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 ښاغلي تدامیچي یماموتو وینا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په افغانستان کې د عمومي منشي د ځانګړي استازي 

شوې( ړاندېو )څنګه چې   

 ۱۱کال د مارچ   ۲۰۱۹نیویارک، د 

* * * 

غلي رییسې 
 
 ډیره زیاته مننه، ا

یا د هواي  ي کرښې په پیښه پڅو د ایتومخکې له دې چې زه د افغانستان په اړه خپلې څرګندونې پیل کړم، غواړم اجازه تر السه کړم  
تسلیت او خواخوږي مراتب  انهمخلصکې د ملګرو ملتونو د همکارانو په شمول د زیات شمیر ژوند د له السه ورکولو په اړه د خپل 

 ي کړم.وړاند

غلي رییسې، 
 
 ا

 غواړم اوس د افغانستان  مسلې ته راوګرځم. 

 . ېد تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د سولې او ټاکنو په تړاو مهم پرمختګونه تر سترګو شو

پرمختګونه ي  ې را  محسوسلومړی د سولې په تړاو. په افغانسان کې د لسزیزو اوږدې شخړې د ختمولو لپاره هڅې ترسره شوې چې 
 منځ ته کړي. 

ي خبرو اترو کې برخه اخلي. د دغو خبرو اترو د  تسهیل په موخه یو شمیر هیوادونو مالتړ جدمتحده ایالتونه او طالبان په مستقیمو 
منځ د روانو خبرو د جنورۍ په پای کې په لندن کې د نړیوالو اړیکو ګروپ په غونډه کې، ګډونوالو د امریکا او طالبانو تر  برابر کړی.

داراز ي  ې هیله څرګنده کړې چې په دې سره به د افغانستان د دولت او طالبانو تر منځ د خبرو اترو لپاره زمینه ماترو هرکلی کړی او ه
ې په دې سره ي   وبرابره شي. د فبروري په لومړیو کې، په مسکو کې د ځینو افغان استازو او طالبانو تر منځ یوه غونډه جوړه شوه، ا

د ښه پوهیدو په هدف یو فرصت برابر کړي. د دې ډول بوختیاوو سره سره ، د دوي لپاره د یو بل د نظریو او د سولې په هکله 
طالبانو تر اوسه دې ته غاړه نه ده ایښې چې د افغان دولت سره په مستقیمو خبرو اترو کې ښکیل شي. زه د طالبانو لپاره په الزمه 

 د حکومت سره خبرې وکړي.   ه توګهپه مستقیم او ولت سره په مستقیمو خبرو اترو کې ښکیل شياړتیا ټینګار کوم څو د د

ټاکلو په اړه ده. د سولې په بهیر کې د افغانستان شتون حتمي ده، د بهیر مالکیت  د ېد سولې بهیر د هیواد او د افغانانو د راتلونک
باید د ښځو په شمول د خلکو سره وي. دا اړینه ده چې د سولې په اړه باوري خبرې اترې د حکومت او طالبانو تر منځ،  چې دولت 

، او استازیتوب کول د خبرو اترو د بریالیتوب  ږۍ ترسره شي. ټول شمول والی، همغ ،د خلکو د یوې برخې څخه استازیتوب کوي
د پر مخ بیولو لپاره، د مذاکراتي ټیم په شمول، کوم چې دا ډول  . موږ پوهیږو چې دولت د خبرو اترو د جوړښتیلپاره خورا مهم د
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اره د یوه مذاکراتي ټیم را د سولې د بهیر د پر مخ بیولو لپ همغږۍ او ټول شمول والی را منځ ته کوي،  پراخې مشورې ترسره کړې. 
منځ ته کول اړین دي. د سولې د مشورتي جرګي، د مشرانو دودیزه غونډه، د ترسره کولو لپاره چې په اپریل میاشت کې به ترسره 

منځ ته کولو د مسلې سره اشي،  پرون یو فرمان صادر شو. دا به د یوه ټول شموله بهیر له الرې د سولې په اړه د ملي اجماع د ر 
 مرسته وکړي.  

باید د افغانانو تر  ټولې نړیوالې هڅېهڅو په شمول،   و د سیمه ییز د سولې لپاره د دغو هڅو سره، موږ باید په دې پوه شو چې 
مشري او مالکیت الندې د مالتړ په موخه سره یو ځای شي. د سولې د بهیر او د  یوه پایښت لرونکي تړون لیک د پلې کولو لپاره ، 

ټولنې ،په خاص ډول د سیمه ییزو هیوادونو مالتړ او همکاري اړینه ده. ملګري ملتونه د اړوندو هیوادونو له خوا د د نړیوالي 
خو د ټولو هغو رغنده هڅو په اړتیا ټینګار کوي چې د افغانانو تر رهبري او بیالبیلو هڅو او ترسره شویو نوښتونو هر کلی کوي، 

 ،لکه څنګه چې په تیر نومبر کې په جینیوا کې پرې موافقه شوې ،په موخه ترسره کیږي مالکیت الندې د سولې د هڅو د مالتړ 
په دې زمینه کې، موږ پوهیږو چې د افغانستان دولت د سولې په اړه د کابل د بهیر د دریمې ناستې د جوړیدو وړاندیز همغږۍ وي. 

 کړی. 

غلي
 
 ، ېرییس ا

کلونو په ترڅ کې د السته راوړنو په هکله د احتمالي  ۱۸د سولې په لور د کارکولو په برخه کې، موږ باید د سولې په نوم د تیرو 
، په ې ډیری برخد جوړجاړي په حواله د یو شمیر اتباعو جدي او مشروع اندیښنې تصدیق کړو. ملګري ملتونه د دغو اندیښنو 

زادي، د رسنیو د بیان  ، دوحقوند ځانګړې توګه د ښځو 
 
څو په  و په شمولچمتو کولد لپاره د فضا ، او د مدني ټولنې و حقوند ا

ې السته راوړنې باید د سولې د تړون الندې حفظ شي. د دغو د موثره ځوابولو په لموثره توګه فعالیت وکړي یادونه کوي ، دا ټو
وب ته چې د افغان متنوع ټولنې د ټولو برخو، د ښځو، ځوانانو، د ډلو معنی لرونکي استازیتباید  کې بهیرپه موخه، د سولې 

مسلو د حقونو او د انتقالي عدالت د موږ باید د قربانیانو  ځای ورکړل شي. ،علماوو او ټولنې او سیاسي مشرانو څخه نمایندګي کوي
 فکر وکړو.هم په اړه 

هر ډول سولې د تړون الندې په سختي سره د ترالسه شویو موږ باید په خاص ډول د افغان میرمنو د نظریاتو څخه څوک چې د 
خپلو مدني، سیاسي او اقتصادي حقونو د خوندیتوب لپاره روښانه عزم څرکندوي په کلکه مالتړ او دفاع وکړو. زه د ښځو د ګډون 

اسي سیسټم د ال یو ځای کولو د استازیتوب د سی موږ تمه لرو چې دا به د وړاندې تګ او لپاره د افغانستان د دولت ژمنتیا ستایم.
لپاره یو مهم ګام وي. د دې اقدامونو په اخیستو سره ، موږ باید ډاډ ترالسه کړو چې د ښځو استازیتوب پیاوړی او متفاوت دی. په 

د بیلګې  ورته ډول د افغانستان د ځوان نسل ښکیلتیا هم اړینه ده. افغان ځوانان هڅه کوي ترڅو د سولې د لمس وړ ګ ټو څخه
زادی، او د زده کړې او کاد  خوځښت ، د امنیت ېښه شو په توګه، د

 
 و څخه زیاته ک ټه پورته کړي.فرصتون وزیاتد ر ا

غلي
 
  ، ېرییس ا
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په پام کې ده چې افغانستان سږکال ولسمشریزې ټاکنې ترسره کړي. موږ تمه لرو چې دا به د وړاندې تګ او د استازیتوب د سیاسي 
لپاره یو مهم ګام وي. که څه هم پر خپل وخت د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول یو ستونزمن کار دی. په سیسټم د ال یو ځای کولو 

تیر اک توبر میاشت کې د پارلماني ټاک تو پر مهال پراخو بې نظمیو د ټاکنو د مدیریت په نهادونو باور او اعتماد له منځه وړی. دا 
 د ټاکنو د نهاي  ي پایلو بشپړیدل د ځنډ سره مخي  ې او د څو میاشتو راهیسې  ستونزې د رایو د شمیرلو په بهیر کې هم موجودي وي

لکه څرنګه چې دغه ستونزې رامنځ ته شوې، سیاسي برخه والو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د ټولټاکنو د شکایتونو د  کړي.
   پر زیاتیدونکی شک څرګند کړ.کمیسون په وړتیا او د ولسمشریزو ټاکنو د اتباري او پروخت ترسره کولو په اړه مخ 

ړو ادغو اندیښنو ته په ځواب کې، د ټاکنو قانون د برخه والو سره په سالمشوره د ولسمشر د فرمان په واسطه تعدیل شو او د دو
، ې ټولنېکمیسیونو لپاره د داراالنشاء د مشرانو او نویو غړیو د انتخاب پروسه د مارچ په لومړیو کې ترسره شوه په کومه کې چې مدن

دواړه کمیسیونونه باید اوس د دې لپاره کار وګړي څو د هیواد په سیاسي ګوندونو او د ولسمشریزو ټاکنو نوماندانو برخه لرله. 
تاکنیزو بهیرونو عامه باور را منځ ته شي. څنګه چې د دولتي ادارو، په تیره بیا د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالتړ اړین دی، د 

اړ دي څو د دواړو کمیسیونو خپلواکي ته درناوی و بشپړتیا او همدلي هم اړینه ده. ټول نوماندان او سیاسي فعالین دواړو نهادون
وکړي څو له دې الرې د هر ډول مداخلي پرته کار وکړي. ملګري ملتونه چمتو دي څو د نویو ترکیب شویو کمیسیونونو سره له نږدي 

     کار وکړي. 

اکنو تر ورځ پورې تر پنځو میاشتو کم وخت پاته دی، تخنیکي او سیاسي ننګونې د انديښنې وړ دي. نوي په داسې حال کې چې د ټ
کمیشنران به د ټاکنو د تعدیل شوي قانون د تطبیقولو په اړه د بیړنیو پریکړو ترسره کولو ته اړتیا ولري، کوم چې د بایو متریک 

دلون په ګډون، یو شمیر اصالحات رامنځ ته کوي. پر ولسمشریزو ټاکنو سربیره، ټکنالوژي د کارونې او په انتخاباتي سیستم کې د ب
د والیتي شوراګانو ټاکنې، د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې او د غزني والیت لپاره پارلماني  -دغه قانون درې نور انتخابات تنظیموي 

یش به په جوالی میاشت کې د څلورو همهالو ټاکنو د ترسره ټاکني. کمنیشنران اړ دي څو دا و ارزوي چې ایا د ټاکنو اوسني مهال و
کولو لپاره زمینه برابره کړي. ښاي  ي دا به یو سخت انتخاب وي: د مهالویش سره سم د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول؛ یا د ټولو هغو 

دغه کار په ولسمشریزو څه تطبیقول چې د ټاکنو په تعدیل شوي قانون کې ی  ې تصریح شوې، د دې په پوهیدو سره چې ښای  ي 
ټاکنو کې د پام وړ ځنډ المل شي. ملګري ملتونه به له افغان شریکباڼو سره خپل کار روان وساتي څو له هغوي سره د دې په یقیني 
کولو کې مرسته وکړي، چې ټاکنیزه پروسه په باوري، شفاف او ټول شموله ډول ترسره شوې. خو بیا هم دا مهم ده، چې افغان 

 همکاران په بشپړ ډول دا درک کړي، چې د ټاکنو اعظمي مسوولیت او مالکیت د افغانستان د خلکو پر غاړه دی.  ادارې او

غلي رییسې، 
 
 ا

کې رامنځ ته کیږي، کومه چې ال اوس هم ولسي وګړو ته یو ویجاړوونکی زیان او تلفات  ماحولدا هر څه د جګړې په یوې داسې 
 ۲۰۱۸ملکي تلفاتو په درلودو سره،  ۱۰۹۹۳ملکیانو د وژنې په ګډون، د ټولټال  ۳۸۰۴اړوي. د یوناما له احصائیو سره سم، د 

ي وګړو په نښه کول جنګي جرم ګڼل کیږي. د د افغان جګړې تر ټولو خونړی کال و. په ځانګړي ډول، په عمدي ډول د ملک
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کال کې  ۲۰۱۸کال په پرتله په  ۲۰۱۷داعش/د اسالمي دولت خراسان والیت ډلې له خوا د دغه ډول بریدونو له امله تلفات د 
سلنې زیات  ۵۰کال کې د هغو منسوب شویو بریدونو چې ملکي وګړي په نښه کوي تر  ۲۰۱۸تر دوه برابرو زیات شوي، چې په 

جوړوي. همدارنګه پر افغان ماشومانو د جګړې اغیز هیښوونکی دی. تیر کال، له جګړې څخه د پاته شونو چاودیدونکو توکو او 
د زیاتو ماشومانو وژنه تایید شوې، او په  ۹۰۰جګړې له امله د وژل شویو ماشومانو شمیر د ریکارډ تر لوړې کچې رسیدلی، چې له 

 نګه د جګړې د ښکیلو خواوو له خوا د ګمارنې او کارونې له امله زیانمنیدونکي دي. سلګونو نور ټپ ي شوي. دوي همدار 

خو بیا هم دغه شمیرې په بشپړ ډول د جګړې بشري بیه نه منعکسوي. موږ نه باید په افغانستان کې د زیات شمیر خلکو د ژوند 
دغه تناسب په  -د بې وزلۍ تر کرښې الندې ژوند کوي بې رحمه واقعیتونه هیر کړو. نن ورځ، په هیواد کې تر نیمه ی  ي زیات وګړي 

ته لوړ شوي. په تیر کال کې، سختې وچکالۍ د ژوندانه شرایط ال پسې ناوړه کړل؛ په  ۵۴کې  ۲۰۱۸څخه په  ۳۷کې له  ۲۰۱۴
وخت په  میلیونه وګړي په سخت ډول د خوړو له کمښت سره مخ دي. دا په دې مانا چې دوي په ورځ کې تر یو ۱۳.۵هیواد کې 

کمو خوړو ژوند کوي. افغان حکومت، د ملګرو ملتونو د کورنۍ په ملګرتیا دغو بیړنیو اړتیاوو ته د رسیدګۍ لپاره هره هڅه کوي. 
میلیونه  ۶۱۲سلنه تمویل شوی و، او روان کال موږ  ۷۸تیر کال، ملګرو ملتونو د بشري غبرګون خپل پالن خپور کړ کوم چې 

لرو. په داسې حال کې چې زه د ټولو ډونرانو چې تیر کال ی  ې سخاوتمندانه مرسته کړې د خپلې مننې او  امریکای  ي ډالرو ته اړتیا
سلنه دی. زه هیله مند یم چې د امنیت  ۴قدرداني بیا یادونه کوم، خو روان کال دغه غبرګون خورا سوکه پیل شو، چې اوس مهال 

 ه کړي څو دغه ناوړه وضعیت ته تر کوم ځنډ پرته رسیدنه وشي. شورا به پر نړیوالې ټولنې غږ وکړي چې تمویلونه زیات

پینو په تولید کې له کموالي سره سره، د کوکنارو  ۲۰۱۸اقتصادي ننګونه د نشه ی  ي توکو موضوع ده. په  -بله ستره ټولنیزه
 
کال د ا

ه وړاندې یو ګواښ ګڼل کیږي. که څه د کښت د پام وړ کچې او د نشه ی  ي توکو ناقانونه قاچاق ال اوس هم په هیواد کې د ثبات پ
هم د یو شمیر کلونو لپاره د نشه ی  ي توکو د کارونې سروې نه ده ترسره شوې، خو شاخصونه په ډاګه کوي چې د لویانو شاو خوا 

سلنه وګړي په منظم ډول نشه ی  ي توکي کاروي. د دغې پيچلې موضوع د حل لپاره، د تقاضا او عرضې بشپړې سلسلې ته باید  ۱۰
 د افغانستان، ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوه ګډه مسوولیت په څیر رسیدګي وشي. 

د دغې موضوع د حل لپاره، افغانستان او نړیوالو همکارانو د بالقوه فرصتونو پلټل پیل کړي، څو تر جګړې په وروسته وخت کې 
وې پایېدونکې سولې سره مرسته وشي، دغه ډول مرستې باید د اوسنیو پرمختیای  ي مرستې ال پسې پراخې کړي. د دې لپاره چې له ی

السته راوړنو پر بنسټ ترسره شي او د اړمنو وګړو لپاره محسوسې ګ ټې رامنځ ته کړي. په داسې حال کې چې په سیاسي حل کې 

 اري ساتلو ته ژمنه ده. پرمختګ کیږي، د ملګرو ملتونو کورنۍ د هیواد له بشري او پرمختیای  ي موخو سره د خپل مالتړ ج

غلي رییسې، 
 
 ا

اوس هغه شیبه را رسیدلې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته له یوه نوي شوي نظر سره وګوري او دا و ارزوي، چې موږ څرنګه د 
رمختیا اقتصادي شرایط ښه شي او پ -سولې له هڅو سره مرسته کولی شو او څرنګه د افغان دولت او خلکو سره کار وکړو څو ټولنیز



 ۱۱کال د مارچ   ۲۰۱۹د   د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په افغانستان کې د عمومي منشي د ځانګړي استازي وینا
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ال پسې وده وکړي. ښاي  ي روان کال به له یو شمیر ننګونو او نا پیشبیني شویو فرصتونو سره مل وي. ننګونو ته رسیدګي او له 
 فرصتونو ګ ټه اخیستل د افغانستان په مشرتابه د نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته اړتیا لري. 

غلي رییسې،مننه، 
 
  ا

 

* * * 

یوناما ته د یوه سیاسي ماموریت په حیث د افغان دولت او  د افغانستان د خلکو د مالتړ په موخه ماموریت ورکړل شوی کوم چې 
د نورو مهمو خدمتونو  تر څنګ  " د ښه نیت هڅې برابروي ". د "ښه نیت هڅې" هغه دیپلوماتیک اقدامونه دي چې ملګري ملتونه 

تمامیت په اړه په عامه او خصوصي محافلو کې اخلي څو د نړیوالو شخړو د راپورته کیدو، تشدید  ي  ې د خپلې خپلواکي، بې طرفي او
کیدو یا پراخیدو مخه ونیسي. یوناما د سولې او پخالینې د پروسې سره مرسته کوي، بشري حقونه نظارت کوي او هغو ته وده 

حکومتولي ترویجوي او سیمه ییزه همکاري تشویقوي.  ورکوي، په وسله واله شخړه کې د ملکي کسانو د ساتنې په شمول،ښه
 ماموریت همدارنګه د  نړیوالي ټولنې له خوا همغږې پرمختیا ته وده ورکوي.

 


