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  عمومي اسامبله  

 امنیت شورا  
 

     
 د امنیت شورا     عمومي اسامبله

           اویایم کال               دوه     دوه اویایمه ناسته
 ماده ۳۹د اجنډا 

 د افغانستان حالت

 

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

 د عمومي منشي راپور 

 لومړی. پيژندنه 

( 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  جونکال د  ۲۰۱۸چې د  ، خپریدو راهیسې له (A/71/932-S/2017/508)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، 

راپور دغه راز د سیاسي او امنیتي پرمختګونو او د افغانستان   .ملتونو د فعالیتونو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي
ده کې همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو په دغې موپه اړه د سیمه ییزو او نړیوالو پېښو په اړه لنډیز وړاندې کوي. 

د  (A/72/312-S/2017/696)ملتونو د مرستندويه پالوي )يوناما( د ستراتیژيکې بیا ک تنې په اړه ځانګړې راپور 
 خپور شو. ۱۰د اګست پر  ۲۰۱۷

 دویم. اړوند پرمختګونه

اپوزیسیون سره نیوکو ډک د ملي یووالي حکومت په زیاتیدونکي ډول د مختلفو هغو سیاسیونو له خوا له  .۳
د لپاره د ټاکنو د نېټې تر اعالن وروسته د مالتړو په بسیجولو کې ال فعال شول.  ۲۰۱۸مخ و، څوک چې د 

و ځای کوي، عموما د هیواد له "افغانستان ژغورنې شورا" تشکیل، چې د دریو سترو سیاسي ګوندونو غړي سره ی
د ټاکنو شمال او همدارنګه د هیواد له نورو برخو څخه د مالتړ په درلودو سره د اپوزیسیون یو بالک رامنځ ته کړ. 

د نېټه اعالن کړه او  ۷کال د جوالی  ۲۰۱۸اګانو د ټاکنو لپاره د ر خپلواک کمیسیون د پارلماني او د ولسوالۍ شو 
یاریو د ټاکنیزو تسره سره ی  ې د ټاکنیزې پروسې د اعتبار د ښه کولو په لور د ګامونو په ګډون  موجوده عامه بې باورۍ 

په برخه کې ی  ې پرمختګ کړی. امنیتي وضعیت په لوړه کچه بې ثباته دی، څرنګه چې د راپور په موده کې د یو شمیر 
په  ۱د اګست پر واوو ته تلفات اوښتي. ولسوالیو مرکزونه د دولت او طالبانو ترمنځ الس په الس شوي او دواړه خ

 يریدل: عمومخپ
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په سرپل کې د ډله ییزو وژنو، او د  ۵تر  ۳هرات ښار کې د شیعه مذهبو پر جومات د ځانمرګي برید، د اګست له 
په کابل کې د شیعه مذهبو پر جومات د ځانمرګي برید په ګډون، یو شمیر د لوړې کچې امنیتي پېښې  ۲۵اګست پر 

شوې، په داسې حال کې چې د فرقه ییز کشمکش د رامنځ ته کولو ویره رامنځ ته کړې او د  له پراخو غندنو سره مخ
د ملکي تلفاتو او بېځایه کیدنې امنیت په ټینګولو کې د پاته راتلو له امله ی  ې پر حکومت د خلکو نیوکې زیاتې کړي. 

د افغانستان غیر متناسب ډول له جګړې څخه اغیزمن کیږي. په ال اوس هم د دوامداره لوړو کچو سره، ملکي وګړي 
او پاکستان ترمنځ اړیکې په ځینو ساحو کې د ښه شوې همکارۍ نښې څرګندې کړي. افغانستان د دواړو دوه اړخیزو 

د یا د مرکزي اسیا له پنځو هیوادونو سره. باو څو اړخیزو غونډو له الرې خپل سیمه ییز ګډون جاري ساتلي، په تیره 
  دولت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسې په لور کوم محسوس پرمختګ نه دی شوی. 

 الف. سیاسي پرمختګونه

د کابل ښار په زړه کې  ۳۱زما مخکینی راپور د سیاسي بحران د میاشتې په منځ کې خپور شو، چې د مئ پر  . ۴
ستر ځانمرګي برید له خوا تسریع او ناوړه شوی و. د دغه برید له امله د حکومت په ذریعه د ټانکر د د ترسره شوي 

په خالف الریونونه رامنځ ته شول، چې حکومت ی  ې د خپلو اتباعو د ساتنې په پاتې راتللو تورناوه. دغه انګیزه هغه 
ونو له مخې د امنیتي ځواکونو مهال ال پسې ناوړه شوه، کله چې یو شمیر الریون کوونکي د الریونونو پر مهال، د تور 

د یوه وژل شوي الریون کوونکي د جنازې پر مراسمو برید نږدې و چې د اجرائیه رییس عبدهللا له خوا ووژل شول. 
عبد هللا او د بهرنیو چارو وزیر صالح الدین رباني په ګډون د جمعیت اسالمي د سیاسي ګوند مخکښ غړي ووژني. 

جمعیت پورې تړلو نامي سیاستوالو حکومت د دوي په وړاندې پر توطئه کولو تورن دغه برید ددې المل شو چې په 
اوږد مهالو الریونونه ترسره او عامه الرې وتړي. د جمعیت اسالمي د مشهور غړو له خوا د کړل او په کابل کې د 

کې په زور سره تړلې ، حکومت په کابل ۲۰استعفا له غوښتنې سره سره ښاغلي عبد هللا دغه کار رد کړ. د جون پر 
الرې پرانیستي، چې پر مهال ی  ې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا یو الریون کوونکي ووژل شو او پنځه نور ټپ ی شول، 

ځو دغه کار تحقق و نه موند او د روژې په پای کې د اختر رخصتیو چې د تاوتریخوالي د راپارولو ویره ی  ې رامنځ ته کړه. 
موده رامنځ ته کړه. په هر حال، د دغې میاشتې پېښې په سیاسي چاپیریال کې د پام وړ  لمانځلو یوه نسبي ارامه

بدلون د رامنځ ته کولو المل شوې، چې د ولسمشر اشرف غني او د جمعیت اسالمي ګوند د کلیدي غړو ترمنځ په 
 اړیکو کې ی  ې ښکاره درز رامنځ ته کړ. 

حکومت په ي ډینامیک راڅرګند شو، چې د ملي یووالي په دغه سیاسي او امنیتي زمینه کې، نوی سیاس .۵
دننه کې د واک په توحید سره متمایزه وه. ښاغلی غني او ښاغلی عبد هللا د لوړې کچې ګمارنو په اړه موافقې ته 

د راپور په موده کې، ولسمشر د کورنیو ورسیدل، کوم چې پخوا د دواړو مشرانو ترمنځ د اختالف سرچینه ګڼل کیده. 
 وزارت د نوي وزیر او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د نوي رییس په ګډون یو شمیر نوي وزیران وګمارل چارو 

او د اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسیون ټول نهه کمیشنران ی  ې نوي کړل. که څه هم د وزیرانو 
نګوونکې ده، څرنګه چې پارلمان د اجرائیه قوی په وړاندې د خپلو لپاره د ولسي جرګې د تایید پروسه اوس هم ن

 امتیازاتو تاییدول جاري ساتلی؛ او دمګړۍ یو شمیر وزیران د سرپراستانو په څیر چارې پر مخ وړي. 

، څوک چې همدارنګه د جمعیت د والیتي شورا د غړي اصف مومند او د بلخ والي عطا نور  ۱۴د اګست پر  .۶
ته د ژمنو ځواکونو ترمنځ د ناندریزې شخړې وروسته، د ولسمشر او د جمعیت  مشر هم دی،یه اجرائاسالمي 

پېښه د والي د ځواکونو او د حزب اسالمي د وسله والو پلویانو ترمنځ چې ال پسې ناوړه شوې. اسالمي ترمنځ اړیکې 
پېښې وروسته ښاغلی مومند د ملي  د ښاغلي مومند مالتړ ی  ې کاوه، یو پر بل په ډزو کولو سره اوج ته ورسیده. د

 د هغه تر خوشې کیدو پورې هلته پاتې شو.  ۱۷امنیت ریاست زندان ته واستول شو، چیرې د اګست پر 
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دغه راز د ولسمشر او جنبش ملي ګوند، چې رییس ی  ې د ولسمشر لومړی مرستیال عبد الرشید دوستم،  .۷
ي توقیف او جنسي تیري تورن دی، ترمنځ هم اړیکې ترینګلې په نومبر کې د یوه سیاسي مخالف په خپل سر  ۲۰۱۶د 

د دغه کار په یوه نابشپړه هڅه کې،  ۱۷د هغه د زر تر زره راستنیدنې په اړه د اوازو سره سره او د جوالی پر وې. 
. نېټې راهیسې په رسمي ډول تر درملنې الندې دی ۱۹ښاغلي دوستم په انقره کې پاتې شو، چیرې چې هغه د مئ له 

، د ولسمشر د لومړي مرستیال او نهو نورو شریکو تورنو له محکمې څخه مخکې اجراات پیل شول، ۹د جوالی پر 
 چې یو ی  ې هم محکمې ته حاضر نه شول.

 ۲۰۱۶دغه راز د ولسمشر او جنبش ملي ګوند، چې رییس ی  ې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د 
 .په نومبر کې د یوه سیاسي مخالف په خپل سري توقیف او جنسي تیري تورن دی تر منځ هم اړیکې ترینګلې وې

اني او ولسوالۍ شوراګانو د د پارلم ۷کال د جوالي  ۲۰۱۸، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ۲۲د جون پر  .۸
دغه اعالن د هغو ډلو په ګډون چې پخوا ی  ې د ملي یووالي حکومت د بدلولو لپاره د غیر قانوني ټاکنو نېټه اعالن کړه. 

تدابیرو غوښتنه کوله پر سیاسي فعالینو تحریک کوونکی اغیز درلود او د سیاسي فعالیت لپاره ی  ې یو نوی ډګر رامنځ 
ه را وروسته اونیو کې، د اپوزیسیون یو شمیر غړو او ډلو د ټاکنو د ګ ټلو په موخه د ایتالفونو جوړول تر اعالن پته کړ. 

او خرابیدونکي امنیتي او اقتصادي وضعیت، پیل کړل. د اپوزیسیون دغه راڅرګندیدونکي ایتالفونه پر حکومت 
 . سره یو ځای شويکولو  ېنیوکپه باندې دغه راز د ولسمشریزې ماڼۍ په واک کې د ځواک پر انحصار 

په انقره کې تر ټولو سترې ډلې د خپل شتون اعالن وکړ، څرنګه چې ښاغلي دوستم، ښاغلي  ۲۹د جون پر  .۹
نور او د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د "افغانستان ژغورنې د ایتالف" تر نامه الندې خپل ایتالف 

حزب وحدت اسالمي مردم افغانستان او د جنبش ملي ګوندونو غړي سره اعالن کړ، کوم چې د جمعیت اسالمي، 
د جمعیت او جنبش ترمنځ د په ستره کچه رای  ې راجلبوي. یو ځای کوي او په تاجک، ازبک او هزاره ټولنو ترمنځ 

ول اوږد مهال او وخت نا وخت تاوتریخجن مخالفت په پام کې نیولو سره، د دغو ډلو ترمنځ همکاري په ځانګړي ډ
تر دې دمه، دغه ایتالف په شمالي سیمه کې بسیج کړی، په داسې حال کې چې د اپوزیسیون یو د پام وړ پرمختګ و. 

په مزار شریف کې د دغه ایتالف د یوې  ۱د نورو غړو سره د خپلو اړیکو پراخولو هڅه کوي. ښاغلي نور د اګست پر 
و، په داسې حال کې چې د ښاغلي عبد هللا او ښاغلي  کسانو په کې ګډون کړی  ۳۰۰۰غونډې مشري وکړه، چې نږدې 

د "ختیځې شورا" د پرانیستې لپاره په ورته ورځ یوه بله غونډه په رباني په څیر د جمعیت غړي په کې نه وو حاضر. 
، چا چې بیا وروسته له ښاغلي جالل اباد کې ترسره شو، چې د ختیځو والیتونو د پارلمان له غړو څخه تشکیل شوې

سره د خبرو اترو لپاره مزار شریف ته سفر وکړ. د اپوزیسیون د غړو یوې بلې ډلې د افغانستان د خلکو محور تر  نور 
 نامه الندې د تشکیل اعالن وکړ، کوم چې د کرزي ادارې د کابینې یو شمیر غړي سره راټولوي. 

په دغې موده کې نورې ډلې/ایتالفونه هم راڅرګند شول چې د ټاکنو د نیټې په اعالن سره هڅول شوي. د  .۱۰
افغانستان د ساتنې او ثبات شورا په کومه کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر عمر داودزی او د مجاهدینو پخوانی مشر 

تالف جوړولو په لټه کې ده. په ورته ډول د عبد الرب رسول سیاف هم شامل دي، عامه اعالمی  ې خپرې کړي او د ای
او د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا د غړو په ملي جبهې مشر انور الحق احدي د ښاغلي دوستم افغانستان د 

. د اسالمي حزب ډله جوړونې هم د ټاکنیز اپوزیسیون له نورو غړو سره یو شمیر ناستې ترسره کړي د  په ګډونګډون 
ګلبدین  بنسټ ایښودونکیپه یوه مطبوعاتي کنفرانس کې، د دغې ډلې  ۶امونه پورته کړي. د جوالی پر تیاریو په لور ګ

حکمتیار د ثبت شوي د افغانستان د اسالمي حزب له ګوند سره د ده د خپلې ډلې اتحاد اعالن کړ. نوموړي همدارنګه 
م ورکړي. که څه د دغې ډلې دوو څانګو په په ډاګه کړه، چې نوی ګوند به له سیاسي سیسټم سره خپل مالتړ ته دوا

 زیات شمیر والیتونو کې د ګوند جال جال جوړښت جاري ساتلی. 
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اندازه او شدت راکم شوي. د جون په وروستیو کې د کابل له سړکونو د راپور ورکولو په موده کې د الریونونو  . ۱۱
تغییر خوځښت د سیاسي تاسیس پر جوړولو  د دغې ډلې د خیمو تر ټولولو وروسته، د تاجکو نفوذه د رستاخیز

، ولسمشر د هزاره نفوذه روښنای  ي غورځنګ له فعالینو سره وک تل او په هزاره ۲۳زیات کړ. د جوالی پر خپل تمرکز 
 میشتو لوړو مرکزي سیمو کې ی  ې د پرمختیای  ي فرصتونو د لټون د ګډ کمیسیون ژمنه وکړه. 

، د ټاکنو خپلواک ۷وروسته، تخنیکي او عملیاتي تیارۍ پیل شوې. د اګست پر د ټاکنو نېټې تر اعالن  . ۱۲
کمیسیون یوه ارزونه ترسره کړه، څو یقیني کړي چې ټاکنیز مرکزونه په ممکنه حده په دولتي ودانیو کې ځای شوي، 

وونکي د ، کمیسیون د رایه ورک۱۴څو ټولو ټولنو ته خدمت وکړي. د ملګرو ملتونو په مرسته، د اګست پر 
، د تدارکات ملي ادارې د ۱۷، او د اګست پر لپاره د تدارکاتو ملي ادارې مشخصات وړاندې کړل ثبتیک رمیټوبای

مټریک له ټکنالوژي سره د ټاکنو لپاره پر شرایطو د برابرو وټکنالوژي لپاره د مناقصې محدوده پروسه پیل کړه. د بای
کمیسیون د دې وړ کړي، چې د ټاکنیزو مرکزونو/حوزو اړوند د رایه  افغان رایه ورکوونکو ثبتونه به په لومړي ځل

 ورکوونکو لیستونه راغونډ کړي. 

د ټاکنو لپاره کلیدي سیاسي پریکړې ال اوس هم ځنډیدلي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له الر نقشې سره  . ۱۳
ه ورکوونکي د ثبت لپاره د ټکنالوژي د دوي د انتخاباتي رایه ورکوونکو، د رایوړاندې شوې،  ۵سم چې د جوالی پر 

کارونې، رایه ورکوونې او پایلو د مدیریت او د ټاکنیزې پروسې لپاره د تمویلو د طریقې په اړه پریکړې شامله وي. په 
ورته وخت کې یو شمیر ګوندونو او د مدني ټولنې ادارو د باوري ټاکنو د تنظیم کولو لپاره د حکومت پر اراده او 

څرګند کړ، چې د دواړو امنیتي اندېښنو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په اړه ی  ې شکونه په ډاګه ظرفیت شک 
 کول. 

د دولت او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې د کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شو. د سولې عالي شورا د نوي  . ۱۴
ي چوکاټ په دننه کې چې نړیوالو ډونرانو ته رییس د کریم خلیلي په مشرۍ د سولې لپاره د ولسمشر د لرلید د عموم

په اپریل کې په ډاګه شوي، د خپلې ستراتیژي او کاري پالنونو بیا ک تنه جاري ساتلې. د روانې شخړې لپاره د سیاسي 
د دولت او حزب اسالمي  یوناما له طالبانو سره خپل رسمي ډیالوګ جاري ساتلی.،حل د پیدا کولو په یوه هڅه کې 

ګلبدین ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق لپاره مسوول ګد اجرائي کمیسیون د سولې په عالي شورا کې مدغم شوی. 
د یوناما په ځای  ي کچه د سولې جوړونې د یوې برخې په څیر، دغې ادارې د راپور په موده کې د کندهار والیت د دوو 

وګ او په خوست والیت کې د خپلواکو دیني عالمانو سره د یو لړ سال مشورو په ولسوالیو د مشرانو ترمنځ د ډیال
 ګډون، د سولې دری ځای  ي نوښتونه تسهیل کړي، چې شپږ مختلف والیتونه تر پوښښ الندې نیسي. 

 ب. امنیت 

د  ۲۰۱۷روانه ده. ملګرو ملتونو د  کمښتجګړه ال اوس هم په ټول هیواد کې د پخوا په څیر پرته له کوم  . ۱۵
سلنه  ۳کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۶امنیتي پېښې ثبتې کړي، چې د  ۵۵۳۲پورې  ۳۱د اګست تر  ۱۵جون له 

امنیتي پیښې  ۱۶۲۹۰د اګست تر پایه، ملګرو ملتونو د کال په لومړیو اتو میاشتو  ۲۰۱۷زیاتوالی په ډاګه کوي. د 
سلنه  ۶۴شمیر په اصلي ډول وسله والو نښتو ته منسوب شوی، چې د ټولو امنیتي پیښو ثبتې کړي. دغه روان لوړ 

کال کې د وسله والو جګړه مشاهده شوې ریکارډ  ۲۰۱۷سلنه لوړ شوی. په  ۵راهیسې  ۲۰۱۶وړاندې کوي او د 
نابرابرو بریدونو  د یوې ال زیاتې دودیزې جګړې دد کال له پیل راهیسې په جګړه کې څرګند بدلون غښتلی کړی، کچه 

پرته، چې د دولت او دولت ضد ځواکونو ترمنځ زیاتره د اوږد مهاله وسله والو جګړو ځانګړنه لري. نا برابر بریدونه 
کال د ورته مودې په پرتله  ۲۰۱۶لکه د الس جوړ چاودیدونکو توکو چاودنې، ځانمرګي بریدونه، وژنې او تښتونې د 
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ختیځه سیمه او په تعقیب ی  ې جنوبي سیمه د د ملکي تلفاتو اصلي الملونه دي. سلنه راکم شوي، خو ال اوس هم  ۳
 دغه ډول پېښو د لوړ شمیر شاهدې وې. 

په پایله کې د دولت د ستراتیژیکې پریکړې له امله چې خپلې  پر مختګونوپه کلیوالي سیمو کې د طالبانو د  .۱۶
د استحکام پر ګډوډولو متمرکزې سیمو د طالبانو د کنترول  سرچینې د ګڼ میشتو مرکزونو پر دفاع او پر ستراتیژیکو

کړي، جګړه ال پسې سخته او پراخه شوې. دغه بدلون د اړیکو پر لیکو او مهمو زیربناوو د کنترول لپاره د جګړو په 
د دې شمیر کې د زیاتوالي المل شوی. سربیره پر دې، پر ځینو کلیوالو سیمو د طالبانو خوندي ولکې د هغوي لپاره 

 زمینه برابره کړې چې په مکرر ډول د هیواد په شمال کې بریدونه ترسره کړي. 

وړتیا ساتلې، چې دغه کار حکومت دې ته خپله طالبانو په ټول هیواد کې د جغرافیا پر سر د سیالۍ کولو  .۱۷
خالف، طالبانو په اپریل کال په  ۲۰۱۶اړ کړی چې د اوسنۍ وضع د ساتنې لپاره د پام وړ سرچینې ځانګړې کړي. د 

کې د منصوري یرغلیزو عملیاتو تر اعالن وروسته د کوم والیتي مرکز د نیولو هڅه نه ده کړې. که څه هم طالبانو وکولی 
شول، چې د لویدیځ غور والیت کې د تیواره، د شمالي والیت فاریاب کوهستان او غورماچ او د ختیځ والیت پک تیا 

وقت ډول د یو شمیر والیتونو مرکزونه تر خپلې ولکې الندې راولي. افغان ملي دفاعي او په مخیلو په ګډون ي د جان
امنیتي ځواکونو د تیواره او کوهستان ولسوالۍ د یوې اونۍ په دننه کې بیرته ونیولې، په داسې حال کې چې د راپور 

شمال ختیځ کې، طالبانو پر  خیلو ولسوالۍ کنترول دری ځلي الس په الس شوی. پهي ورکولو په موده کې د جان
اندخوي  -ل، دولت اباد، شیرین تګاب او خواجه سبز پوش ولسوالیو همدارنګه په فاریاب والیت کې د میمنېرمقق

پر لوی  ې الر زیات فشار اچولي. په جنوب کې طالبانو د کندهار او لښکرګاه په مرکزونو پورې پر تړلو ولسوالیو او دغه 
، افغان امنیتي ځواکونو د هلمند والیت ۱۷ویه الر خپل بریدونه زیات کړي. د جوالی پر کندهار پر ل -راز د کابل

د اک توبر راهیسې د طالبانو تر کنترول  ۲۰۱۶ناوه بارکزي ولسوالۍ بیرته په خپله ولکه کې راوسته، کومه چې د 
 الندې وه. 

رزې، د امنیتي مشرتابه د ښه کولو او دولت د حکومتي ځواکونو د وړتیا د لوړولو، اداري فساد سره د مبا .۱۸
په مئ کې د یوه ولسمشریز  ۲۰۱۷د هغې پالیسي د عمومي موخو سره سم د عملیاتو د برابرولو په موخه، کومه چې د 

د پالن فرمان له خوا تاییدشوې، د امنیتي سک تور د اصالحاتو په اړه د خپل څلور کلن پالن تطبیق جاري ساتلی. 
د افغان سرحدي پولیسو واک له کورنیو چارو وزارت څخه د دفاع وزارت ته لیږدول شوی. د  د یوې برخې په څیر،

دغه  ده ته ارتقا وکړه، چې په پام کې قول اردو، د افغان ملي اردو ځانګړي ځواکونه له قطعې څخه ۲۰اګست پر 
په هر حال، افغان دولت پرسونلو په درلودلو سره دوه برابره کړي.  ۳۰۰۰۰تر پایه د  ۲۰۱۷ځواکونه خپل شمیر د 

د تلفاتو او د عسکرۍ نه د تیښتې او همدارنګه په نوو ګمارنو کې د ستونزو په پایله کې په تیره بیا د افسر په کچه، 
 زړیدنې د لوړو کچو له امله له زیاتو ننګونو سره مخ دی.  په افغان ملي اردو او افغان ملي پولیسو کې د

په داسې حال کې چې د عراق او شام د اسالمي دولت خراسان والیت څانګې عملیات زیاتره د افغانستان  .۱۹
په ختیځه سیمه پورې محدود دي، دغې ډلې د راپور ورکولو په موده کې د هیواد په کچه د اتو مهمو بریدونو 

چې د ننګرهار والیت په نلی. دغې ډلې په کنړ والیت کې خپل شتون غښتلی کړی او پر دې توانیدلي مسوولیت م
کړي. په  قایمهغو سیمو کې چې پخوا د افغان امنیتي ځواکونو له خوا تصفیه شوې وي خپل عملیاتي ظرفیت بیا 

زجان او سرپل په شمالي والیتونو نورو سیمو کې د اسالمي دولت د خراسان والیت ډلې د شکمنو کړنو په اړه د جو 
او دغه راز د هرات او غور په لویدیځو والیتونو کې خبر ورکړل شوي، چې دا په ډاګه کوي چې نوموړې ډلې ښای  ي په 

 ختیځ کې د خپلې ولکې له سیمې هاخوا په نورو سیمو کې پلویان راجلب کړي وي. 
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منیتي پېښې د دولت د امنیتي تیاریو په اړه د خلکو باور د راپور ورکولو په موده کې یو شمیر د لوړې کچې ا .۲۰
کسان ووژل  ۹۰ال پسې خراب کړ. د اګست پر لومړۍ نېټې په هرات والیت کې د شیعه مذهبو پر یوه جومات برید 

ونه طالبانو او هغو وسله والو له خوا چې ځاناو د دواړو افغانانو او نړیوالې ټولنې له خوا په پراخه کچه وغندل شو. 
د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې جنګیالي معرفي کوي د سرپل په صیاد ولسوالۍ پر میرزاولنګ سیمې باندې 

د ځای  ي دولت پلوه ملیشو سره د جګړو او د ملکي وګړو د ډله ییزې وژنې د  ۵تر  ۳برید ترسره شو، چې د اګست له 
و ولسوالۍ ته د حقیقت موندنې پالوي موندنې په ډاګه تورونو المل شو. له پېښې وروسته د یوناما له خوا څیړنې ا

کسان وژل شوي، چې زیاتره ی  ې ملکیان یا له جګړې لویدلي اشخاص دي. لکه  ۳۶کړه، چې په برید کې لږ تر لږه 
په کابل کې د شیعه مذهبو پر یوه  ۲۵د هرات په څیر، چې مستند شوي زیاتره تلفات شیعه مذهبه وو، د اګست پر 

 مسوولیت ی  ې د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې پر غاړه واخیست.ملکي وګړي ووژل، چې  ۲۸برید جومات بل 

په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په سرمشریزه کې، د ناټو متحدینو او شریکباڼو له  ۲۹د جون پر  . ۲۱
متحدینو د ناټو د قاطع مالتړ له ماموریت سره تر پایه خپل ژمنتوب بیا تایید کړ او یو شمیر  ۲۰۲۰افغانستان سره د 

شویو کچو  تجویزله که څه هم د سرتیرو د ځاي پر ځای کولو شمیر د پام وړ  د زیاتولو اعالن وکړ.  د نورو سرتیرو 
د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د متحده ایاالتو د پالیسي د بیا ک تنې تر نهای  ي کیدو ، ۲۱څخه کښته دی. د اګست پر 

سته، د امریکا د متحده ایاالتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعالن کړه، چې د متحده ورو
 ایاالتو ځواکونه به په افغانستان کې له شرایطو سره سم پاتې شي. 

 ډیپلوماتیکې "شنې ساحې" ته څیرمه تر ځانمرګي برید وروسته،حکومت د ښار ۳۱په کابل کې د مئ پر  .۲۲
د خپلو کارمندانو شمیر کم  نوله برید وروسته یو شمیر ډیپلوماتیکو ماموریتوپه مرکز کې امنیتي ترتبیات زیات کړل. 

کړ، چې د نړیوال حضور د پام وړ عمومي کموالي المل شو. یوناما له بشپړ ظرفیت سره په خپل حالت پاته شوه. د 
د پنځو پېښو خبر ورکړل راپور ورکولو په موده کې د ګواښونو د دریو، یوې جنای  ي او یوې د تښتونې پېښو په ګډون، 

په  ۸، د ملګرو ملتونو دوه کارمندان چې د جون پر ۱۳ن په کې شامل وو. د اګست پر چې د ملګرو ملتونو کارمندا
 پک تیا کې تښتول شوي وو، بیرته خوشې کړای شول. 

 ج. سیمه ییزه همکاري 

د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو کې د ښې شوې همکارۍ نښې نښانې راڅرګندې شوې،  .۲۳
د چین د بهرنیو چارو  ۲۵او  ۲۴دونو د اړیکو د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د جون پر څرنګه چې دواړو هیوا

وزارت د وزیر وانګ یاي د لیدنې پرمهال، افغانستان او پاکستان د بیړنیو اړیکو لپاره د کړکیچ د کنترول د میکانیزم 
و په کچه د ډیالوګ دری اړخیز میکانیزم جوړ پر جوړولو موافقه وکړه، چې په پایله کې ی  ې دریو هیوادونو د وزیران

، پاکستان د افغانستان لپاره خپل نوي سفیر وټاکه، کوم پوست چې د څو میاشتو لپاره خالي و. ۲کړ. د جوالی پر 
نېټې پورې له اسالم اباد او کابل څخه د امریکا د متحده ایاالتو د سناتورانو تر لیدنې وروسته،  ۴تر  ۲د جوالی له 

د امریکا په څارنه او تایید سره د پولې په اوږدو کې د تروریستي ډلو په ضد د همغږي شویو ستان او پاکستان افغان
په  تهمینه جنجوعه ، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرې ۱۵امنیتي عملیاتو پر ترسره کولو موافقه وکړه. د اګست پر 

خپل یو بهرني سفر کې له کابل څخه لیدنه وکړه، څو د افغانستان له ولسمشر سره وګوري وګوري او د دوه اړخیز 
 باور جوړونې پر الرو چارو خبرې اترې ترسره کړي. 

استانبول پروسې په څیر میکانیزمونو له الرې خپل څو اړخیز ګډون روان ساتلی. د  -دولت د اسیا زړه .۲۴
پورې په ډهلي کې  ۸تر  ۶جارت او د پانګوونې د فرصتونو په اړه د پروسې د ماهرینو غونډه د اګست له سوداګرۍ، ت
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چې ګډونوالو ی  ې د اقتصادي او ارتباطي همکارۍ د پیاوړي کولو په اړه خپلې ژمنې بیا تایید کړې. ترسره شوه، 
لو اړیکو تمرکز کړی، څرنګه چې ولسمشر حکومت په زیاتیدونکي ډول د منځنۍ اسیا له پنځو هیوادونو سره پر خپ

له ترکمنستان څخه ک تنه وکړه، چیرې چې هغه  ۳له سیمې څخه یو شمیر لیدنې ترسره کړي. ولسمشر د جوالی پر 
ی  ې د افغانستان، پاکستان او  ۶د ترانسپورت یو شمیر دوه اړخیز قراردادونو السلیک کړل، او د جوالي پر 

 ډیالوګ لپاره له دوشنبې لیدنه وکړه. تاجکستان ترمنځ د دری اړخیز 

د افغانستان او د ایران د اسالمي جمهوریت ترمنځ د جامع ستراتیکې همکارۍ د دوه اړخیزې موافقې په   . ۲۵
چې د امنیت، اقتصاد، کډوالو، کلتور او پوهنې په برخو کې د همکارۍ پر ښه کولو اړه خبرې اترې بیا پیل شوې، 

، د پنځو تخنیکي کمیټو ناست په تهران کې ترسره شوه. که څه هم د دواړو ۱۸او  ۱۷ټینګار کوي. د جون پر 
، د شګو او خاورو د طوفانونو سره د مبارزې په ۳هیوادونو ترمنځ د اوبو موضوع النجمنه پاتې شوه. د جوالی پر 

جوړولو نیوکه وکړه. دغو  نړیوال کنفرانس کې، د ایران ولسمشر حسن روحاني په افغانستان کې د اوبو د بندونو پر
څرګندونو په افغانستان کې د خلکو غبرګونونه را وپارول او پر ضد ی  ې د هرات، کابل، کندهار او جالل اباد په 

د افغانستان د اوبو د منابعو د روحاني دغه څرګندونې داسې تعبیر شوې وي، چې ښارونو کې الریونونه ترسره شول. 
، د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر د خپل ایراني سیال سره له تروریزم ۲۴جوالی پر . د تهدیدوي حق د مدیریت

، ولسمشر غني په تهران ۵سره د مبارزې موضوعاتو په اړه د خبرو اترو لپاره له تهران څخه لیدنه وکړه. د اګست پر 
 د لواړې په مراسمو کې ګډون وکړ.  يروحان نکې د حس

 درېیم. بشري حقونه

، یوناما په وسله واله جګړه کې د ملکي وګړو د ساتنې په اړه خپل شپږ میاشتني راپور خپور ۱۷پر  د جوالی .۲۶
ټپیان( مستند کړي،  ۳۵۸۱مړه او  ۱۶۶۲ملکي تلفات ) ۵۲۴۳ترمنځ، ماموریت  ۳۰او جون د  ۱کړ. د جنوري د 

ر دي. د جګړې اړوند تاوتریخوالي په ورته موده کې د ملکي تلفاتو له مستند شویو شمیرو سره یو براب ۲۰۱۶چې د 
دغه راز معیشتونه، کورونه، ملکیتونه ویجاړ کړي، په زرګونو کورنۍ ی  ې بېځایه کړي او پوهنې، روغتیا او نورو 

سنله  ۴۳سلنه دولت ضد عناصرو ) ۶۷له خنډونو سره مخ کړی. یوناما د ټولو ملکي تلفاتو خدمتونو ته الس رسي 
سلنه  ۱۸سلنه د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې ته(،  ۵ددولت ضد عناصرو او  سلنه نا مشخصو ۱۹طالبانو، 

سلنه دولت پلوه  ۱سلنه نړیوالو نظامي ځواکونو او  ۲سلنه افغان ملي امنیتي ځواکونو،  ۱۵دولت پلوه ځواکونو )
و پر مهال د ډزو سلنه د دولت ضد عناصرو او دولت پلوه ځواکونو ترمنځ د ځمکنیو نښت ۱۰وسله والو ډلو ته(، 

 سلنه د پولې په اوږدو کې ډزو ته منسوب کړي. ۱سلنه له جګړې څخه پاته شونو چاودیدونکو توکو او  ۴تبادلې، 

په ګڼ میشتو ملکي سیمو کې ددولت ضد عناصرو له خوا د الس جوړ چاودیدونکو توکو د تاک تیکونو بې  . ۲۷
مړه او  ۵۹۶ملکي تلفاتو ) ۲۰۷۹ځانمرګي بمونه، او فشاري ماینونه د توپیره او ناقانونه کارونه، په ځانګړي ډول 

سلنې المل شوي. د دولت پلوه ځواکونو او دولت ضد عناصرو تر منځ  ۴۰ټپیان(، یا د ټولو ملکي تلفاتو د  ۱۴۸۳
پرتله کال د ورته مودې په  ۲۰۱۶د  ټپیان( دویم مخکښ المل و. ۱۳۷۵مړه او  ۴۳۴ځمکنۍ نښتې د ملکي تلفاتو )

ټپیان( مستند کړي،  ۱۱۴۱مړه او  ۴۳۶تلفات ) ۱۵۵۷سلنه لوړ شوي. ماموریت د ماشومانو  ۲۳د ښځو تلفات 
 سلنه جوړوي.  ۳۰چې د ټولو ملکي تلفاتو 

پېښې مستندې کړي، چې روغتیای  ي  ۳۲کال په لومړیو شپږو میاشتو کې، یوناما د جګړې اړوند  ۲۰۱۷د  .۲۸
مړه او  ۲۷ملکي تلفاتو ) ۵۸ی  ې په نښه کړي یا ی  ې پر دغو برخو اغیز کړی، کومې چې د  خدمتونه یا اړوند کارمندان

د سردار محمد داود خان پر  ۸ملکیانو د تښتونو المل شوي. زیاتره تلفات په کابل کې د مارچ پر  ۱۸ټپیان( او  ۳۱
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 ښوونیزو  پر زیاتوالی مستند کړي، چېروغتون په ډله ییز برید کې رامنځ ته شوي. یوناما په هغو بریدونو او پيښو کې 
پېښې تایید شوي. په  ۲۴هغو په پرتله  ۱۴په لومړۍ ربع کې د  ۲۰۱۷مرکزونو او اړوند کارمندانو اغیز کوي، چې د 

 کال د دویمې ربع پرمهال، یوناما د بشري  ۲۰۱۷د شپږو پېښو کې په مستقیم ډول د نجونو ښوونځي په نښه شوي. 
الس رسي اوه پېښې مستندې کړي، چې ټولې مخالفو وسله والو ډلو ته منسوب شوي: شپږ  مرستو د رسولو اړوند

 طالبان او یوه د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې ته. 

د  ۶د طالبانو،  ۳د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې،  ۱۱) ۱۵یوناما د دولت ضد عناصرو له خوا د  .۲۹
هلکانو ګمارنه او  ۲۱د نامعلومه وسله والې ډلې له خوا( په ګډون، د  ۱افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو او 

تایید  ۱۰ماشومانو )چې تر اوسه  ۵۰کارونه تایید کړې. ماموریت د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې له خوا د 
یوناما په وسله  شوي( د ګمارنې راپورونه ترالسه کړي، چې په غور والیت کې ی  ې دیني او نظامي روزونې تر السه کولې.

حساس کول او روزنه جاري ساتلې. د اګست واله جګړه کې د ماشومانو د ساتنې په اړه د افغان ملي امنیتي ځواکونو 
حوزو  ۱۷، یوناما او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په ګډه په کابل ښار کې د پولیسو د ۲۷پر 

 ړه یوه ورځنۍ روزنه ترسره کړه. مشرانو لپاره د ماشومانو د حقونو په ا

د ښځو پر وړاندی د تاوتریخوالی د دوامداره خپریدو سره د ښځو لپاره د عدالت او خسارې جبران په ټیټه  . ۳۰
کچه کې قرار لري. د هغو هڅو سربیره د کومو تمرکز چې د قانون په اصالحاتو، وکالتي چارو، د ښځو د خشونت او 

په هکله د څارنوال د دفتر د ظرفیت پیاوړي  ځورونې او همدارنګه د ښځو په وړاندې د خشونت قضیو ته د ځوابولو
کول و، د ښځو، امنیت او سولې په اړه د عمل د ملي پالن تطبیق ورو و. په داسې حال کې چې پاته مالي تمویل له 

میلیون  ۸۳بسپنه ورکونکو څخه ترالسه شي، د عمل د ملي پالن د پلي کولو لپاره د اړتیا وړ تعدیلي تخمین شویو 
میلیون امریکاي  ي ډالر موجود دي. د ښځو پر وړاندې د خشونت د له منځه وړلو د  ۳۱، ۲لرو څخه، امریکاي  ي ډا

هغو کې کم تر کمه یوه  ۲۷والیتونو کې شتون لري او د هغو له جملې څخه په  ۳۴عدلي تعقیب واحدونه د هیواد په 
د ښځو د ونډې لوړولو په موخه ، په ښځینه څارنواله استخدام شوې. د کورنیو چارو وزارت په امنیتي سک ټور کې 

د سولې او  خاص ډول د مشرتابه په موقفونو کې د هغوي د استخدام او ودې په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړی.
پخالینې په بهیرونو کې د ښځو د ګډون په اړه، شپږ نورې ښځې د سولې د عالي شورا د غړو په توګه معرفي شوې، 

 هغو ته لوړوي.  ۱۳له جملې څخه د هغوي شمیر غړو  ۵۲چې په دې سره د ټولو 

د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وسله والې شخړې او ترهګرې د قربانیانو د حقونو د  . ۳۱
یوه ملي څیړنه پیل کړه. یوناما به د ملکي تلفاتو په اړه د هنجاري چوکاټ او د اطالعاتو ۱۶ساتنې په هکله د اګسټ په 

، د عدلي  ي وزیر د وزارتونو تر منځ د کاري ډلې د یوې ۲۲لپاره تخنیکي مالتړ برابر کړي. د اګسټ په  د راغونډولو
غوندې چې، دنده ي  ې د افغانستان د دوهم دوره ي  ي راپور په اړه د خپلو پایلو په مالحظاتو کې د شکنجې په وړاندې 

په مي میاشت کې کمیټې ته د سپارلو په موخه  کال ۲۰۱۸د کمیټې له خوا د چمتو شويو سپارښتونو بیا ک تنه او د 
د مدنی ټولنې فعالین د حکومت ضد عناصرو لخوا د  د تعقیبي راپور او د عمل د پالن چمتو کول و، مشري وکړه.

دوامداره ډار او ګواښ سره مخ دي او همدارنګه ي  ې د دغو ګواښونو په تړاو د سیمه ییزو چارواکو لخوا د همکارۍ 
کړی. یوناما د بادغیس په والیت کې د بشري حقونو د یوه مدافع په وړاندې د ګواښ یوه پیښه او د  نشتوالی تجربه

هرات په والیت کې د مدنې ټولنې د یوه فعال په وړاندې د ګواښ یوه پیښه ثبت کړې. یوناما همدارنګه د فراه په 
د ګواښ یوه پیښه ریکارډ کړې. د مدنې  والیت کې د دولت ضد عناصرو له خوا د یوه سیمه ییز خبریال په وړاندې

ټولنو فعالینو په جوالی میاشت کې د اجتماعاتو، اعتصابونو او اعتراضونو د قانون د نوې مسودې په اړه کوم چې 
په ځینو سیمو کې د اعتراضونو د تشکیل او مودې لپاره شرایط را منځ ته کوي، او همداراز د دغو اعتراضونو سره د 

 کې د امنیتي ځواکونو واکونه هم تشریح کوې، اندیښنې څرګندي کړې.  معاملې په برخه
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 . د کابل د بهیر تطبیق او د پراختیاي  ي مرستو همغږي څلورم

کال په ورستیو کې به ترسره شي، د اصالحاتو  ۲۰۱۷د لوړ پوړو چارواکو د یوې ناستې څخه وړاندې چې د  . ۳۲
او پراختیاي  ي ژمنو په هکله په تمرکز کولو سره، د ملي یووالي حکومت د جوالی په نهمه په کابل کې، د همغږۍ او 
څارنې د ګډ بورډ شلمه ناسته جوړه کړه، د دې ناستې مشري زما د ځانګړې استازي او د مالي وزیر ښاغلي اکلیل 

ا په ګډه وشوه. د یوه دیموکراتیک، شفاف او حساب وړ دولت په ساحه کې، د وزیرانو ویاندویانو د حکیمي له خو
ټاکنو د تیاریانو، د ملکي خدمتونو د اصالحاتو، سیمه ییزې حکومتولۍ، قضاي  ي اصالحاتو، امنیت، مدنې ټولنې 

د رسولو په اړه د یوې ناستې پر مهال،  د ښکیلتیاوو او له فساد سره د مبارزې په اړه خبري اترې وکړي. د خدمتونو
ویاندویانو د موسساتي اصالحاتو د اهمیت او همداراز ي  ې راستنیدونکو او داخلي بې ځایه شویو کسانو ته د بنسټیزو 
خدمتونو د رسولو په اړه د دولت د ژمنو په حواله خبرې وکړي. د خصوصي سک ټور د ودې او زیربنا په تړاو، د ناستې 

اسې تدبیرونه چې موخه ي  ې د سوداګریز چاپیریال ښه کول او د دولت هغه ژمنه چې په راتلونکو میاشتو ګډونوالو د
 کې د خصوصي سک ټور اړتیاووې لومړیتوب بندي کړي، مشخص کړې. 

د ټول شمولیت د ښه کولو لپاره، حکومت د پراختیا او اصالحاتو په بهیرونو کې د مدني ټولنې د ښکلتیا  . ۳۳
په موخه ګامونه اخیستي. د پرانیستې حکومت تر شراکت الندې، د مدنې ټولنې استازو د ملي عمل د پالن په اړه 

وده ورکړي. یوناما د همغږۍ او څارنې د ګډ  کار پیل کړ تر څو ښې حکومتدارۍ، له فساد سره مبارزې او رونتیا ته
هیئت په غونډه کې د مدني ټولنې د ګډون لپاره اسانتیاووې برابري کړې چیرې چې ګډونوالو د حکومت او نړیوالې 
ټولنې لخوا د دوه اړخیزو ژمنو په نظارت کولو کې د مدني ټولنې لپاره په خورا مهم رول ټینګار وکړ. معلوماتو ته د 

نیټه پیل شوه، په مدنې ټولنه او رسنیو هم غږ کوي چې  ۱۳په اړه ملي ستراتیژې د اګسټ د میاشتې په السرسي 
معلوماتو ته د السرسي په اړه د وګړو د حقونو په تړاو د عامه پوهاوې د ترویج په برخه کې او معلوماتو ته د السرسي 

 ي. په اړه د قانون د تطبیق د ارزونې په برخه کې مهم رول ولوبو

نیټې په یوه مطبوعاتي  ۱۱د حکومتولۍ او روانو امنیتي ننګونو له امله اقتصادي وده پڅه و. د جوالی د  . ۳۴
کلونو لپاره اټکل شوې اقتصادي وده په یو څه پورته ښودل  ۲۰۱۸او  ۲۰۱۷ناسته کې نړیوال وجهي صندوق د 
ه دې سره سره، صندوق انتظار نه لري چې بیاک تنې د سلنه راپور کړې. ل ۳او  ۲. ۵شویو تغیراتو سره په ترتیب سره 

حکومت له خوا د نورو کمي/کیفیتي موخو د ترالسه کولو چارې متاثره کړي، د کومو په اړه چې ویل شوې وه 
پرمختک په سم لور روان دی. که څه هم د ډونرانو لخوا د ځینو فعالو مرستو رسیدنه پڅه و، د دوامدارې ټیټې وده 

راپور سره سم د کورنیو عوایدو راغونډول د هدف څخه زیات وو. د صندوق سره د حکومت په پروګرامونو سره سره، د 
 کې کلیدي لومړیتوبونه به په راتلونکو میاشتو کې پارلماني کړنو ته اړتیا ولري.

ب حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په خاص ډول د پالیسې په کچه کې د خپلو هڅو لومړیتو . ۳۵
تر منځ، د قانون د حاکمیت او د فساد پر وړاندې د  ۱۶او د اګسټ د  ۲۲ورکولو مسلې ته دوام ورکړی. د جون د 

کال د لومړۍ نیماي  ي مودې لپاره تر تړل کیدو وروسته څلور وارې غونډې  ۲۰۱۷مبارزې لپاره عالي ملي شورا د 
محکمې، لوی څارنوال دفتر، عدلي  ي وزارت او دایرې کړي. شورا چې مشري ي  ې د ولسمشر له خوا کیده د ستري 

افغان مدافع وکیالنو د خپلواکي ټولنې لپاره د اصالحاتو موسساتي پالنونه تصویب کړل. د اګسټ د میاشتې په پای 
کې، حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژې مسوده، د افغانستان په اړه د بروکسل د کنفرانس ژمنه، چې 

کال په جون میاشت کې به تصویب شی،  ۲۰۱۷ه اک توبر کې ترسره شوه، او تمه کیده چې د کال پ ۲۰۱۶د 
وویشله. د اګسټ د میاشتې له شپږمې تر اتمې، د افغانستان په دفاعي او امنیتي سک ټور کې د فساد پر وړاندې د 

ورنیو او دفاع وزارتونو او ملي ورځني ګډ ورکشاپ پر مهال، د افغانستان لوی څارنوال د ک -مبارزې په اړه د یوه دری 
امنیت د ریاست سره یو تفاهم لیک السلیک کړ څو د امنیتي ادارو په دننه کې د فساد سره د مبارزې په هدف کډ 

 میکانیزمونه را منځ ته کړي. 
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 تورونو کسانو پر وړاندې د محاکمې اواستناف په کچو کې ۸۶د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مرکز د  . ۳۶ 
کلنو بند د یوه  ۲۰قضي  ې بشپړې کړي. په پایلو کې د روغنیاتو په برخه کې د درغلي او د تجهیزاتو د غال لپاره په  ۲۱

جنرال محکومیت سزا شامله ده. د مرکز د کارکونکو امنیت یوه دوامداره ستونزه ده، د امنیتي ګواښونو پر وړاندې 
نیټې د ولسمشر فرمان د کورنیو چارو، ښاري پراختیا  ۶اشتې د د مرکز د کارکونکو د ساتنې په موخه د جون د می

 وزارتونو، لوی څارنوال دفتر او د ملي امنیت ریاست ته دندې سپارلي، چې تر اوسه نه دي پلې شوي. 

، حکومت د والیتي شورا د ارزونې په اړه ۳۰د سیمه ییز حکومت د احتساب په حواله، د جوالی په  . ۳۷
کومې چې د اړوندو ریاستونو او نورو دولتي ادارو د نظارت په برخه کې د والیتي شورا ګانو لپاره مقررې صادرې کړي 

یو پیاوړی نقش چمتو کوي. ولسمشر موافقه وکړه چې د منظمو سیمیزو غونډو په ترسره کولو سره د والیتي شوراګانو 
 ګډون بلنه ورکوي. سره همغږي ښه کړي او د کابینې په غونډو کې د شوراګانو استازي ته د

 پنځم. د بشر پالنې مرستې

نیټې تر  ۱۵ملکیان ال هم د روانې شخړې بار پر اوږو لیږدوي. د جون د میاشتې د نیماي  ي او د اګسټ د  . ۳۸
کسانو څخه زیات هغه د جګړو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي چې په دې سره  ۳۲۳۰۰منځ، د ټولټال 

څخه لوړوي. په شمال کې بغالن او  ۲۰۱۰۰۰کال کې د بې ځایه شویو کسانو ټولیز شمیر د ټولټال  ۲۰۱۷په 
یدنې شاهد پاته شوي، چې کندز، په ختیځ کې ننګرهار او په جنوب کې ارزګان او کندهار والیتونه د زیاتي بې ځایه ک

هغه ي  ې د بې ځایه کیدنو له امله متاثره شوي. پداسې حال کې چې د  ۳۰والیتونو له جملې څخه  ۳۴په دې سره د 
کال د ورته مودې په پرتله د بې ځایه شویو خلکو په ټولیز شمیر کې کموالی تر سترګو شوی، خرابیدونکي  ۲۰۱۶

لنې په یوه مخ پر زیاتیدونکي بې ثباته وضعیت کې پرې ایښې دي چې خپلو امنیتي وضعیت زیاتره بې ځایه شوې ټو
نیټې پورې، په افغانستان کې  ۳۱اصلي میلو ته ي  ې د راستنیدنې سمدستي څرک نه لګیږي. د اګسټ د میاشتې تر 

 ۱۸۱ې څخه میلیون امریکاي  ي ډالرو والړ و چې له هغه جمل ۲۳۵د بشر پالنې د عمل لپاره ټولیز تمویل په ټولټال 
 میلیون امریکاي  ي دالر د هغو فعالیتونو لپاره و کوم چې د بشر پالنې د غبرګون په پالن کې شامل و. 

د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر د دفتر د رضاکارانه راستنیدو د پروګرام الندې، د ټولټال  . ۳۹
چې د راپور ورکولو د مودې پر مهال هیواد ته ستانه  څخه د زیاتو راجستر شویو افغان کډوالو سره څوک ۱۴۰۰۰

سلنې څخه زیات کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي. انفرادي ستنیدونکو د  ۹۸شوي، مرستې شوې. د 
 امریکاي  ي ډالر ترالسه کړي.  ۲۰۰ترانسپورټ او سمالسي اړتیاوو د پوره کولو لپاره 

را رسیدونکو په درلودلو سره )ټولټال ۱۵۵۶۷و تر منځ، د ټولټال نیټ ۳۱او د اګسټ د  ۱۵د جون د  . ۴۰
شړل شوي( له پاکستان څخه د نا راجسټر شویو افغانانو د شړلو او  ۹۱۴په خپله خوښه راستنیدونکي او  ۱۴۶۵۳

کال کې د پاکستان څخه د ټولو راستنیدونکو کسانو  ۲۰۱۷په خپله خوښې راستنیدنې لړۍ دوام درلود، چې دا په 
کال د ورته مودې په پرتله د پاکستان څخه  ۲۰۱۶سلنه جوړوي. د جنوري د لومړۍ نیټې راهیسې، د  ۱۹د شمیر 

ته لوړ شو. د راپور ورکولو د مودې پر  ۸۳۵۰۵څخه  ۱۳۱۰۳۳د نا راجستر شویو راستنیدونکو شمیر د ټولټال 
ه خپله خوښه راستانه شوي او پ ۲۹۰۴۴کډوال ) ۸۶۹۰۶مهال، د ایران له اسالمي جمهوریت څخه ټولټال 

شړل شوي( هیواد ته د راستنیدو پر مهال راجسټر شوي. د ټولو راستنیدونکو کسانو له جملې څخه، د  ۵۷۸۶۲
سلنې( او د ایران د اسالمي  ۹۳راستنیدونکو )د پاکستان څخه د  ۱۸۸۱۸مهاجرت نړیوال سازمان د ټولټال 

کال د ورته  ۲۰۱۶راستنیدونکو سره ) پنځه سلنې( سره مرستې ترسره کړې. د  ۴۲۹۵جمهوریت څخه د ټولټال 
نیټو تر منځ ، د مهاجرت  ۳۱او د اګسټ د میاشتې د  ۱۵راستنیدونکو کسانو په پرتله، د جون د  ۹۹۵مودې د 

سره مرستې ترسره کړې. د جون د نیماي  ي څخه تر اګسټ پورې، د خوړو  کډوالو ۴۷۹نړیوال سازمان د اروپا څخه د 
راستنیدونکو او داخلي بې ځایه شویو کسانو سره څوک چې د هیواد  ۱۱۷۹۴۰نړیوال پروګرام په جال توګه د ټولټال 
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رو داخلي بې په بیالبیلو برخو کې د جکړو له امله بې ځایه شوي، مرستې کړې، او په هیواد کې د مرستې لپاره د نو 
 ملګرو ملتونو د تایید ګډې ارزونې دوام لري.  -ځایه شویو کسانو د پیژندلو لپاره د حکومت

پورې، د ملګرو ملتونو ادارو او د بشر پالنې د چارو شریکباڼو د ټولټال  ۱۵څخه د اګسټ تر  ۱۵د جون د  . ۴۱
کچه د جنوري راهیسې بیا د جوالی د میاشتې بې ځایه شویو کسانو لپاره مرستې برابري کړې. د هیواد په  ۶۷۵۲۷

میلیون وګړو په ټولو سک ټورونو کې د بشر پالنې  ۲. ۲میلیونو وګړو له جملې څخه  ۷.۵تر پایه پورې د پالن شویو 
مرستې تر السه کړیدي. که څه هم چې د بشر پالنې د السرسي په وړاندې محدودیتونه په دوامداره توګه ریکارډ 

پیښو په درلودلو سره چې د راپور ورکولو د مودې پر مهال راجستر شوي د ملګرو ملتونو او بشر  ۴۰شوي، د ټولټال 
د غور په  ۱۴هغه ي  ې د جنوري راهیسې راجستر شوي. د اګسټ په  ۲۱۴پالنې د چارو همکاران متاثره کړي، او 

خدمتونو د موسسې، چې یو نا  والیت کې د هغوي په تراسپورټي وسیلې د برید په ترڅ کې د کاتولیک مرستندویه
 ۱۲کال د پیل راهیسې،  ۲۰۱۷دولتي سازمان دی، دری تنه کارکونکي ووژل او دوه نور ي  ې ټپیان شول. د 

 ۲۶مرستندویه کارکونکي وژل شوي او یو شمیر زیات نور ټپیان شوي. د راپور ورکولو د مودې پر مهال د ټولټال 
تیاي  ی کارکونکي او روغتیاي  ي مرکزونه په دوامداره توګه ډیر متاثره شوې چې راجسټر شویو پیښو په درلودلو سره ، روغ

هغو ته لوړوي. د جون څخه تر اګسټ پورې، د کابل په شمال  ۸۸کال کې د ټولو پیښو شمیر  ۲۰۱۷تر اوسه په 
مداراز په فراه لغمان والیت کې د وسله والو ډلو له خوا په موقتي ډول په لسګونو روغتیاي  ي مرکزونه تړل شوې او ه

او بادغیس والیتونو کې په یوه هڅه کې د وسله والو ډلو له خوا نا دولتي سازمانونه اړ ایستل شوي تر څو په هغو 
روغتیاي  ي مرکزونو کې چې د هغوي له خوا پر مخ وړل کیږي د هغوي د جنګیالیو لپاره د خدمتونه رسول ښه کړي. 

کونو له امله د نیم میلیون څخه زیات کسان په کراتو د روغتیاي  ي پاملرنې کال کې، د دغو تاک تی ۲۰۱۷په ټوله کې په 
د السرسي څخه محروم شوي. د دې د نه په نظر کې نیولو سره چې د شخړې کومه ډله کنترول لري او د بشر پالنې 

د بشر پالنې  د اصولو په اړه د حساسیت مخ پر زیاتیدونکي هڅې لري، په تیره بیا بې طرفي او عملیاتي خپلواکي،
 شریکباڼو د اړو ټولنو لپاره د بشري مرستې د رسولو په خاطر په دوامداره توګه بیالبیل ماډلونه را منځ ته کړې. 

د پولیو د له منځه وړلو پروګرام د پام وړ پرمختګ کړی، په خاص ډول د کندز په والیت کې چیرې چې د  . ۴۲
کال د فبروري راهیسې په بریالیتوب سره نوي معلومات شامل شوې. د هیواد په جنوبي سیمه هلمند،  ۲۰۱۷

پنځه قضی  ې را منځ ته شوې. د هیواد کندهار او زابل والیتونو کې د پولو تر منځ د مکرره خوځښت له امله د پولیو 
ختیځه او -په جنوبي سیمه کې د واکسیناتورانو لپاره السرسی په خپل حال ستونزمن پاته شوی، په ختیځه، جنوب

ماشومانو په درلودلو سربیره، په جوالی میاشت کې د کندهار والیت په  ۶۰۰۰۰شمال شرقي سیمو کې د نورو 
ماشومان د واکسین له پوښښ څخه پاته  ۶۴۰۰۰ولو په کمپاینونو د بندیز له امله څلورو ولسوالیو کې د واکسین لګ

 شول.

د ماین پاکي د همغږي ریاست او د افغانستان د حوادثو/ ناورین د مدیریت ملي ادارې ته د ملګرو ملتونو  . ۴۳
یت د لیږد چارو ته دوام ورکړی. د ماین پاکي ادارې د افغانستان لپاره د ماین پاکي د پروګرام د تنظیم لپاره د مسول

یاده اداره به د دواړو موسسو د ظرفیت جوړولو چارو مالتړ ته دوام ورکړي. د ماین پاکي ادارې او شریکباڼو د نقدو 
پیسو د ترالسه کولو او د ترانزیت په مرکزونو کې د خطر په اړه روزنو ته دوام ورکړی تر څو د ځمکنیو ماینونو، د 

شونو چاودیدونکو توکو، د فشار په ذریعه د پاته شویو چاودیدونکو توکو له امله د شته خطر په  جګړې څخه د پاته
نیټې پورې، ټولټال  ۳۱اړه راستنیدونکو ته خبرداری ورکړي. د جون د میاشتې د لومړۍ څخه د جوالی د میاشتې تر 

ماین پاکي د چارو شریکباڼو د ماین راستنیدونکو کسانو دا ډول روزنې ترالسه کړیدي. د دې سربیره، د  ۴۰۴۴۴
ټولنې د ماین د خطر څه پاکي اعالن کړې چې په  ۲۰پاکي د ادارې او د ماین پاکي د همغږي د ریاست په همغږۍ 

کیلو متر مربع ځمکې پر سر په خپلو ټولنو کې ازادانه تګ او راتګ کوالی  ۱۵. ۳۴کسان د  ۲۰۰۰۰۰دې سره اټکل 
ککړ تمرین  ۴۲ډګرونه او د ډزو ویشتلو  ۳۰۱ساحې ، د جګړو  ۳۳۷۸د ماینونو  شي. که څه هم اټکل شوې چې

کال د جنوري څخه  ۲۰۱۷ټولنې متاثره کوي. د  ۱۴۶۴ځایونه ال هم په چاودیدونکو توکو ککړ پراته دي چې ټولتال 
څخه د  کال د جنوري  ۲۰۱۶قربانیان دي چې دا د  ۱۸۲تر جون میاشتې پورې د میاشتنۍ پیښو د کچې اوسط 
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قربانیانو د میاشتنۍ پیښو د کچې د اوسط ډول په پرتله زیاتوالی ښي  ي،  ۱۶۴جون تر میاشتې پورې د ریکارډ شویو 
سلنه( د ځمکنیو ماینونو له امله نه بلکه د جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو او فشار په  ۹۷دا ډیروالی )

امله دی. د افغانستان د ملکي مرستې د پروګرام د یوې برخې په ذریعه د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو له 
نیټې د ځانمرګي موټر  ۳۱حیث، د ماین پاکي ادارې د راپور ورکولو د مودې پر مهال په کابل کې د مي د میاشتې د 

 کورنیو د عاجلو مرستو بستې ترالسه کړې، د لوړې کچې د ځای پر ځای ۵۵۰بم برید په شمول، چیرې چې نږدې 
 شویو چاودیدونکو توکو د قربانیانو سره مرسته کړې.

 شپږم. د مخدره توکو سره مبارزه 

نیټې پورې، د قانون پلې کیدونکو افغان چارواکو د مخدره  ۲۶د جون له لومړۍ نیټې څخه د اګسټ تر  . ۴۴
 ۹۶۴۴کیلو ګرامه هیروین،  ۵۶۹عملیات ترسره کړې چې په نتیجه کې ي  ې  ۶۲۹توکو پر وړاندې د مبارزې ټولټال 

 ۷۸۶۸کیلو ګرامه چرس،  ۲۸۶۷کیلو ګرامه میتامفیتامین،  ۲۵. ۴کیلو ګرامه اوپیم،  ۴۸۴۱کیلو ګرامه مورفین، 
 ټابلیټونه K ۷۲۲لیټره پیش سازه مایع کیمیاوي توکي او  ۲۰۳۳۸ګرامه پیش سازه جامد کیمیاوي توکي، کیلو 

نقلیه  ۱۰۳)مصنوعي درمل( ضبط کړي. د دې سربیره، د هیرویینو د پروسس دری فابریکې له منځه وړل شوې او 
تورن  ۷۰۸بارزې پر مهال ټولټال ګرځنده موبایلونه ضبط شوي. د مخدره توکو سره د م ۱۷۷وسلې او  ۳۴وسیلې، 

 کسان نیول شوي او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو یو افسر ټپ ې شوی. 

د راپور ورکولو د مودې پر مهال د مخدره توکو سره د مبارزې په اړه سیمه ییزو همکاریو دوام درلود، د  . ۴۵
د قزاقستان په  ۳۰وکاټ په دننه کې، د اګسټ په متشکله مادو په هکله د سیمه ییزې استخباراتي کاري ډلې د چ

لماتي کې د متشکله مادو د قضیو په اړه یوه ناسته ترسره شوه. په غونډه کې په څلورو قضیو له سره ک تنه وشوه او 
 
ا

په سیممه ییزه کچه له ځنده پرته څیړنې پیل شوې. د عامي روغتیا وزارت د مخدره توکو او جرمونو په اړه د ملګرو 
ونو د دفتر په همکاري د دفتر او روغتیا د نړیوال سازمان د مخدره توکو د کارونې د اختالالتو د درملنې لپاره د ملت

نړیوالو معیارونو د منلو لپاره کار کولو ته دوام ورکړی. د پروسې د یوې برخې په حیث، د عامي روغتیا وزارت د کیفیت 
اچاوه چې موخه ي  ې د مخدره توکو د کاروني د اختالالتو د درمنلې ښه د یقیني کولو یو ازمایښتي میکانیزم په الر و

 کول دي. 

 اووم. د ماموریت مالتړ  

سلنې تصویب شوې کچې په پرتله، او د داخلي کارکونکو  ۱۴د نړیوالو کارکونکو لپاره د تشو پوسټونو د  . ۴۶ 
کال د اګسټ  ۲۰۱۷سلنې په پرتله ، د  ۴سلنې تشو پوسټونو د اوسط تصویب شوې ګډې کچې سره د  ۷. ۵لپاره د 

سلنه وه. ماموریت ته د خاصو تدبیرونو په ورکولو سربیره  ۱۱نیټې پورې، د ماموریت د تشو پوستونو کچه  ۳۱تر 
سلنه ټولیز  ۳تي داخلي ښځینه کارکونکي استخدام او وساتي، د راپور ورکولو د مخکنۍ دورې څخه د ترڅو زیا

نیټې پورې، د کارکونکو د  ۳۱کال د جوالی تر  ۲۰۱۷زیاتوالي سربیره د هغوي استازیتوب ډیر کم رنګه دی. د 
سلنه  ۳۶سلنه )نړیوال کارکونکي(،  ۳۰هرې ک تګورې لپاره د ښځینه کارکونکو د استازیتوب کچه په الندې ډول وه: 

څخه د  ۱۵سلنه )سیمه ییزه کچه(. د جون له  ۷سلنه داخلي مسلکي افسران او  ۸)د ملګرو ملتونو رضاکاران(، 
هواي  ي ماموریتونه او  ۱۳ماموریتونه او د هوا له الرې  ۱۵۵، یوناما په ترتیب سره د سړک له الرې ۱۵اګسټ تر 

ماموریتونه د کومو پر مهال چې د ولسوالیو چارواکو د یوناما له ساحوي دفترونو  ۴۱۷همداراز د السرسي برعکس 
 څخه لیدنه ترسره کړې، ترسره کړي. 

کال لپاره  ۲۰۱۸ماموریت د خپل دفتر او د کارکونکو د جوړښت د بدلون په پالنولو پیل کړی تر څو د  . ۴۷
دونه چې په دې هکله زما په ځانګړي راپور کې شوې. د دې خپله بودجه د هغو سپارښتنو سره برابره کړي د کومو یا

سربیره، د یوناما او د ملګرو ملتونو د سیسټم د ادارو، وجهي صندوقونو او پروګرامونو تر منځ د ګډ موقعیت لپاره د 
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ي فرصتونه او د لګښت د بهبود د ښه شویو طرزالعملونو لپاره هڅې روانې دي. ماموریت همداراز د طبي او ځمکن
 ترانسپورټي خدمتونو او همدارنګه د هواي  ي شتمنیو په شمول، د مالتړو خدمتونو ساده کولو ته دوام ورکړی. 

  . مالحظې اتم 

زه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه ډیر زیات اندیښمن یم. د هرات په غربي والیت، د سر پل  . ۴۸
پالزمینه کابل کې بریدونو په لسګونو خلک ووژل او یو شمیر نور په شمالي والیت، د هلمند په جنوبي والیت او 

زیات ي  ې ټپیان کړل، دا بریدونه په افغانستان کې د شخړې له امله په ملکي کسانو د زیاتو زیانونو یوه جدي یادونه 
د اوس هم هره میاشت په رزګونو افغانان بې کوره کیږي، خپل معیشت له السه ورکوي او د شخړې څخه  وه.

 خالصون په موخه د خپلو کورنیو څخه جال کیدو ته اړ کیږي. 

پداسې حال کې چې د افغانستان خلک د سختۍ په وړاندې خورا زړورتیا او انعطاف پذیري څرګندوي، د دوي بد 
وضعیت د تل لپاره یوه یادونه ده، چې د تل پاتې سوله ترالسه کول باید لومړنی هدف وي چې ټولې هڅې باید دغه 

 ر ته متمرکزي شي. لو 

په دې اړه، زه د سولې پروسې ته د پام وړ پرمختګ د نشتوالي له امله هم اندیښمن یم، او دا د افغانستان  . ۴۹
په وړاندې تر ټولو مهم شرط دی چې د هیواد په وړاندې پروت دی. لکه څنګه چې ما پخوا هم یادونه کړې، شخړه 

حکومت او طالبانو تر منځ د مستقیمو خبرو اترو له الرې تامینیدالی شي  هیڅ پوځې حل الره نه لري: سوله یواځې د
او دا باید د افغانانو تر رهبري او مالکیت الندې د سولې د یوې جامع پروسې یوه برخه جوړه کړي. زه د شخړې په 

کړي. د سولې د  ټولو خواوو غږ کوم څو داسې یو چاپیریال چیرې چې د داسې خبرو اترو لپاره ځاي وي، را منځ ته
پروسې په لور د حرکت په موخه، د سیمه ییزو هیوادونو د حیاتي اهمیت په یادولو سره، د سولې او امنیت د 
همکاري او د نوښت د دوام په برخه کې د افغانستان د شریکباڼو له خوا د ښودل شوې عالقې لپاره د کابل د پروسې 

کال کې د یوناما د ستراتیژیکي ورکړل شوې  ۲۰۱۷ستحقي دي. په په وړاندې د حکومت دوامداره ژمنې د مالتړ م
بیاک تنې وروسته، ملګري ملتونه د افغانستان د تمامیت لپاره له نوې عزم او بشپړ درناوي سره چمتو دي څو د 

اوږد  سولې په لټون کې د افغانانو سره مرسته وکړي. یوازې د ټولو ډلو د ژمنتیا او ښکیلتیا له الرې کیدای شي دغې
 مهاله او ګرانې شخړې ته د پای ټکی کیښودل شي. 

په یوه بې ثباته امنیتي چاپیریال کې، د فرقه ایزو بریدونو زیاتوالی په ځانګړې توګه ستونزمن دی. د اګسټ  . ۵۰
نیټه په کابل کې د شعیه ګانو د جوماتونو په وړاندې ترهګریزو بریدونو  ۲۵په لومړۍ نیټه په هرات او د اګسټ په 

د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نه انکار په لسګونو ملکي کسان چې د عبادت په حال کې وو وژلي، دا 
کړنې دي. دا ډول بریدونه نه یوازې د لوی انساني مصیبت المل ګرځي، بلکې د مذهبي ټولنو تر مینځ د تاوتریخوالي 
د زیاتوالی خطر را منځ ته کوي. د داسې پیښو په جریان کې، په افغانستان کې د فرقه ییزو لیکو په شاخوا کې د 

شالونکي دي او د ټولنې د نورو غړو لپاره داسې ذهبي مشرانو له خوا د یووالي په اړه بیانونه په ریښتیا سره خوم
مثالونه چې ښاي  ې د نورو له خوا تعقیب شي، برابروي. د ګډو ګواښونو او بد بینانه هڅو په بڼه کې چې ممکن ال نور 

 خت زیات ملي یووالي ته اړتیا لري. تقسیمات را منځ ته کړي، افغانستان اوس، تر هر بل و

کال په جوالی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون له خوا د پارلماني او ولسوالیو شورا ګانو د ټاکنو  ۲۰۱۸د  . ۵۱
لپاره د یوې نیتې اعالنول یو مهم هدف وټاکه چې کولی شي په افغانستان کې د ډموکراتیک ټینګښت سره مرسته 

د زماني مودې لپاره هیلې او ارادې شتون لري، د همغږي او دوامداره پاملرنې سره  وکړي. په داسې حال کې چې
کیدای شي ټاکني ترسره شي، او د یو شمیر مهم اصالحاتو د تطبیق له الرې د ټاکنو د پروسې د اتبار د ښه والي لپاره 

ی ورکولو د بایمیټریک کارتونو د ټاکنو کمیسیون او حکومت دواړو خپلې ژمنې څرګندي کړي. که چیرې پلې شي، د را 
معرفي کول او د رای ورکولو د مرکزونو ځانګړي فهرستونه به د هیواد د ټاکنیز سیستم د ښه والي سره ډیره مرسته 

د سیاسي  کال کې به اتبار وړ ټاکنې په یوه مخ پر زیاتیدونکي بې ثباته سیاسي چاپیریال کې ۲۰۱۸وکړي. په 
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لپاره یو چینل چمتو کړي. زه ټاکنیز بنسټونه دې ته هڅوم ترڅو د ټولو شریکانو لپاره د اپوزیسیون د سوله ییز بیان 
 السرسي خپلې هڅې پراخي کړي ترڅو د ټولټاکنو او ټاکنیزو اصالحاتو د پروسې لپاره د خلکو مالتړ رامنځ ته کړي.

یاسي فعالیتونو په تشدیدولو لکه څنګه چې ټولټاکنې په یوه ریښتیني حقیقت اوړي، مخالفو ډلو د خپلو س . ۵۲
پیل کړی، او په ډیری حاالتو کې ي  ې په حکومت په لوړ غږ نیوکې کړي. د ځوانانو د دوامداره اعتراضي خوځښتونو 
سره یو ځاي ، د نویو سیاسي ایتالفونه را برسیره کیدل په افغانستان کې د ځوان ډیموکراتیک کلتور د مخ 

میزه بیانونه د ټولنیز پرزیاتیدونکي ارتعاش، ښکارندوي  ي ک
 
وي. که څه هم، چې د ځینو سیاسي اشخاصو تحریک ا

تاوتریخوالي د تشدیدیدو سبب ګرځي او کیدای شي د اساسي قانون له خوا ارائه شوې ماتیدونکي سیاسي اجماع 
ه کمزوری کړي.  که چیرې کنترول نه شي او په خپل حال پاته شی، ممکن سیاسي سیسټم د بې ثباتې د خطر سر 

مخ کړي. ځکه نو زه تاکیید کوم چې ټول شریکباڼې دې په پوره مسولیت سره چارې ترسره کړي او ډاډ حاصل کړي 
چې سیاسي مخالفتونه د هیواد د سیاسي قانون او دیموکراتیکو پروسو د چوکاټ په دننه کې په سوله ییزه او دوامداره 

 توګه بیان شي. 

خپلو اصالحاتو د اجنډا، په تیره بیا د فساد پر وړاندې د مبارزې په  د ډیرو ننګونو سره سره، حکومت د . ۵۳
برخه کې پرمختګ کړی. د دې، د یوې مهمې برخې له جملې څخه، یو ي  ې هم د اداري فساد پرضد د مرکز کار دی، 

ټولو  کال په وروستیو کې د دې مرکز له پرانیستلو راهیسې، د مصؤونیت پر وړاندې د مبارزې په ۲۰۱۶کوم چې د 
هڅو کې په یوه مهم رکن اوښتی. لکه څنګه چې د لوړ پوړو چارواکو د وروستيو محکومیتونو په واسطه څرګندونه 
وشوه، دا مرکز په زیاتیدونکې توګه پیچلې قضي  ې سمبالوي. د فساد سره د مبارزې په وړاندې د فعالیتونو په برخه 

ونو ستاینه کوم، کوم چې د وګړو په منځ کې د حکومت د کې زه د حکومت له خوا د حکومت د دوامداره لومړیتوب
هڅو لپاره د اتبار د را منځ ته کولو لپاره یو مهم عنصر دی. لکه څنګه چې پدې وروستیو کې د جوالی په میاشت کې 
د همغږۍ او څارنې د مشترک بورډ په ناسته کې وښودل شول، حکومت هم د پراختیاي  ي ملګرو سره خپلې منظمې 

کې ښکیلتیا ته دوام ورکړی. په خپل وار سره، ملګري ملتونه به د خپلو بسپنه ورکونکو د همغږۍ هڅې دوه او رغون
برابره زیاتي کړي څو د خپلو پرمختیاي  ي فعالیتونو همغږي ښه کړي او د حکومت تر مالکیت الندې د لومړیتوبونو او 

 ال ښې رسونې سره د مطابقت په اړه ډاډ حاصل کړي. 

د دولت ضد عناصرو له خوا د بې توپیره او غیر متناسبو بریدونو په پایله کې ال هم زیات ملکي کسان وژل   . ۵۴
کیږي او ټي  ې کیږي. زه په خواشینې سره د دولت پلوه ځواکونو له خوا په هواي  ي بریدونو کې د ملکي کسانو د تلفاتو 

پر مهال د شخړې ټولو اړخونو ته دا ور په یادوم چې هغوي  د پام وړ زیاتوالی په اړه یادونه کوم. زه د پوځې عملیاتو
د ملکي کسانو د ساتنې مسولیت لري او د نړیوالو بشري حقونو او بشر دوستانه قانون د سرغړونو لپاره د احتساب 

کمولو په اړتیا ټینګار کوم. په دې حواله، زه حکومت هڅوم څو په رسمي توګه د ملکي کسانو د تلفاتو د مخنیوي او را 
په اړه ملي پالیسې تصویب کړي. زه د افغانستان د حکومت له خوا د ځینو دودیزو وسلو د کارونې په اړه د 
محدودیتونو یا مخنیوي په اړه د کنوانسیون د تصویب هرکلی کوم چې ښاي  ې زیات ضرر لرونکي وي یا بې توپیره 

ه شونو چاودیدونکو توکو په حواله د پنځم پروتوکول اغیزې ولري او د ټولو پروتوکولونو عالوه، د جګړې څخه د پات
 په شمول.

په داسې حال کې چې حکومت په دې غور کوي چې د افغانستان د دوهمې دوره ي  ي بیاک تنې په اړه په څه  . ۵۵
ډول هغه سپارښتنې کومې چې د شکنجې په وړاندې د کمیټې له خوا د یادې کمیټې په ورستیو مالحظاتو کې ترسره 

پلې کړي، زه د افغانستان حکومت د خپلو عامه ژمنو له الرې د شکنجې او نورو ظالمانه، غیر انساني یا له شوې، 
سپکاوي څخه ډک چلند یا جزا په وړاندې د کنوانسيون د اختیاري پروتوګول تصویب او د کنوانسیون څخه د خپلو 

الو حقوقي ژمنو سره په سمون کې د پلې کولو په مالحظاتو د بیرته اخیستو او د افغانستان د اساسي قانون او نړیو
 موخه ټولې ملي ادارې د موثره تدبیرونو د تصویبولو لپاره هڅوم.
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افغان ښځې د پام وړ ننګونو سره مخې دي، هغوي په عامه ژوند کې د بشپړ او مساوي ګډون د ترالسه  . ۵۶
مت ځان ثابت کړی چې یو مخلص او ژمن کولو په هدف خپل ثابت عزم ته دوام ورکوي. په دې هڅه کې ، حکو

ملګري و اوسي. د مناسبو سرچینو د اختصاص له الرې د قربانیانو لپاره د عدالت او خسارې د جبران د موثره ارائه 
کولو څخه د ډاډ او دسولې او پخالینې په پروسه کې د ښځو د ګډون په شمول، زه د حکومت څخه غوښتنه کوم 

ونت د له منځه وړلو، د ښځو ، سولې او امنیت په هکله د عمل د ملي پالن د پلې کولو څو د ښځو په وړاندې د خش
 لپاره د څارنوال د دفتر او والیتي واحدونو د پیاوړتیا لپاره ریښتنې ګامونه اوچت کړي. 

و لخوا نیټې د ځانوژونکي موټر بم غږونه د افغانانو او د هغوی د نړیوالو همکاران ۳۱په کابل کې د می د  . ۵۷
ال هم احساس کیږي. برید چې د ښار په مرکز په دیپلوماتیکه سیمه کې ترسره شو، د برید نه وروسته یو شمیر 

ماموریتونو خپل حضور را کم کړ چې په نتیجه کې ي  ې پراختیاي  ي کارکونکي په خاص ډول متاثره شول.  دیپلوماتیکو
رول ال هم مهم شو. زه د حکومت څخه د دیپلوماتیکې ټولنې د په دې چاپیریال کې، په ساحه کې د ملګرو ملتونو 

امنیت د ښه کولو په برخه کې د هغوي د هڅو څخه، کوم چې د یوناما او ادارو، د ملګرو ملتونو د سیستم د وجهي 
 صندوقونو او پروګرامونو لپاره سنجول شوې وي ترڅو په بشپړ ظرفیت سره کار ته دوام وکړي، مننه کوم.

ه داسې حال کې چې ماموریت د خپلو اوسنيو پوسټونو په بیا تنظیمولو کار کوي، د یوناما د ستراتیژیکې پ . ۵۸
ارزونې په اړه زما د خاص راپور د سپارښتنو پلې کول دوام لري. د هغو مالحظاتو په حواله چې حکومت ي  ې څرګندونه 

اکمیت ، ملي مشرتابه او ملي مالکیت په بنسټیزو کړې، غواړم په شخصي ډول ووایم او ډاډ درکړم چې د افغان ملي ح
اصولو کې ، چې د ماموریت کار تعریفوي، کوم تغییر نه دی راغلی. غواړم د ماموریت او د دفتر له کارمندانو څخه 
د ارزونې په اړه د هغوي له مالتړ څخه مننه وکړم او همداراز د ارزونې پر مهال د حکومت د همکاري په اړه حکومت 

 پلې ستاینې وکړم.ته خ

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو کارکونکو او د افغانستان لپاره زما د ځانګړي استازي تدامیچي  . ۵۹
یاماموتو څخه د ننګونو څخه د ډکو داسې شرایطو الندې د هغوي د دوامداره تعهد لپاره چې موخه ي  ې د افغانانو د 

 سول دي، مننه کوم.مالتړ په برخه کې زموږ د ژمنو سرته ر 

 


