ۲۸توانید، د جون په  

د نړیوالي ټولنې د غړو سره وک تل او په خپلو ژمنو    ۱۴والی په  جالندې د فرمان د موقف په راتلو سره، ولسمشر او اجرائیه رییس د  
 ۳۱الیو د شوراګانو د ټاکنو تر سره کول دي، ټینګار وکړ. د جوالی د ود ټاکنیزو اصالحاتو او د پارلماني او ولس ېي  ې چې موخه ي   

، د نظارت لپاره د اساسي قانون د پلې کولو خپلواک کمیسیون مشوره ورکړه چې حکومت کوالی شي د تیر نیټې په یوه لیک کې
کال د تقنیني مودې په ترڅ کې یو نوی فرمان پرته له دې چې ملي شورا ته ي  ې و استوي صادر کړي. حکومت د فرمان د مسودې د 

 او چمتوالي ته وده ورکړي.   شي ځینو ټاکنیزو اصالحاتوجوړولو په اړه خپل کار ته دوام ورکړ ، خپرول ي  ې کیدای 

او جګړه ییزو   په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشر، مال هیبت هللا اخوندزاده د خپل واک د پیاوړي کولو په هڅو .۱۲
د مشرتابه  ود پاته شوی.تمرکز کوي، د راپور ورکولو په دوره کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو احتمال ډیر محد عملیاتو

د بدلون په تعقیب، د طالبانو په حرکت کې د پام وړ مخالفت نه تر سترګو کیږي. د جوالی په شپږمه د روژې میاشتې د پای ته  
د ولسمشر  ۱۴و د سولې او پخالینې سره یو ځای شي. د جوالی په څرسیدو په مناسبت په وینا کې ولسمشر په طالبانو غږ وکړ 

د افغان سولې او پخالینې د بهیر په اړه د څو اړخیزې همغږۍ د شپږمې ناستې لپاره چې په ترکیب کې ي  ې  ل چې،ویاند ووی
افغانستان، چین، پاکستان او د امریکا متحده ایالتونه شامل دي، کوم پالن نه لري. خو د دې سره د طالبانو یوه پالوې د جوالی 

 ه. چنګډو څخه لیدنه وکړ د د چین  ۲۲او  ۲۱په 
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د افغان حکومت او حکمتیار اسالمي ګوند تر منځ د راپور سره سم د داسې مسلو، د بیلګې په توګه، د نړیوالو ځواکونو   . ۱۳
د وتلو لپاره د مهالویش، او د یادې ډلې لپاره د امنیت او سیاسي استازیتوب د تضمین برابرولو په موخه د سولې خبرې اترې  

ه خپل اختریز پیغام کې د حزب اسالمي مشر گلبدین حکمتیار وویل چې د هغه جنګیالیو ته نیټې پ ۳ودریردي. د جوالی د 
 الرښوونه شوې چې یوازې د ځان د دفاع په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې عمل وکړي. 

شورا د اګسټ پر لومړۍ   د سولې عالي شورا د دې شورا د نوی جوړښت او ستراتیژې د جوړیدو په برخه کې کوم چې یادې . ۱۴
( پریکړه لیک د ۲۰۰۰) ۱۳۲۵نیټه نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړ، پرمختګ کړی. د ښځو، سولې او امنیت په اړه د امنیت شورا د 

پلې کولو لپاره د حکومت له خوا د افغان ملي پالن د تطبیق د پر مخ بیولو په برخه کې، د ښځو د سازمانونو په ګډون ، د مدنې 
د استازو سره د افغانستان د سولې او پخالینې د ستراتیژې د مسودې په اړه خبرې اترې ترسره شوې. تمویل کونکو موافقه  ټولنې

 وکړه چې د سپټمبر د میاشتې په پای کې د شورا لپاره موقته بسپنه تمدید کړي. 

ولو د مودې پر مهال د سولې د محلي نوښتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پالوي )یوناما( د راپور ورک  . ۱۵
، د بغالن والیت د پلخمري په ښار کې، ۲۰څخه د مالتړ په موخه د یو شمیر پیښو لپاره د تسهیل چارې برابري کړې. د جوالی په  

ه مالتړ د والیتي د والیتي ادارې، مدنې ټولنې او همداراز د ولسوالیو څخه دیني علماوو د سولې په هغه جرګه کې چې د یوناما پ
ګډونوالو پریکړه وکړه چې په خپلو ولسوالیو کې د سولې لپاره کار وکړي. د اګسټ پر  ګډون وکړ. چارواکو له خوا دایره شوې وه،

نهمه، یوناما د سولې په بهیر کې د ځوانانو د نقش په اړه د یوه سیمه ییز کنفرانس کوربه و، چې د سمنګانو، بلخ، سر پل او 
ولسوالیو ځوانو استازو ګډون وکړ. ګډونوالو یوه اعالمیه تصویب کړه، په حکومت او نړیواله ټولنه   ۴۰والیتونو څخه د  جوزجان د  

غږ کوي څو د سولې په بهیر کې ځوانانو ته برخه ورکړي او همداراز د ځوانانو ملي کنفرانس دایر کړي څو وکوالی شي د سولې د  
   .نوښتونو په اړه خبرې اترې ترسره کړي 

 ب. امنیت

په داسې حال کې چې د طالبانو له خوا شدید عملیات دوام لري، امنیتي وضعیت ډیر بې ثباته پاتې شوی. له هغه راهیسې  . ۱۶
شوې. د  ، د طالبانو حرکت خپل پسرلني عملیات پیل کړل، وسله والې نښتې په لوړه کچه په دوامداره توګه واقع۱۲د اپریل په 

په  راپور ورکولو په دوره کې، د ولسوالیو د ادارې مرکزونو د نیولو د هڅو او د اکماالتي کلیدي الرو د بندولو په شمول، طالبانو 
په  ، او  کې  والیتونو پهد فاریاب او جوزجان په شمالي سیمه کې ،  کې والیتونوپه د بغالن، کندز او تخار  ،شمال شرقي سیمه کې

 والیتونو کې د حکومت د کنترول د ننګولو په موخه خپل عملیات متمرکز کړل.  پهد هلمند، کندهار او اروزګان ې سهيلي سیمه ک

سلنه لوړ شوی، دا د   ۱۴.  ۷د مۍ او جوالی د میاشتو تر منځ، د وسله والو نښتو شمیر د پخوانیو دریو میاشتو په پرتله   . ۱۷
تر منځ د نسبي کمښت  ۶او د جوالی د  ۷ړ دی. د روژې په میاشت کې د جون د سلنه لو  ۲۴کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۵

را په دیخوا د لنډ وخت لپاره د )هلمند والیت( د خانیشین او سنګین د ولسوالیو ، د )جوزجان والیت(   ۱۹وروسته، د جوالی د  
باد او کال زال د  د قوش تپ ې د ولسوال، د )بغالن والیت( د دهن غوري د ولسوالۍ ، د کندز )والیت(

 
د دشت ارچي، خان ا

او د هلمند والیت د مرکز لشرکرګاه پر وړاندې  ولسوالیو او د )تخار والیت( د خواجه غار د ولسوالۍ د ادارې مرکزونو په نیولو ، 
ډیری ولسوالیو د  او امنیتي ځواکونو د  دوامداره فشار له امله د طالبانو یرغل بیا تشدید شو. که څه هم د افغانستان ملي دفاعي 

 مرکزونو کنټرول بیرته ترالسه کړ، دا ځایونه ، په ځانګړي توګه په سهیل او شمال ختیځ کې تر پام وړ فشار الندې پاته شوې. 

مستندې کړې دي   ېامنیتي پیښ  ۵۹۹۶نیټو تر منځ، ملګرو ملتونو د هیواد په کچه ټولټال    ۱۵او د اګسټ د    ۲۰د مۍ د   . ۱۸
سلنه کموالی څرګندوي.    ۳.  ۶د ورته مودې په پرتله    کال   ۲۰۱۴سلنه لوړوالی او د    ۴.  ۷د ورته مودې په پرتله  کال    ۲۰۱۵چې دا د  
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 سلنې په درلودلو سره د اک ثریت امنیتي پیښو مسول وې چې له   ۲۶.  ۶د    د مخکنیو رجحاناتو سره په سمون کې، وسله والې نښتې
شوې چاودیدونکې توکې راځي. د راپور ورکولو د مودې پر مهال د ټولټال مستند   سلنې په درلودلو سره تبعیه  ۱۷.  ۳هغه وروسته د  
سلنې په درلودلو سره، ډیری امنیتي پیښې د هیواد په جنوبي، جنوب شرقي او شرقي سیمو کې پیښې شوې  ۶۸. ۱شویو پیښو د 

واښونو او قتل له الرې اعمال نفوذ وکړي. په ګ،  ېدولت ضد عناصرو همداراز خپلو ناڅاپه بریدونو ته دوام ورکړی څو د تښتون  دي.
وژنې مستندې شوې چې دا د  ۲۶۸ناکامو هڅو په شمول، ټولټال  ۴۰نیټې پورې، د  ۱۵څخه د اګسټ تر  ۲۰ټوله کې، د مۍ د 

ولو د ډله ییزو تښتونو په شمول، د راپور ورک ۱۵سلنه کموالی ښي  ې. د دې سربیره، د  ۶. ۲کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۵
کال د ورته مودې په پرتله د ځانمرګو بریدونو   ۲۰۱۵پیښې مستند شوې. د    ۱۰۹مودې پر مهال د هیواد په کچه د تښتونو ټولټال  

نیټې د برید په شمول د کوم  ۲۳هغو ته راټیټه شوې. د هزاره الریون کونکو پر وړاندې د جوالی د  ۱۷هغو څخه  ۲۶کچه د 
سان څانګې/داعش ومانه، په کابل کې د لوړې کچې بریدونو دوام وموند. طالبانو یاد برید مسولیت چې د اسالمي دولت خرا

وغانده. د اګسټ پر لومړۍ نیټه، طالبانو د یوه نړیوالې ودانۍ /دفتر پر وړاندې چیرې چې بهرني قراردادیان اوسیدل مسولیت 
 ومانه. په دې پیښه کې دری بریدګر او یو تن پولیس افسر ووژل شول. 

د پولنډ په وارسا کې د شمالي اتالنتیک تړون سازمان )ناتو( په ناسته کې، د ناتو سازمان غړو او د   ۹او  ۸د جوالی په  . ۱۹
کال ور ها خوا په افغانستان کې د ماموریت د   ۲۰۱۶غوڅ مالتړ ماموریت ونډې اخیستونکو د خپل موجوده جوړښت الندې د 

. په ناسته کې، ولسمشر غني او اجرائیه رییس عبدهللا ژمنه وکړه چې د افغانستان حکومت دوامداره شتون په اړه تړون نهاي  ي کړ
کال په اوږدو کې د خپلو امنیتي ځواکونو مالي مسولیت پر غاړه واخلي، د فساد سره د مبارزې او د ملکیانو د خوندیتوب    ۲۰۲۴به د  

کال   ۲۰۲۰کوریا جمهوریت د د ناتو سازمان غړو، همداراز جاپان او په شمول به د اصالحاتو د اجنډا پلې کولو ته دوام ورکړي. د 
تر پایه د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره د مالي مرستو د دوام په موخه د خپلو ژمنو تصدیق وکړ. افغان سیاسي مشرانو  

کال تر  ۲۰۱۷اما خپله پرکړه اعالن کړه چې د ، د متحده ایالتونو ولسمشر ، بارک اوب۶د ناستې د پایلو هرکلی وکړ. د جوالی پر 
سرتیري وساتي او د هغه مخکنی پالن ځای ي  ې ونیو چې غوښتل    ۸۴۰۰جنوري پورې به په افغانستان کې د متحده ایالتونو ټولټال  

ه اصولو کې په جون میاشت کې، ولسمشر اوباما د ښکیلتیا پ سرتیرو ته را ټیټ کړي . ۵۵۰۰کال تر پایه به ارقام  ۲۰۱۶ي  ې د 
د متحده ایالتو سرتیرو ته اجازه ورکوي څو افغان امنیتي ځواکونو ته ال ډیر مستقیم مالتړ چمتو کړي او د  چېبدلون را منځ ته کړ 

   طالبانو پر وړاندې د هوای  ي بریدونو د کارولو په شمول ، د هواي  ي بریدونو کارول پراخ کړي.

رفیت د ال زیاتولو په برخه کې کم شانته پرمختګ کړی، خو په کندز کې عملیاتو  افغان امنیتي ځواکونو د خپل هواي  ي ظ . ۲۰
ښوده چې له دې سره سره د قوماندې، کنترول، مشرتابه او لوجستیک په ي  ې  ال ډیر تاک تیکي نرمښت ننداري ته وړاندې کړ، و

امنیتي ځواکونو په منځ کې مخ پر زیاتیدونکو برخه کې د پام وړ نیمګړتیاووې موجودې دي. د جون له میاشتې راهیسې راپورونو د 
تلفاتو ته اشاره کړې، په خاص ډول هغه چې په جګړه کې وژل شوې. لوړو ارقامو ته په ک تو، د پایښت په اړه په دوامداره توګه 

ږي چې دا کچه لوړه  ساتنه خورا ټیټه ده او اړتیا لیدله کی  استخدام د هدف سره سم دی، مګر بیا نوم لیکنه او  پوښتنې مطرح کیږي.
شي تر څو د تلفاتو او د دندې د پریښودو/ترک خدمت له الرې د را منځ ته شویو زیانونو مخ ونیسي. په جوالی کې، د افغان ملي 

سنه وو. د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتي ظرفیت  ۹۴او  ۸۶. ۶پوځ د سرتیرو کچه او د افغان ملي پولیسو شمیر په ترتیب سره 
 ي کولو په موخه د روانو هڅو سربیره، هغوي د بیا تحکیماتو لپاره په ځانګړو ځواکونو او نړیوالو پوځې ځواکونو تکیه کوي.  د پیاوړ 

د افغان امنیتي ځوانو او طالبانو تر منځ د شخړې سربیره، د عراق او شام د اسالمي دولت د خراسان د والیت د ډلې په  . ۲۱
لت ضد وسله والو ډلو سره شخړې دوام درلود. زما د وروستې راپور راهیسې، افغان امنیتي شمول په افغان خاوره د نورو دو

ځواکونو د نړیوال پوځې مالتړ په مرسته په ننګرهار والیت کې د عراق او شام د اسالمي دولت د خراسان والیت د ډلې پر وړاندې 
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، د دې ډلې د مشر حفیظ سعید د وژل کیدو په ګډون، ۲۶ پهځمکني او هواي  ي عملیات تشدید کړي. د راپور سره سم، د جوالی 
د دغو عملیاتو په نتیجه کې د عراق او شام د اسالمي دولت د خراسان والیت ډلې جنګیالیو ته د پام وړ تلفات اوښتي چې په دې  

ځینې بې ځایه شوې  والیت کې ي  ې د یادې ډلې شتون ال را کم کړی. د عراق او شام د اسالمي دولت د خراسان والیت د ډلې 
 جنګیالي د راپورونو له مخې کنړ والیت ته تللي. 

د طالبانو د مشر هیبت هللا اخوندزاده د مشرتابه د تحکیم او پیاوړتیا سره سره، د جوالی په لومړیو کې د هرات والیت  . ۲۲
مال رسول سره خواخوږي لري وسله والې د شینډنډ په ولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قوماندانانو تر منځ کوم چې د اخندزاده او 

 نښتې پیل شوې، چې په نتیجه کې ی  ې د طالبانو یو شمیر غړي ووژل شول او د اګست تر لومړیو ي  ې دوام درلود.  

پیښې  ۱۴د راپور ورکولو د مودې په جریان کې، د ملګرو ملتونو پر وړاندې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه ټولټال  . ۲۳
په عمده توګه د افغان چې ي. په دې کې د ګواښ شپږ او د جرمونو سره تړلې اووه پیښې شاملي وي د کومو له امله ریکارډ شوید

   کارکونکو غړي متاثره شوې.

 ج. سیمه ییزه همکاري 

الو زما د پخواني راپور راهیسې، د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره محدودو لرلیدونو، په پاکستان کې د افغان کډو . ۲۴
وضعیت او د پولو په اوږدو کې کشمکش د افغانستان او پاکستان تر منځ اړیکې په دوامداره توګه متاثره کړې. پاکستاني چارواکي  
په طورخم کې د خپلو طرزالعملونو د پلې کولو په برخه کې ژمن پاته شوې، او د جوالی د لومړی نیټې راهیسې یوازې هغو افغانانو  

پورې، له هغه وروسته چې پاکستان په سیمه کې د دروازې  ۱۴څخه تر  ۱۲کوم چې ویزې لري. د جون د  ته د تګ اجازه ورکوي
پیل وکړ چې په نتیجه کې ي  ې د پولو ځواکونو ډزې تبادله کړي. په ټوله کې،   په جوړولو چې دواړه هیوادونه ي  ې د ملکیت ادعا کوي

د طورخم دروازه وتړل شوه. د دیپلوماتیکو هڅو د   له امله ي  ېول چې نور ټپیان ش  ۴۰څلور پوله ساتې ځواکونه ووژل شول او 
د لوړي کچې د میکانیزم په جوړولو    ي  ې د همغږۍ   ۲۴اوربند اعالن کړ او د جون په    ۱۵تبادلې وروسته، دواړو هیوادونو د جون په  

کابل په ښار کې غونډه وکړه. کله چې  ي  ې د  ۲۶هوکړه وکړه څو د پولې په اږدو کې د نښتو څخه مخنیوی وکړي چې د جوالی په 
پاکستان د اګسټ په لومړی نیټه د طورخم د اوښتو راوښتو په الر کې تعمیراتي چارې بشپړې کړې، افغان حکومت دغه کارونه 

کړکیچ هغه وخت بیا مخ پر زیاتیدو شو، چې کله پاکستاني چارواکو د کندهار په والیت کې د  ۱۹وغندل. د اګست د میاشتې په 
له خوا د دروازې پر وړاندې د بریدونو د مخنیوي په برخه کې افغان پوله ساتې   چمن پوله د دې لپاره چې د افغان الریون کونکو

ځواکونه پاته راغلل، وتړله. په عین وخت کې، سیاسي مخالفو اشخاصو او الریونو کونکو د پاکستان په اړه په حکومت باندې د  
 وړ. هغه د پالیسې په اړه فشار را

د راپور ورکولو د مودې په جریان کې، د زیر بنا او نښلون د پروژو په اړه سیمه ییزې ښکیلتیا دوام درلود. د جون په  . ۲۵
څلورمه، ولسمشر غني او د هند لومړي وزیر، ښاغلي نریندره مودي د هند په مالي مرسته د سلما جوړ شوی بند پرانیست او ژمنه 

د ترانسپورټ په یوه سیمه ییز مرکز بدل کړي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي رشید میریدف  ي  ې وکړه چې د هرات ښار به
قینې  -د افغانستان څخه لیدنه وکړه څو د هرات

 
اندخوي د ریل پټلۍ لپاره مالي  -تورغوندي په ریل پټلۍ خبرې اترې وکړي او د ا

انستان ولسمشر د سعودي عربستان څخه لیدنه وکړه او د سلمان بن مرسته اعالن کړي. د جوالی پر دوهمه او دریمه، د افغ
 عبدالعزیز السعود او د مرستیال ولیعهد او د دفاع وزیر، محمد بن سلمان السعود سره ي  ې وک تل. 

رکولو  د هندوستان سره د دری اړخیزه تړون نه وروسته چې تمرکز ي  ې د ایران پر چاه بهار بندر دی، د راپور و   ۲۳د مۍ په   . ۲۶
د ایران د اسالمي جمهوریت تر منځ بوختیاوې زیاتي شوې. د ایران اسالمي جمهوریت د  د مودې په جریان کې، د افغانستان او
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د والیانو یوه غونډه راوبلله تر څو  په مشهد کې د افغانستان او ایران د اسالمي جمهوریت د سرحدي والیتونو  ۲۶او  ۲۵جوالی په 
امنیت او د سوداګرۍ د نویو فرصتونو په اړه خبرې اترې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال  د یاد بندر په اړه د 

ښاغلي حکمت کرزي د اګسټ پر دریمه د ایران څخه لیدنه وکړه تر څو د سوداکري، زیربنا او د ایران په اسالمي جمهوریت کې د 
د افغانستان د ملي امنیت مشاور ښاغلي حنیف اتمر د ایران د اسالمي   ۷او    ۶  افغان وګړو په شتون خبرې اترې وکړي. د اکسټ په

جمهوریت څخه لیدنه وکړه تر څو د پولې پر امنیت او د تاوتریخوالي څخه ډک افراطیت سره د مبارزې په خاطر خبرې اترې وکړي.  
یران د اسالمي جمهوریت پنځم ګډ اقتصادي  او ا -په تهران کې د افغانستان ۱۰د یوې څلور کلنې وقفې وروسته، د اګسټ پر 

   کمیسیون دایر شو.

د افغانستان، مرکزي اسیا د هیوادونو، چین او فدراتیفې روسی  ې تر منځ د خبرو اترو په ترکیب کې امنیت او اقتصادي  . ۲۷
یوادونو مشرانو د سیمې ، د ه۲۴او  ۲۳همکاري وه. په تاکشکند کې د شینګهای د همکاریو د سازمان په غونډه کې، د جون په 

لپاره په افغانستان کې د سولې او ټیکاو پر اهمیت ټینګار وکړ. ولسمشر غني په سیمه کې په هیوادونو غږ وکړ تر څو د ترهګري سره 
منیت د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره یو ځای شي او د سیمه ییزو همکاریو پر میکانیزمونو هوکړه وکړي. د افغانستان د ملي ا

پورې د روسی  ې د فیدراتیف څخه لیدنه وکړه تر څو د ترهکري د ګواښ پر وړاندې او همداراز د  ۲۷څخه تر  ۲۵مشاور د جوالی د 
د تاجکستان او قرغیزستان څخه لیدنه    ۱۲او    ۱۰امنیتي مرستو د همکاري په اړه خبرې اترې وکړي. نوموړي همدارنګه د اګسټ پر  

 په اړه بحث وکړي.   د امنیتي مسلو وکړه تر څو

چین د څلور اړخیزې همکارۍ او همغږۍ یو میکانیزم په الره واچاو ترڅو له ترهګرۍ سره چې افغانستان ، پاکستان او   .۲۸
مه د چین په کوربه توب په پرانیستونکې غونډه کې ، هیوادونو موافقه  ۳د اګست پر  تاجکستان پکې دخیل دي مبارزه وکړي.

 د مدیریت په شمول، د همغږي او د معلوماتو د شریکولو په برخه کې ډیروالی راولي. وکړه چې د سرحداتو

 درېیم: بشري حقونه

، یوناما په افغانستان کې په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په اړه خپل نیم کلن راپور خپور ۲۵د جوالی پر   . ۲۹
مړینې او  ۱۶۰۱ملکي تلفات )  ۵۱۶۶ې پورې موده رانغاړي. یوناما ټولټال نیټ ۳۰کړ چې د جنوري د لومړۍ نیټې څخه د جون تر 

کال راهیسې په یوه نیم   ۲۰۰۹سلنه زیاتوالی ښي  ي. دا د  ۴کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۵ټپیان( مستند کړي چې دا د  ۳۵۶۵
ښځې شاملي دي   ۵۰۷ي. د تلفاتو په شمیر کې تر ټولو لوړ ریکارډ شوې شمیر څرګندو کلن راپور کې د یوناما له خوا د ملکي تلفاتو

سلنه کموالی ښي  ي. اساسا د ځمکنیو نښتو او ناچاودو   ۱۱کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۵ټپیان( چې دا د  ۳۷۷مړینې او  ۱۳) 
ټپیانو( په درلودلو سره، د ماشومانو په تلفاتو کې د  ۱۱۲۱مړینو او  ۳۸۸تلفاتو )  ۱۵۰۹سلنې، یعني  ۱۸توکو په نتیجه کې، د 

سلنه دولت پلوه ځواکونو ) د هغو له جملې   ۲۳سلنه دولت ضد عناصرو ،  ۶۰پام وړ زیاتوالی راغلی. یوناما د ټولو ملکي تلفاتو 
نړیوالو پوځې ځواکونو( او  سلنه دولت پلوه وسله والو ډلو او یوه سلنه  ۲سلنه افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو،  ۲۰څخه 
سلنه د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو تر منځ د ډزو تبادلې ته چې کومې خاصې ډلې ته نه شي منسوبیدالی،  ۱۳

منسوب کړي. د ملکي تلفاتو څلور سلنه د جګړې څخه پاته شونو چاودیدونکو توکو ته منسوب شوې. ځمکنۍ نښتې د ملکي تلفاتو  
ټپیان( ي  ې را منځ ته کړې چې په تعقیب ي  ې ډله ییز او  ۱۴۲۳مړینې او  ۴۵۹ملکي تلفات ) ۱۹۷۲ته شوی چېمخکښه المل پا

ځانمرګي بریدونه او ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي راځي. د راپور په غبرګون کې، د ولسمشر دفتر یو بیان خپور کړ او په 
منه ټینګار کړی او همداراز یادونه کوي چې د ملکي تلفاتو د راکمولو په اړه ي  ې هغه کې ي  ې د ملکي کسانو د ساتنې په ا ړه په خپله ژ 

  شي.  پلېخپله ملي پالیسې نهاي  ي کړې چې ژر به 
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په ملکي ګڼ میشتو سیمو کې د طالبانو او دولت ضد عناصرو له خوا د لوړې کچې بریدونو او د ملکي کسانو پر وړاندې  . ۳۰
، طالبانو د هغه ځانمرګي برید مسولیت ومانه چې یوه نقلیه وسیله کومې چې د ۲۰لی. د جون په رهبري شویو بریدونو دوام موند

تنه نور ټپیان   ۷ملکیان ووژل شول او  ۱۵کابل په ښار کې شخصي امنیتي قراردادیان لیږدول په نښه کړه چې په نتیجه کې ي  ې 
چې د افغان ملي پولیسو زده کړیاالن ي  ې لیږدول ځانمرګی برید ، د کابل په ښار کې د یوه کاروان پر وړاندې ۳۰د جون په  کړل.

 نور ټپیا ن شول. طالبانو د پیښې مسولیت په غاړه واخیست.  ۷۹ملکیان ووژل شول او  ۳۴ترسره شو چې په نتیجه کې ي  ې 

پیښې ثبت او  ۳۹۹ال تر منځ، د څارنې او راپور ورکولو په اړه د هیواد کاري ځواک ټولټ ۳۰او د جون د  ۱د اپریل د  . ۳۱
نور  ۶۰۰نجونې او دری نامعلوم( وژل شوې او ټولټال  ۶۰هلکان،  ۱۵۰ماشومان ) ۲۱۳تصدیق کړې د کومو په نتیجه کې چې 

ځمکنۍ  سلنه( په درلودلو سره، ۵۴تلفاتو )د ټولو تلفاتو  ۴۳۶نجونې او دوه نا معلوم( ټپ ي شوي. د ټولټال  ۲۰۳هلکان،  ۳۹۵)
بیا ځای    سلنه ( په درلودلو سره،  ۱۵تلفاتو )د ټولو تلفاتو    ۱۲۳د تلفاتو مخکښه المل پاته شوی، د ماشومانو د  نښتې د ماشومانو  

سلنه( د ماشومانو د تلفاتو تر ټولو   ۱۲ي تلفاتو کتلفاتو په درلودلو سره، د ) ټولو مل ۹۵پرځای شوي چاودیدونکي توکي راځي. د 
منسوب شویو او نړیوالو پوځې ځواکونو    ۴۲افغان ملي پوځ ته د    ې چاودیدونکي توکي و. مخکښه دریم المل د جګړې څخه پاته شون

 ۱۲تلفات را منځ ته شوي، )د ټولو تلفاتو  ۵۱منسوب شویو تلفاتو په شمول، د هواي  ي بریدونو په نتیجه کې د ماشومانو  ۹ته د 
پاته تلفات یو شمیر تاک تیکونو ته منسوب   ۱۰۸د ماشومانو    سلنه(. د هدفي وژنو، ځانمرګي او ډله ییزو وژنو په شمول، کاري ځواک

 کړي.  

دولت ضد  سلنه( ۳۹تلفاتو په شمول چې طالبانو منسوب شوې ، کاري ځواک د ماشومانو زیاتره تلفات )  ۲۱۲د  . ۳۲
نسوب شوې. د  سلنه تلفات( م ۳۶عناصرو ته منسوب کړې، چې ور پسې بیا دولت پلوه ځواکونو راځي چاته چې )د ماشومانو 

تلفات د شخړې کومې   ۲۰۳ماشومانو څلور تلفات د پولې په اوږدو کې د پاکستاني پوځې ځواکونو ډزو ته منسوب شوې. پاته ټولټال  
اووه پیښې، د روغتیاي  ي    ډلې ته نه شي منسوبیدالی. د پاته سرغړونو له جملې څخه، ملګرو ملتونو د تعلیمي مرکزونو د په نښه کولو

په نښه کولو اته پیښې، د هلک د تښتونې یوه پیښه او د بشر پالنې د السرسي څخه د انکار څلور پیښې تایید کړې. د  مرکزونو د 
راپور ورکولو د مودې په جریان کې، ملګرو ملتونو د بدخشان په والیت کې د طالبانو له خوا په شخړه کې د ماشومانو د پراخې 

کورنیو پورې دغه سیمه پرایښوده   ۱۲۰او    ۱۰۰پایلې په توګه ، د راپورونو له مخې له ټولټال تر  کارونې په اړه راپورونه تر السه کړې. د
په حیث د دوي ماشومان په لیکو کې استخداموي. د جون څخه تر اګسټ   ، او ویره ی  ې څرګنده کړې چې طالبان د تګ د یوه المل

نو، کنړ او لغمان د والیتونو د پولیسو د استخدام په مرکزونو کې پورې، د کورنیو چارو وزارت د بامیانو، سرپل، جوزجانو، سمنګا
 ته رسیږي.   ۱۳د ماشومانو د ساتنې شپږ نوې مرکزونه پرانیستي دي، چې په دې سره د هیواد په کچه د دغه ډول مرکزونو شمیر 

و د ملي امنیت ریاست د ماشومانو د مودې په جریان کې، د کورنیو چارو او ښوونې او روزنې وزارتونو اد راپور ورکولو د  . ۳۳
، د کورنیو چارو وزارت یو داسې الرښود خپور کړ چې د رسنیو له  ۱۸ساتنې د ښه کولو په موخه الرښودونه صادر کړې. د جون په 

او  د جون په څلورمه او د جوالی په څلورمه، د ښوونې الرې د ملي امنیت په تور د نیول شويو ماشومانو ښکاره کول منع کوي.
روزنې وزارت د امنیت په تړاو ټولو وزارتونو ته دوه الرښودونه ولیږل او په هغو کې ي  ې د خوندي ښوونځیو د اعالمی  ې په اړه د 
افغانستان ژمنتیا روښانه کوي او د امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوي څو د پوځې موخو لپاره د ښوونځیو څخه کار وا نه خلي. د 

امنیت ریاست یو الرښود خپور کړ چې موخه ی  ې کابل ښار ته څیرمه د پروان په والیت کې په کلکو   جوالی په دوهمه، د ملي
امنیتي تدابیرو د سمبال د توقیف ځای په شمول، د لویانو د توقیف مرکزونو څخه د ماشومانو د لیږد مخنیوی دی او همدارنګه د 

  د اسانتیاوو برابرول دي.لویانو د توقیف مرکزونو څخه د ماشومانو د خالصون لپاره 
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، حکومت ۱۱حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې د خشونت د ځوابولو په موخه خپلو هڅو ته دوام ورکړی. د جون په   . ۳۴
پر وړاندې د خشونت د مخنیوي په اړه ستراتیژې ا و د عمل پالن تصویب کړ. د جوالی په  ځوکلونو لپاره د ښ ۲۰۲۰۲-۲۰۱۶د 
 ، د غزني په ښار کې د ښځو د چارو د ریاست په رییس نامعلومو بریدګرو برید وکړ. ۲۶

ور نشر کړ ، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د ودونو په اړه خپل کلنۍ راپ۱۷د جوالی په  . ۳۵
پیښې مستند کړې. دا د تیر کال د    ۲۳۵کال د مارچ تر منځ موده کې د نجونو د ودونو ټولټال    ۲۰۱۶کال د مارچ او    ۲۰۱۵چې د  

ښي  ي. دغه راپور د نجونو د ساتنې لپاره د موجوده حقوقي چوکاټ سره په سمون کې د یو لړ   یسلنه زیاتوال ۴ورته مودې په پرتله 
 ندیز کوي.  اصالحي عملونو وړا

واد په شمال کې  یڼیټه د ه ۱او د اګسټ په  ۱۶ا په ترتیب سره د جوالی په مد راپور ورکولو د مودې په جریان کې، یونا . ۳۶
د سمنګانو او سر پل په والیتونو کې د دولت ضد عناصرو له خوا په "اخالقي جرمونو" د تورنو دوو میرمنو اعدامونه مستند کړي.  

په والیت کې، د دولت ضد عناصرو له خوا په یوه هڅه د یوې ښځې د سنګسار څخه د سپین ږیرو له خوا د  په جون کې د تخار
پیښې مستندې کړې چې  ۷کال له پیل راهیسې، یوناما د موازي عدلي سزاګانو  ۲۰۱۶منځګړیتوب په پایله کې مخنیوی وشو. د 

 ړل شوې. کاو دریو ښځو ته په فزیکي ډول سزاګانې ور په نتیجه کې ي  ې د دولت ضد عناصرو له خوا څلور ښځې اعدام 

ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو د پوهاوي لوړولو او د ښځو لپاره د مستقیم مالتړ د خدمتونو برابرولو ته دوام ورکړی. د   . ۳۷
و کې د ښځو د  څخه د اګسټ تر لسمې پورې، ملګرو ملتونو د بغالن، هرات، خوست، پک تیکا او زابل په والیتون  ۲۰جوالی د 

څخه زیات افغانان تر  ۳۰۰او د تلویزیون له الرې د خبرو اترو په شمول، تر  ښځو ۱۸۰حقونو په اړه خبرې اترې تنظیم کړې، د 
مرکزونو او د  ۱۱والیتونو کې د کورني تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره د ښځو د ساتنې د  ۱۳پوښښ الندې نیولي. ملګرو ملتونو په 

رښود د پنځو مرکزونه د مالتړ چارو ته دوام ورکړی. د جنډر د برابري او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د نهاد د  کورنۍ د ال

څخه د جوالی تر  ۱۸، د جوالی د  Phumzile Mlambo-Ngcuka منشي د مرستیال / اجرائیوي رییس، عمومي
 رائیه رییس سره ي  ې ولیدل.  پورې د کابل ښار څخه لیدنه وکړه او د ولسمشر او اج ۲۱

، د ملي شورا پورته خونې یا مشرانو جرګې د کښته خونې یا ولسي جرګې له خوا د مخه نیونکي توقیف په ۱۵د جون په  . ۳۸
کال د سپټمبر د دوهمې نیټې د ولسمشر فرمان، چې د مخه رد شوی و تصویب کړ چې د ټاکلي موعد او ازادي حواله   ۲۰۱۵اړه د  

اساسي قانون په واسطه خوندي شوی. د ولسمشر د فرمان نورې برخې تصویب شوې، د هغو مقررو په شمول چې  ورکوي چې د
 د انفرادي کسانو لپاره چې د امنیت سره د اړوندو جرمونو په خاطر نیول شوي د وخت څخه د مخه توقیف موده غځوي. 

د ملګرو ملتونو د قاعدو سره په سمون کې د هغو ژڼکیو د   د عدلي  ي وزارت له خوا د یوې غوښتنې په غبرګون کې، یوناما . ۳۹
ساتنې لپاره چې د خپلو ازادیو څخه محروم شوي، )هاوانا قواعد( ، د هیواد په کچه د ژڼکیو د اصالح مرکزونو ارزونه بشپړه کړې. 

و پرمختګونو ته اړتیا لیدله که څه هم چې د تیرې لسیزې په ترڅ کې پرمختګ شوی، په راپور کې دې ته اشاره شوې چې ال زیات
 کیږي، د بیلګې په توګه، د ژڼکیو د اصالح مرکزونو د شمیر زیاتوالی.  

 څلورم: د کابل پروسې تطبیق او د پرمختیای  ي مرستو همغږي 

کال د لیږد د بهیر او د سوکه اقتصادي ودې له امله په دوامداره توګه د  ۲۰۱۴افغانستان، د نورو شیانو تر څنګ، د  . ۴۰
یو لړ ننګونو سره مخ و. د ناټو د سازمان په پورته یاده شوې غونډه کې چې د جوالی په میاشت کې په وارسا کې ترسره شوه، بسپنه  

کال راهیسې د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق  ۲۰۱۲ژمنې بیا تازه کړې، خو د ورکونکو د امنیتي سک ټور سره خپلې 
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کړی چې د وخت په تیریدو سره به د افغانستان د امنیت لګښتونه ناپایداره شي ، نو د اقتصادي   تحلیلونو په دوامداره توګه تاکید
 سک تور کې.  يشي، په ځانګړي توګه په امنیت ودې او د لګښتونو د راکمولو او ادغام په نتیجه کې باید عواید زیات

ډالرو په ارزښت د امریکاي  ي میلیون  ۴۵، د نړیوال وجهي صندوق اجرائیوي بورډ د افغانستان لپاره د ۲۰د جوالی په  . ۴۱
ي بسپنه  کریډیټ د اسانتیاوو د تنظیم یو درې کلن پراخ پالن تصویب کړ. د دې اسانتیا الندې د اقتصادي پروګرام موخه د اضاف

د تسریع کولو د چارو سره مرسته او همدارنګه د اقتصادي ودې لپاره د ملي پالیسې ګانو لپاره د مالتړ برابرول دي. له هغه    ورکونکو
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان بشپړ  ۲۹انستان د جوالی په غپارلمان د تړون الحاق تصویب کړ، اف ۲۲وروسته چې د جون په 

 غړیتوب ترالسه کړ. 

د پراختیاي  ي   ۳۰د افغانستان د سولې او پراختیا د ملي چوکاټ د دوهمې مسودې په خپرولو سره چې د جوالی په  . ۴۲
همکارانو د نظر او تبصرو ورکولو په موخه خپره شوه، د افغانستان په اړه د بروکسل د کنفرانس لپاره د حکومت چمتوالي دوام  

ندوینو، سک ټوري لومړیتوبونو او د حکومت په پراختیاي  ي پروګرامونو کې د وګړو د بې  درلود. د هغوي تبصرې د لوی اقتصاد د وړا
د چوکاټ بشپړه  ۴ځایه کیدنې د مسلې د ځوابولو د اهمیت په شمول په مسلو متمرکزې وي. حکومت ژمن دی چې د سپتمبر په 

 مسوده د همغږۍ او نظارت د ګډ بورډ په ځانګړې ناسته کې وړاندې کړي.  

بروکسل د کنفرانس څخه وړاندې د تمویل کونکو استازو لپاره، د خدمتونو، کرني، ښاري پراختیا، د ښځو د اقتصادي    د . ۴۳
پیاوړتیا او زیربنا د رسولو لپاره د ولسي تړون د موډل په شمول، حکومت په اکسټ میاشت کې د سک ټوري پراختیاي  ي پالنونو په 

کلونو لپاره د حساب ورکونې د دوه اړخیزه چوکاټ له الرې د ځان  ۲۰۱۸-۲۰۱۷. د مقدماتي وړاندې کولو /پریزنټیشن پیل وکړ
د تازه کولو لپاره د حکومت د وړاندیزونو په اړه خبرو اترو دوام درلود. د حکومت او پراختیاي  ي  بسیاینې الندې د تحویل وړ شیانو

نه د افغانستان د سولې او پراختیا د ملي چوکاټ سره  شریکباڼو دواړو موخه د دې یقیني کول و چې د تحویل وړ شیان په روښا
، د مدني ټولنو شبکو په مرکزي او سیمه ییزه کچه د سالمشورو یوه لړۍ پیل کړه څو اندیښنې جوتې کړي  ۳۱ونښلوي. د جوالی په  

  او د بروکسل د کنفرانس لپاره دریځ وړاندې کړي.

ډا د پلي کولو لپاره هڅې زیاتي کړي. حکومت د فساد د دوسیو سره د حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې د خپلې اجن . ۴۴
یو فرمان  ۳۰معامله کولو په موخه د خاصي محکمې، د فساد پر وړاندې د جناي  ي عدلي مرکز د را منځ ته کولو په هدف د جون په  

را د لومړۍ ناستې مشری وکړه. په  ، ولسمشر د حکومتولي، عدالت او اداري فساد په اړه د عالي شو ۲۸صادر کړ . د جوالی پر 
ناسته کې، عالي شورا د سترې محکمې هغه وړاندیزونه چې د یاد مرکز د محاکمو د داخلي صالحیت او قلمرو په تړاو و، تصویب 
  کړل او ممکن هغو ټولو والیتونو ته چیرې د فساد په سترو دوسیو کې فساد شوی، او په کومو کې چې لوړ رتبه چارواکي ښکیل وي 

 امریکاي  ي ډالره(.  ۷۳۰۰۰و په ارزښت مالي زیانونه اوښتي وي، وغځیږي )اټکل ی یا لږ تر لږه د پنځو میلیون افغان

، د افغانستان د ځمکو د ادارې لوی اجرایوي ۱۲د ځمکې د اصالحاتو په بهیر کې پرمختګونه راپور شوي. د جوالی په  . ۴۵
فسر اعالن وکړ چې د شخصي پانګه والو لپاره د

 
هغو ته را ټیټ  ۹اداري مرحلو څخه  ۵۲دولتي ځمکو د اجارې د تصویب بهیر د   ا

 ۱۴۰۰۰۰شوی دي. د یوې پایلې په حیث، د پروسس کولو وخت له میاشتو څخه اونیو ته راټیټ شو ، د ځمکو د اجارې عایدات د  

د افغانستان د حقوقي چوکاټ  اوبو حقونه : “ میلیون امریکاي  ي ډالرو ته لوړ شو. د یوناما راپور، د ۳.۴امریکاي  ي ډالرو څخه 
د کرنې،  وړاندیزونه لري، د انرژې او اوبو او ارزونه چې د کرنې لپاره اوبه اداره کوي" چې د شخړو د هوارولو د میکانیزمونو لپاره

 اوبو لګونې او مالدارۍ د وزارتونو سره شریک کړای شو.  
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ه ، چې د دوه اړخیزې حساب ورکونې د چوکاټ له الرې د ځان بسیاینې  د سیمه ییزې حکومتدارۍ د پالیسۍ بیا ک تن . ۴۶
الندې د حکومت د لنډمهاله ژمو څخه یوه ده ، دوام درلود. د راپور ورکولو د مودې په جریان کې، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې  

شوې مسودې په اړه د والیتي سالمشورو هغو کې د سیمه ییزې حکومتولي د بیا ک تل  ۳۰والیتونو له جملې څخه په  ۳۴ادارې د 
یوه لړۍ په الر واچوله. مخکي له دې چې بیا ک تل شوې مسوده ولسمشر او کابینې ته د تصویب لپاره واستول شي، باید د خبرو  

اصالح د اترو په موخه اړوندو وزارتونو ، مدني ټولنې ، او نړیوالو همکارانو ته وړاندې شي. حکومت همداراز د عامه خدمتونو د 
خپلې اجنډا پلي کولو ته هم دوام ورکړ. ولسمشر د اګسټ په میاشت کې د سیالیو له الرې شپږ ښارواالن وټاکل چې په دې سره  

 هغو ته شمیر اوچت کړ. ۱۵۴هغو ته یا په ټوله کې  ۲۱ښارواالنو له جملې څخه  ۳۳کال کې د سیالیو له الرې د  ۲۰۱۶ي  ې په 

لیسو د مسلکي کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړ. د راپور ورکولو د مودې په جریان کې د کورنیو  حکومت د افغان ملي پو . ۴۷
 ،۳۱چارو د وزارت چارواکو د نړیوالي ټولنې او یوناما په مالتړ د وزارت د ستراتیژیک پالن د پیاوړي کولو لپاره کار وکړ. د جوالی په  

پولیسو د مشرتابه ، روزنې ، قوماندې او کنټرول ، او د پروګرام د پلي کولو د څارنې او ارزونې د پولیسو د همغږۍ نړېوال بورډ د 
په برخو کې د کلیدي تشو د لرې کولو لپاره د تفصيلي عمل پالن طرحه تصویب کړه. ملګرو ملتونو د جنډر حساس امنیتي سک تور 

ام ورکړ. د مۍ او جون په میاشتو کې، یوناما د افغان ملي پولیسو  د اصالحاتو د ودې په موخه د تخنیکي مالتړ چمتو کولو ته دو
سلنې څخه استازیتوب کوي ، او همدارنګه د  ۱۰ښځینه غړو سره ، چې د ښځینه پولیسو د قول اردو ګانو د څه نا څه  ۳۱۴له 
وارزوي. د ښځینه پولیسو هغو کې د ملي پولیسو د چارواکو سره ولیدل څو هلته پرمختګ  ۱۹والیتونو له جملې څخه په  ۳۴

افسرانو د ساتنې په برخه کې، په خاص ډول په کار ځای کې د ځورونې په حواله او د ولسوالیو په کچه د جنډر د پالیسې ګانو د  
، د کورنیو چارو وزات د شکایتونو یو میکانیزم را منځ ته کړ ترڅو د ښځینه پولیسو  ۱۱تطبیق په اړه تشې جوتې شوي. د جوالی په  

ر وړاندې د جنسي ځورونې څخه مخنیوی وکړي او هغه ته ځواب وواي  ي. د دې لپاره چې د ښځینه پولیسو افسرانو شمیر زیات پ
 غړو لپاره په ترکیه کې روزنې برابري کړې.   ۹۱ شي ، د کورنیو چارو وزارت د افغان ملي پولیسو د ښځینه

 پنځم. بشري مرستې

وی ، د پام وړ نويو شخړو په درلودلو سره چې د داخلي بې ځایه کیدنې له امله را بشری وضعیت د اندیښنې وړ پاتې ش . ۴۸
د کلیوالي ټولنو زیانمنتوب د بې ځایه   داخلي بې ځایه کیدني د السرسي د دوامدارو ننګونو په واسطه تشدید کیږي. منځ ته کیږي 
   له امله نور هم سخت شوی. د خوارځواکۍ لوړې کچې او روغتیا پالني ته د محدود السرسی کیدنې سره،

هغو   ۲۹والیتونو له جملې څخه په  ۳۴کال کې د جنوري د میاشتې راهیسې د  ۲۰۱۶، ملګرو ملتونو د ۱۴د اګسټ تر  . ۴۹
سلنه کموالی   ۶.۶کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۵نوي بې ځایه شوي کسان ثبت کړي دي، چې دا د  ۲۱۱۲۴۶کې ټولټال 

کسان نوي بې ځایه شوي دي. د نویو بې ځایه شویو کسانو نیماي  ي برخه   ۴۸۰۶۸د پیل راهیسې، نږدې ښي  ي. د جون د میاشتې 
د بدخشان، هلمند او تخار په دریو والیتونو کې بې ځایه شوي دي. د ننګرهار په والیت کې، د داعش پر وړاندې د حکومت او 

کسان بې ځایه شوي دي. د هلمند په  ۳۳۰۶دوو میاشتو په ترڅ کې  نړیوالو ځواکونو د هواي  ي عملیاتو د زیاتوالي له امله د تیرو 
کسان تر دې دمه بې ځایه شوي دي.  ۱۵۰۰۰په شاخوا کې د جګړو د تشدید له امله  هوالیت کې، د والیتي پالزمیینې لشکرګا

خوراکي توکو مرستي کړي دي. د ملتونو او غیر دولتي سازمانونو د بې ځایه شویو کسانو سره د نقدو پیسو، خوراکي او غیر  و ملګر 
بې ځایه کیدنې د کره ارقامو د معلومولو په برخه کې د السرسي په برخه کې محدودیتونو او ستونزو د بشر پالنې د غبرګون چارې په  

 دوامداره توګه د خنډ سره مخ کړې.  
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پاتې کیدو وروسته، د جوالی د میاشتې  د جنوري او جون د میاشتو تر منځ د کډوالو د راستنیدني د خورا ټیټې کچې د    .۵۰
د کډوالو د راستنیدنې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د جون   راهیسې د ملګرو ملتونو د په خپلې خوښې د راستندنې د پروګرام له الرې 

وال کډ ۷۸۰۴کډوالو په شمول، ټولټال  ۸۵۲او د ایران د اسالمي جمهوریت څخه د  ۶۸۷۵پورې، د پاکستان څخه د  ۳۰تر 
اونیو کې د راستنیدونکو ارقام، په خاص ډول هغه   ۶راهیسې په لومړنیو  ههیواد ته ستانه شوي دي. د جوالی د لومړۍ نیټې څخ
پورې، په داسې حال کې چې د ایران  ۱۵سلنه زیات شوي. د اګسټ تر  ۴۵۰کسان چې د پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي، 

کال راهیسې د خپلې خوښې    ۲۰۰۲تنه هیواد ته ستانه شوي، د    ۱۰۰او د نورو هیوادونو څخه    ۱۵۶۰د اسالمي جمهوریت څخه  
افغانان هیواد ته ستانه شوي. دا زیاتوالی د ملګرو ملتونو له خوا د ښه شوې ادغام   ۴۲۴۷۲د راستنیدنې د پروګرام له الرې ټولټال  

 ۲۰۱۶امریکاي  ي ډالرو ته د انفرادي بیرته ستنیدو د وړیا مرستې لوړیدو او همداراز د  ۳۵۰امریکاي  ي ډالرو څخه  ۱۵۰مرستو ، د 
کال د پای ته رسیدو څخه وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه بې باوري او د کوربه ټولنو او محلي چارواکو 

 ته منسوبیږي.  له خوا د منلو ټیټې کچې

تو په په داسې حال کې چې د ایران د اسالمي جمهوریت څخه د کډوالو ستنیدنه سوکه و، د کال د لومړیو شپږو میاش  . ۵۲
کې د پام وړ زیاتوالی   پرتله د جوالی د لومړۍ نیټې څخه د پاکستان څخه د نه راجستر شویو افغانانو د شړلو او راستنیدلو په لړۍ 

نیټې تر منځ د پاکستان او ایران د اسالمي   ۳۰کال د ورته مودې په پرتله، د جنوري د لومړي او د جون د میاشتې د    ۲۰۱۵راغلی. د  
نا راجستر   ۲۵۳۰۴۱په ټولټال    سلنه کموالی راغلی.  ۲۵د نه راجسټر شویو افغانانو د شړلو او ستنیدلو په شمیر کې  جمهوریت څخه  

او د پاکستان څخه   ۱۱۶۱۲۳په خپله خوښه راستنیدونکي )د ایران د اسالمي جمهوریت څخه  ۱۳۸۷۶۸شویو افغانانو کې 
شامل دي. په جوالی   (۱۴۶۲۴او د پاکستان څخه    ۹۹۶۴۹ت څخه  شړل شوي )د ایران د اسالمي جمهوری  ۱۱۴۲۷۳( او  ۲۲۶۴۵

په  ۳۵۰۰۰د اګسټ د میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې د  او ستنه شویو او شړل شویو ۲۹۱۳۵کې د پاکستان څخه د ټولټال 
ت په اړه د پولیسو  درلودلو سره، د جوالی د میاشتې راهیسې شمیر لوړ شوی. بیرته راستنیدونکو په پاکستان کې د دوي د وضعی

 د پریښودلو د اصلي الملونو په توګه یادونه کړې.   د زیاتوالي او بې باورۍ ، او همدارنګه د پاکستان څخه د ایستلو د ویرې په شمول

د پیژندپاڼو د اتبار موده یو ورځ وړاندې له هغه چې پای ته ورسیږي،د   ، د پاکستان حکومت د افغان کډوالو۲۹د جون په   . ۵۳
په اسالم اباد کې د دری اړخیزه کمیسیون ناسته، د افغانستان، پاکستان او ملګرو   ۱۹کال تر پایه وغځوله. د جوالی په  ۲۰۱۶

ملتونو دری اړخیزه تړون چې په پاکستان کې د افغان وګړو د ستنیدو واک لري، تمدید شو. دریو واړو ډلو په خپلو ژمنو بیا تاکید  
ه چې په پاکستان کې اوسیږي پایدارې حل الرې ومومي او د خوندي او له وقار څخه ډکې په خپلې څو د هغو افغانانو لپار  وکړ

   خوښې ستنیدني په وضعیت کې د هغوي سره مرسته وکړي.

 ۴۴۶۹۹کال په پرتله په کم سرعت سره دوام وموند. د کال د پیل راهیسې، ټولټال    ۲۰۱۵اروپا ته د افغانانو مهاجرت د   . ۵۴
سلنه وه. په  ۲۱سلنه رسیدنې څرګندوي چې دا ارقام په جون میاشت کې  ۱۷چې دا  رسیدليسمندر له الرې اروپا ته  افغانان د
په خپله خوښه ستنیدونکو په پرتله، د مهاجرت نړیوال سازمان د جنوري او جوالی د  ۷۶۴کال کې په ورته موده کې د  ۲۰۱۵

پله خوښه راستنیدونکو سره مرستې کړې. که څه هم چې د یونان او ترکی  ې څخه  په خ  ۴۵۲۷میاشتو تر منځ د اروپا څخه د ټولټال  
شمیر راپور شوی، د ستنیدونکو نږدې نیماي  ي برخه د المان څخه هیواد ته راغلي وو. زیاتره د هرات او بلخ والیتونو او کابل   تزیا

کال د دوهمې ربعې په جریان کې، د ستنیدونکو  په پرتله، د  ۱۴۰۰ښار ته ستانه شوي. د لومړۍ ربع په جریان کې د ټولټال 
 هغو سره مرستې شوې.  ۲۶۳۹شمیر په لوړیدو و او د ټولټال 
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هغه هڅې چې موخه ي  ې په افغانستان کې د ګوزڼ له منځه وړل دي، چې ال هم په افغانستان کې شتون لري ، د له  . ۵۵
ې په جریان کې د کنړ په والیت کې د ګوزڼ یوه پیښه ثبت شوې  السرسي او امنیت د ننګونو سره مخ شوې. د راپور ورکولو د مود 

کال کې د ګوزڼ د ناروغۍ پیښې شپږو هغو ته لوړوي. د راپور ورکولو د مودې پر مهال  ۲۰۱۶ه دې سره په افغانستان کې په لچې 
شوي. په دې کې په ته لوړ  ۳۲۰۰۰۰په پرتله،  ۲۰۰۰۰۰د هغو ماشومانو شمیر چې نه دي واکسین شوي د مخکنۍ مودې د 

والیت کې چیرې چې دولت ضد عناصرو د  ماشومان او په ننګرهار ۱۵۷۸۵۷کندز والیت کې چیرې چې جګړه روانه وه اټکل 
ماشومان شامل دي. په داسې حال کې چې د کندهار او هلمند د والیتونو په شمول، په یو  ۷۶۲۸۴السرسي څخه مخه نیولي، 

سین د کمپاینونو د مخنیوي په اړه ګواښونو دوام درلود، د فراه، هلمند او فراه په والیتونو کې د  شمیر کلیدي والیتونو کې د واک
   واکسینونو د کمپاینونو ښه ارزونه د ناامنیو له امله محدوده پاته شوې.

شوي ، چې  د بشري السرسي محدودیتونه د ملګرو ملتونو د نړیوال نظارت د چوکاټونو الندې په دوامداره توګه ثبت  .۵۶
اساسا د هیواد په ختیځو ، سویلي او شمالي برخو کې د ناامنۍ سره تړاو لري. په ټوله کې، د کال د لومړیو څلورو میاشتو په ترڅ 

 ۳۱پیښو په پرتله، د نادولتي سازمانونو، ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو پر وړاندې د مۍ د لومړۍ او د جوالی د    ۷۵کې د  
پیښې راجستر شوي. د مخکنۍ مودې په جریان کې د مړینو د پنځو او د ټپ ې کیدو د لسو پیښو په پرتله، د راپور ورکولو   ۴۵  تر منځ 

مرستندویه کارکونکو   ۳۹کال کې د  ۲۰۱۶او پنځه ټپ ې شوي دي. په  د مودې په جریان کې پنځه مرستندویه کارکونکي وژل شوي
کال د څلورو لومړنیو میاشتو   ۲۰۱۶کال رجحانات منعکسوي. د    ۲۰۱۵ل لپاره تښتونې د  ې پورې د کاټپه تښتولو سره، تر دې نی

د    هغو د تښتونو په درلودلو سره، د مۍ  ۱۲تښتونو په پرتله، د مرستندویه کارکونکو د    ۸۱په جریان کې د مرستندویه کارکونکو د  
   پورې موده چټک کمښت ښي  ي. ۳۱لومړۍ نیټې څخه د جوالی تر 

 ۳۹هغې تر منځ په ماینونو  ۳۱این پاکۍ همکارانو د ملګرو ملتونو په همغږۍ د مۍ د لومړۍ نیتې څخه د جوالی د د م . ۵۷
ټولنې د ماینونو   ۱۲ککړې سیمې، د جګړې یو ډګر او د ډزو دری تمرین ځایونه د ماینونو د خطر څخه پاک کړي چې په ټوله کې 

لو د را منځ ته شوې کواښ تر څنګ، اټکل کیږي چې د ماینونو د خطر څخه پاکي شوې. د ځای پر ځای شویو فشار 
 
 ۴۰۰۵ي ا

 ټولنې متاثره کوي.   ۱۵۸۹تمرین ځایونه الهم په ماینونو ککړ دي چې ټولټال  ۶۲ډګرونه او د ډزو  ۳۳۰سیمې، د جګړې 

میلیونه ډالره وه، چې له دې  ۲۷۷نیتې پورې، د افغانستان لپاره د بشري مرستو ټوله اندازه  ۱۰د اګسټ د میاشتې تر  . ۵۸
میلیون ډالره د نړیوال سره صلیب او  ۱۵۷کال د پالن او  ۲۰۱۶میلیونه ډالره د افغانستان د بشري غبرګون د   ۱۲۲جملې څخه 

سرې میاشتې د ټولنې لپاره په پام کې نیول شویو فعالیتونو لپاره اختصاص شوې وي. د اګسټ د میاشتې تر لسمې نیټې پورې، د 
سلنه تمویل شوی وه. د بیړنۍ روغتیاي  ي پاملرنې ، د بې ځایه شويو کورنیو سره د مرستې او د بشري ارزونو  ۱۳کال پالن  ۲۰۱۶

 ۴۴.۲کال کې تر دې دمه په افغانستان کې بشردوستانه وجهي صندوق  ۲۰۱۶په اړه د مالي مرستو د تمرکز کولو په واسطه، په 
د چارو د هیواد د کچې ټیم ستراتیژیکې موخې چې د  ، د ملګرو ملتونو د بشرپالنې۳۰میلیون ډالره ترالسه کړي. د جوالی په

بشرپالنې د عمل په کاري ځواک کې د هغه د جنډر د څانګې له خوا د جنډر د مسیر ورکولو د کم تر کمه معیارونو له خوا چمتو 
   شوې وې، تصویب کړې.

 شپږم. له نشه ی  ي توکو سره مبارزه 

راپور ورکولو د مودې په جریان کې، د کښت الندې سیمو او د اوپیمو د تولید دواړو په برخه کې د زیاتوالي د ابتداي  ي د   .۵۹
نښو په درلودلو سره، د دوبي د موسم د کوکنارو فصل پای ته ورسید. د هلمند په والیت کې، د کوکنارو د فصل د پای ته رسیدو  

د پام وړ زیاتوالی راغی. تریاک هم د یاغیانو د تمویل یوه باارزښته سرچینه پاتې شوې. د ودې    د طالبانو په بریدونه کې  نه وروسته،
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د موسم په جریان کې په هیواد کې د تریاکو د له منځه وړلو هڅې د امنیتي ننګونو له امله، په خاص ډول د هلمند په والیت کې، 
ریاکو د له منځه وړلو د عملیاتو په جریان کې د افغان امنیتي ځواکونو اته د تیرې لسیزې په جریان کې تر ټولو ټیټې راپور شوې. د ت

 غړي وژل شوي او نور اووه ټپیان شوي. 

عملیات ترسره کړي دي  ۳۲۵تر منځ، د قانون نافذونکو چارواکو د مخدره توکو پر ضد  ۱۷او د اګسټ د  ۲۴د مۍ د  . ۶۰
کیلو ګرامه  ۶.۴۱کیلو ګرامه تریاک،  ۲۱۶۳کیلو ګرامه مورفین،  ۲۶۷کیلو ګرامه هیروئین،  ۳۷۵ چې په نتیجه کې ي  ې

لیټره کیمیاوي پیش سازه مایع    ۱۶۲۸کیلو ګرامه جامد کیمیاوي پیش سازه توکي او    ۲۳۴۱کیلو ګرامه چرس،    ۴۸۷میتامفیتامین،  
ګرځنده تیلیفونونه  ۵۶وسلې او میله  ۵۳نقلیه وسیلې،  ۶۳ شکمن کسان نیول شوي، ۴۰۳سر بیرې پر دې،  توکي ضبط کړي. 

ظبط شوي. له نشه ی  ي توکو سره د مبارزې په جریان کې د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو یو غړي وژل شوي او یو بل ټپ ي  

 .شوی

پورې، د افغانستان، قزاقیستان، قزغیزستان، تاجکستان، ازبکستان هیوادونو، د مرکزي  ۲۰څخه تر   ۱۹د جوالی د  . ۶۱
سی
 
ا د سیمه ییزو معلوماتو او انسجام مرکز، د مخدره توکو د کنترول نړیوال بورډ او د مخدره توکو او جرمونو په هکله د ملګرو ا

ملتونو دفتر د کیمیاوي توکو په اړه د سیمه ییزو استخباراتو د کاري ډلې لپاره په نهمه ناسته کې په تاشکند کې سره ولیدل تر څو د  
ق په اړه ورستي پرمختګونه وارزوي او په دې اړه راتلونکي ګامونه مشخص کړي. ګډونوالو د سیمه ییزو ارګانونو کیمیاوي توکو د قاچا
د مرکز په شمول، د معلوماتو د شریکولو په اړتیا ټینګار وکړ. د غوندې برخه اخیستونکو همدارنګه د ډله ییز  له الرې، د همغږۍ 

کاریو د سازمان په ګډون د نورو سیمه ییزو ارګانونو د غړیتوب د غځولو په اړه هم خبرې امنیتی تړون د سازمانو او د شنګهای د هم
دوي همدارنګه د نورو اقدامونو په ترسره کولو هم موافقه وکړه چې موخه ي  ې د هیروئینو د ناقانونه تولید په برخه کې  اترې وکړي.

   د محملو شناساي  ی او خنثی کول دي.د دې مادې د کارولو په هدف سیمې ته د قاچاقي کیمیاوي توکو 

 اووم. د ماموریت مالتړ

د لږ ترلږه عملیاتي امنیتي معیارونو سره د اجابت څخه د یقیني کولو په موخه د استوګنې د تعمیرونو او کارونو په شمول،   . ۶۲
ځای په ځای کول د اګسټ   ځواکونود کندز په ښار کې د خپلې نوې ودانۍ د جوړولو چارې بشپړي کړي. په کندز ښار کې د نړیوالو  

او د سړک الرې  ۱۸۰نیټې تر منځ، یوناما د هوا له الرې  ۳۱د میاشتې په اتمه پیل شول. د جون د لومړۍ نیټې او د جوالی د 
حوي  ماموریتونه ترسره کړل د کومو په ترڅ کې چې د ولسوالیو چارواکو د یوناما د سا  ۱۵۰ماموریتونه او همدارنګه د السرسي    ۱۴۰

   دفترونو څخه لیدنې ترسره کړې.

 اتم. مالحظات 

په ورستیو میاشتو کې، حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې د هڅو او همدارنګه د افغانستان په اړه د بروکسل د  . ۶۳
هرصورت ، پدې  کنفرانس لپاره د چمتووالي په شمول د امنیت او اقتصادي ننګونو په حل کولو تمرکز کړی. په  راتلونکي مهم

د ځوابولو  وروستیو اونیو کې سیاسي جنجالونو د حکومت یووالي ته زیان واړاوه. د پیچلو امنیتي، اقتصادي او پراختیاي  ي ننګونو
په موخه د کومو سره چې هیواد مخ دي، قوي مشرتابه ته اړتیا لري. زه د هیواد په مشرانو غږ کوم تر څو له ځانه د همکاریو روحیه  

 ته وړاندې کړي او د افغانستان د خلکو د منفعت په خاطر د مخته تګ لپاره معنی لرونکی توافق ترالسه کړي. نندارې 
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چې د حکومت لخوا په الر اچول شوی، په عامه ډول اندیښنې څرګندې   یو شمیر نامتو افغانانو د دې جریان په اړه  .۶۴
فیت د لوړولو او مالتړ لپاره، زه دوي دې ته هڅوم څو په دې حواله کړې. د اغیزمنو اصالحاتو د پلي کولو لپاره د دولت د ظر 

 رغوونکي ښکیتا اختیار کړي. 

دغه رغوونکی روش د یوې تشدیدونکې شخړې لپاره مهم دی. د لوړې کچې د دوامداره وسله والو نښتو او ځانمرګو بریدونو  . ۶۵
کال راهسې په  ۲۰۰۱نیټې د برید په شمول چې د  ۲۳میاشتې د  سره، د نژادي هزاره ګانو د یوه الریون په وړاندې د جوالی د 

په  د یواځنې وژونکې پیښې په حیث ریکارډ شوی د کوم مسولیت چې داعش ومانه، افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خوا
بې ځایه کیدنو سره یو   افغانستان کې امنیتي وضعیت پچلی پاته شوی. د ملکیانو د وژنو او ټپ ې کیدنو مخ پر لوړ ارقام، د روانو

د بشری حقونو ، په ځانګړي توګه، د ژوند او فزیکی وقار د حقونو، معارف او د خوځښت  ځای، د ښځو، نارینه وو او ماشومانو
ازادي ته السرسی د دوامداره فرسایش او بدتر کیدو المل کیږي. زه یو وار بیا په ټولو ډلو غږ کوم تر څو په وګړو د شخړې د اغیزو د  

ړیوال بشر دوستانه قانون څخه حمایت وکړي. د ملکیانو د تلفاتو د راکمولو په ن راکمولو لپاره اقدامونه ترسره کړي. طالبان باید د 
اړه د خپلې ملي پالیسې او د ضمیمه ي  ي عمل پالن د اعالنولو وروسته، دا به د دولت لپاره مهمه وي چې د پالن د تطبیق چارې 

 پر مخ بوزي. 

وه هنجاري چوکاټ د را منځ ته کولو په برخه کې د پرمختګ سربیره، نا امني او ریښه ي  ې تبعیض په دوامداره توګه ید   .۶۶
په  په خاص ډول د ښځو په واسطه د بشري حقونو څخه د پوره برخمن کیدو مخه نیسي چې له امله ي  ې د هفوي د نقش په اړه

د غزني په ښار کې د ښځو   ۲۶ته کیږي. د نا معلومو بریدګرو له خوا د جوالی په عامه ژوند کې تاوتریخوالی او محدودیتونه را منځ 
د چارو د ریاست پر رییسې هدفي برید د هغو پام وړ ګواښونو څخه پرده پورته کوي چې د مخکښه ښځو پر وړاندې څوک چې په 

 عامه ډګر کې کار کوي، موجود دي. 

د   فغان امنیتي ځواکونو لپاره کلیدي زمینه جوړونکي برابر کړي د ناټود شخړې وسعت او شدت او هغه اړتیا چې د ا . ۶۷
سازمان د پورته یادې شوې غونډې په پریکړو کې پیژندل شوې چې د غوڅ مالتړ د ماموریت شتون او د افغان ملي دفاعي او امنیتي  

نهاي  ي کیدل یو ښه پرمختګ دي. د امنیتي   ځواکونو لپاره مالي تمویل وغځوي. د امنیت اړوند د ټولو وزارتونو د انتصاب/ټاکنو
سک ټور د پایښت او دوام او همدارنګه د ظرفیت، مورال او داخلي انسجام د سترو مسلو د ځوابولو په موخه ال نورو هڅو ته اړتیا 

ورکونې او  لیدله کیږي. زه د هر ډول اقدام په اړه چې د غیر منظمو وسله والو ځواکونو څخه کار اخلي اندیښمن یم. د حساب 
 خطر پیښ کړي.   ته ی شي د ښه والي څخه ډیر زیان ورسوي ، او د دولت مشروعیت او د قانون حاکمیتنظارت نشتوالی کوال

د بروکسل له راتلونکي کنفرانس څخه دمخه ، حکومت د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د نهادونو د پیاوړي کولو   . ۶۸
چې د افغانستان د خلکو او تمویلوونکو د باور لپاره اړین دي. د حکومتوالۍ ، عدالت او فساد په اړه لپاره ګامونه اخیستي ، کوم  

ته کول د حساب ورکونې او د خلکو د باور د زیاتولو    د عالي شورا لومړۍ ناسته او له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي مرکز رامنځ 
ړاونه تعقیب کړي. د ټاکنو په ډګر کې ، اړتیا پکه او پیچلي دنده ده چې باید ټاکلي په لور مهم لومړي ګامونه وو. دا یوه سیستماتی

 لیدله کیږي چې د راتلونکې انتخاباتي دورې لپاره د اصالحاتو او تیاریانو په اړه پرمختګ چټک شي.

فرمان کې د بپشګیرانه/مخه کال د سپټمبر د دوهمې نیټې د ولسمشر په  ۲۰۱۵د ملي شورا د پورته خونې له خوا د  . ۶۹
تمه کیږي چې حکومت به همدارنګه د هغې مادې احکام چې د وخت څخه  نیونکي توقیف د مادې ردول یو ښه پرمختګ و.

وړاندې د توقیف د مودې د غځولو په اړه دي، تعدیل کړي ترڅو د اساسي قانون او د مدني او سیاسي حقونو په اړه د نړیوال تړون  
 ي کړي.  سره اجابت یقین
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امنیتي او سیاسي ثبات، په ځانګړي توګه د کرنې په سک تور کې د فرصتونو پراختیا به د اقتصادي ودې لپاره یو لومړنی  . ۷۰
اقتصادي وده به همدارنګه د قانوني او مقرراتي چوکاټ په پلي کولو پورې هم اړه ولري چې پانګونې ، خصوصي سک تور   شرط وي. 

، د مدني رول په پېژندلو سره  حیاتي  د پرمختیای  ی پایلو په السته راوړلو کې د ټولنو د  و ته السرسي هڅوي.ښکیلتیا او لومړني خدمتون
د   په اړه د پالنونو پراختیا د هڅونې وړ ده. ټولنو سره سالمشورې او د بروکسل د کنفرانس څخه دمخه د وګړو د تړون د نمونې

معنی لرونکی ګډون به د هغه د بشپړ تحقق لپاره   کولو په برخه کې د افغان ښځومتو کولو او پلې  چپروکسل د کنفرانس د اجنډا د 
  اړین وي.

کال د شخړې له امله د زیاتو خلکو د بې ځایه کیدو شاهد پاته شوی. زه د افغانستان د حکومت د ظرفیت په اړه   ۲۰۱۶ .۷۱
اړتیاووې په بشپړ ډول و ارزول او پوره شي ، نو   که چیرې د دوي چې د هغوي خوندیتوب او هوساینه یقیني کړي اندیښمن یم.

زیات السرسي ، امنیت او تمویل ته به اړتیا وي. زه د ټولو هیوادونو او هاخوا سیمې څخه غوښتنه کوم ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې  
ښه ، خوندي او له وقاره د افغانستان د اوسنيو شرایطو په نظر کې نیولو سره د ټولو افغان کډوالو د ستنیدنې پروسه په خپله خو

 . ويډکه 

په افغانستان کې د اقتصادي ودې او همدارنګه د سولې او امنیت د مسلو د ځوابولو لپاره په اوږد مهال کې د سیمې د  . ۷۲
د هیوادونو مالتړ اړین دی. د زیربنا په برخه کې متعدد نوښتونه به د سوداګري او تبادلې په برخه کې لرلیدونه تقویه کړي او 

راتلونکي سوکالۍ لپاره به ګډې ګ ټې منعکسې کړي. د ټیکاو د یقیني کولو لپاره سیمه ییز چوکاټونه او د خبرو اترو پر مخ وړل مهم 
نقش لوبوالی شي. د راپور ورکولو مودې د پاکستان او افغانستان تر منځ د اړیکو په برخه کې خاصې ننګونې مشاهده کړې. زه د  

سیا زړه  دواړو هیوادونو د مشرت
 
ابه څخه غوښتنه کوم څو د ستونزو د اوارلو په برخه کې کار وکړي او اعتماد بیا پرځای کړي. زه د ا

د رامنځ ته کولو مالتړ کوم ، د دې پدیدې  د استانبول تر پروسې الندې د فرا ملي تروریزم د ګواښ سره په مبارزه کې د همکارۍ  –
 روش ته اړتیا لیدله کیږي.   د له منځه وړلو لپاره یوه همغږي سیمه ییز

زه په دې چې طالبانو د افغان ولسمشر لخوا هغه غوښتنه چې د روژې په مناسبت ي  ې په خپل  سوله یوه مهمه اړتیا ده.  .۷۳

ملګري ملتونه له ټولو   .او د طالبانو ي  ې غوښتې وو څو د سولې له پروسې سره یوځای شي و نه منله، خواشینی یم هبیان کړې و
شرایطو رامنځ ته کول به یوه ژمن او  د سولې لپاره د اړینو ره ښکېلتیا ته دوام ورکوي او د مالتړ د برابرولو لپاره چمتو دی. خواو س

متحد افغان مشرتابه ته اړتیا ولري. زه غړي هیوادونه هڅوم څو په افغانستان کې د ټیکاو لپاره الر هواره کړي، او د امکان په صورت  
 اساس جوړ کړي .  طالبانو نفوذ او تاثیر وارد کړي، څو د افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو اترو لپارهکې په 

 یاماموتو تدامیچي استازي  ځانګړي  د زما لپاره افغانستان د او کارکوونکو ټولو د ملتونو ملګرو  د کې افغانستان  په زه . ۷۴
 ژمنو د زموږ  کې برخه په مالتړ د افغانانو د ي  ې موخه چې لپاره تعهد دوامداره د هغوي د ېک شرایطو په ستونزمنو څخه

 .کوم مننه دي، رسول سرته

 


