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ف و�نا ي د ځانګړې استازې آغ�ې دیبورا الی�ف
 په افغا�ستان �ې د عمو�ي من�ش
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  ،  آغ�ې ر���ې

ې نن د بهرنیو چارو د وز�رانو په   ې له خوا په ډا�ه شوە �پ ې ناسیت
ې هرک� کوم، څرنګه د د�ف زە د افغا�ستان په اړە د لیوالت�ا د ک�پ

ې لپارە تر دې غورە وخت شتون نه لري.  
ې پاملريف

ي. د د�ف ��  کچه تر�ە ک�ي

ي وضع�ت په اړە   ې په اړە مبالغه نه شم کو�. ټول س�ت ج��انات    شورا زە په افغا�ستان �ې د اوسیف ،    –ته د خپ�ې اند�ښیف س�ا�ي
يف وضع�ت، او کوو�ډ   � ي ب�ي ، د سو�ې پروسه، اقتصاد، ��ش ي ې    –امنییت ي �ا په را�د حالت �ې دي. که چ�ي

ټول دغه ج��انات من�ف
� ناوړە و  ې پخوايف ې نه دي عم�ي شوي. د ه��ې حس موجود وي، دا په حق�قت �ې له دې واقع�ت �ە مل دی �پ خو د  ړاندو�یف

انو  په سخت ډول ازما�ل شوي او د ممکنه ناوړە صحنو په لور    مقاومتن�  و افغانانو نه مات�دون�ې روح�ه او د هغوي ح�ي
ي   ي ن��وا�ې پا��ې له ځان �ە لري او د امن�ت شورا با�د د اوسیف �� ې په افغا�ستان �ې پ�ښ�ي بدلون هم د انکار وړ نه دی. څه �پ

ە وي.   وضع�ت � ډول خ�ب  له وخامت څخه په �ش�پ

ې ټول ن��وال ځوا�ونه به په راتلونکو م�اشتو �ې و  ت�ا �پ ي خ�ب ي د اپ��ل د ن�مه يي
ې  و�� ، افغان س�ا�ي نظام او په پراخه کچه ټولیف

ې د چټکت�ا   ا�ستل شوي. ټول  ز�اترە ځوا�ونه ال وار د مخه    –ته یو ټکان ورکړ. د ځوا�ونو د ا�ستلو د پ��کړې تمه ک�دە خو نه يي
ف با�د له دغه نوي راڅرګند�دون�ي واقع�ت �ە سم ځانونه برابر کړي.    فعالني

وري د تړون له څلورو برخو څخه یوە هغه دە    ۲۰۲۰د ځوا�ونو ا�ستل د متحدە ا�االتو او طالبانو ترمنځ د    ې په  کال د ف�ب �پ
ې هغه به د افغانانو ترمنځ د سو�ې فضا   ې شورا له خوا تای�د او منل شوی. دغه تړون دا ه�له را و�وکوله �پ

واقع�ت �ې د د�ف
ي ځوا�ونه به ال

ي  رامنځ ته کړي. بهريف
ې �ە راټول �ش ، او له یو بل �ە د جګړې پر ځای، افغانان به د دې فرصت ولري �پ ي

ړ �ش
ف د پرمختګ په پرتله ډیر ز�ات   ې او اجراات د مذا�راتو پر م�ي

. خو د دې پر ځای، د جګړې په ډګر �ې کړيف او سو�ې ته الر ومو�ي
 وو. 

، افغان وګړي ا ات�که ټولنه د افغا�ستان د س�ا�ي نخبګانو ترمنځ د س�ا�ي  و په کابل �ې ډیپلوم په دغه خورا وخ�م وخت �ې
ن�مګړت�اوې   ې  په حکومت �ې ځییف ې  دا�ې حال �ې �پ په  دە.  اند�ښمنه  امله  له  �شتون  د  په حکومتو��  یووا�ي  ته  س�است 

ي �ا به دغه کار د طالبانو د ال  
ي و�ش

اث له امله دی، د یووا�ي �شتون ته با�د رس�د�ګ ي  لوم��توب ورکولو د م�ي ز�ات جغراف�ايي
انو له خوا وروستیو خوځښتونو   ي او د هغه د حکومت او نورو س�ا�ي م�ش پرمختګ خطر ز�اتوي. که څه هم م�ږ د ولسم�ش غیف

ې �ە یو ځای شوي څو د   ې اترې تر�ە کړي او یووا� په ډا�ه کړي، په محتاطانه   عاجلو له امله �پ ي موضوعاتو په اړە خ�ب امنییت
ې ازم��نه به دا ډول هڅول شوي یو. ر� ي ادارې تق��ه کړي.    ښتییف ې آ�ا په کابل �ې یووا� به د سو�ې پروسه غښت�ې او دولیت  وي �پ

  ،  آغ�ې ر���ې

ې په دوحه �ې په   ې کوم، آن �ە له دې �پ له ت�ي یوە کال راه��ې زە شورا ته په تاوت��خوا�ي �ې د دوامدار ز�اتوا�ي په اړە خ�ب
ي پرمختګونه د ز�ات پام وړ دي او د �شد�د شوي  سپتم�ب م�اشت �ې د سو�ې   ې اترې هم پ�ل شوې. د طالبانو وروسیت خ�ب

ې له پ�ل راه��ې د افغا�ستان له   ز�اتو هغو    ۵۰ولسوالیو څخه تر    ۳۷۰نظا�ي کمپاین په پا�له �ې رامنځ ته شوي. د �� م�اشیت
ي مرکزونو شا و خوا مو  ې طالبان ځانونه دې  سقوط کړی. ز�اترە نیول شوې ولسوا�� د والییت قع�ت لري او دا په ډا�ه کوي �پ

� وتلو �ە د دغو مرکزونو د نیولو هڅه وکړي. دغه وروسیت نظا�ي کمپاین په   ې د بهرنیو ځوا�ونو په �ش�پ ته چمتو کوي �پ
ې  ې په خپلو خ�ب �ې يي  په ډا�ه  مستق�م ډول د طالبانو د نظا�ي کم�سیون د رئ�س له هغو وروستیو څرګندونو �ە په ټکر دی �پ

ف درناوي په فضا �ې تګ ته ژمن یو څو یوې هوکړې  کړې وە ې دلته راخلم، "م�ږ له نورو لورو �ە د دوە اړخ�ي ، زە د هغه خ�ب
و."   ��  ته ورس�ي



ې کړنه وي. دا به د یوە دا�ې ز�ات او اوږد    افسوسنا�هطالبان دغه شد�د نظا�ي کمپاین ته دوام ورکړي، دا به یوە    که چ�ې
و  تاوت�   مها�ي  ې به د افغان وګړو کړاو ال ��ې اوږد او د ت�ي ي کوم �پ

� �ە    ۲۰�خوا�ي المل �ش جوړ شوي تاس�سات  کلونو په سخیت
ې په کابل �ې په نظا�ي ډول د تحم�ل شوي حکومت   ي �پ

د و�جاړ�دو له خطر �ە مخ کړي. دا با�د په قاطع ډول په ډا�ه �ش
ې د ښکارە ش��و در�ځونو خالف  رامنځ ته کول به د افغانانو د ارادې او د س��ې د ه  یوادونو او په پراخه کچه د ن��وا�ې ټولیف

 عمل وي. 

ې اترې په اپ��ل م�اشت �ې په استانبول �ې د یوە کنفرا�س له   ې په دوحه �ې ځنډ�د�ې خ�ب ، م�ږ ه�له درلودە �پ آغ�ې ر���ې
ي. د جمهور�ت ټ�م په کنفرا�س �ې د ګډون  �� ې په ګډە کور�توب ک�ي ، قطر او مل�رو ملتونو څخه به يي ې ې د ترکیي الرې چټ�ې کړو، �پ

ې ته ځواب ور نه کړ.  لپارە چمتو و؛ که څه هم طالبانو ه� ې بلیف
  په چوکاټ �ې یوناما د خپل صالح�ت  څکله په رس�ي ډول د�ف

ې د اوس   ي �پ ې د مذا�راتو د پرمخ وړلو لپارە الرې چارې پ�دا کړي. خو دا�ې ب���فب او د غړو هیوادونو �ە په همکارۍ کار کوي �پ
 ه کوي.  و غلبر لپارە د جګړې الملونه د مذا�رې پر معقولو او تمه ش��و الرو چا 

  ،  آغ�ې ر���ې

ې ګڼ شم�ي ننګونو �ە مخ دی.   ې ما توضیح کړل، افغا�ستان یو دا�ې هیواد دی �پ آن د جګړې له هغو ډاینام�کونو پرته �پ
ې د روان کال وچکا�ي ال   نیو کچو �ە مخ دي، په دا�ې حال �ې �پ � نږدې یو پر درې برخه افغانان د خوړو د ناخوندیتوب له ب�ي

ې د جګړې او د کوو�ډ له شد�دې    ��ې ناوړە شوې او  ي. ن��وال بانک اټکل کړې �پ �� په دې �ە داخ�ي ب�ځا�ه ک�دنه ال ��ې ز�ات�ي
ف جوړښت  ، وچکا��، کمزوري ټولن�ي ې ي له   له امله   او نورو فکټورونو   در���ې څیپ

ې وز�� کچه ک�دای �ش ې    ۵۰د افغا�ستان د يب سلیف
ې اهم�ت په ډا�ه    ۷۰څخه   ې مرسیت وون� ل�د لوری له ټولو هیوادونو څخه د برابرې شوې ��ش . دغه ب�ي ي

ې ته لوړە �ش سلیف
ي ډالرو غوښتنه ال تر اوسه یوازې    ۱.۳کال لپارە د    ۲۰۲۱کوي. له وروستیو مرستو �ە �ە، د   سلنه تم��ل    ۳۰ب�لیونه ام��کايي

 شوې. 

  ،  آغ�ې ر���ې

ي، د ول�ي وګړو لپارە وضع�ت    �� ې جګړە سخت�ي ې تر ټولو درنه ب�ه پرې کوي. څرنګه �پ ، دا عادي افغان وګړي دي �پ د تل په څ�ي
ي. د ت�ي کال د ورته مودې په پرتله د   �� سلنه لوړە    ۲۹کال په لومړۍ ر�ــع �ې د ول�ي وګړو مرګ ژو�له    ۲۰۲۱ال ��ې ناوړە ک�ي

سلنه لوړ شوي. د جګړې ښک��ې    ۲۳سلنه او د ماشومانو تلفات    ۳۷. په ځانګړي ډول او له بدە مرغه د ښځو تلفات  شوې
ې له ن��وال   �الیف و د پ�ي کولو په پار چټک ګامونه پورته کړي. ول�ي وګړي د ��ش ې د نورو تداب�ي خواوې با�د د مل�ي وګړو د ساتیف

 نظم ډول په �ښه شوي. قانون �ە په څرګند نقض �ې په عمدي او م

د ز�ات کړاو په پام �ې نیولو �ە، یوناما د سو�ې د مذا�راتو په � �ې د ق��ان�انو او د هغوي د اړت�اوو د ځای کولو پر اهم�ت  
ې روان او مکرر ب��دونه د  ې شام�ې وي. په کابل �ې پر هزارە توکمه ټولیف   ټینګار کوي. په دې �ې با�د د لږکیو لپارە مشخ�ې ساتیف

ې په عام ډول جګړە څرنګه د مشخصو ګرو�ونو هدف ګرځولو لپارە کارول شوې.    دې یو ه�ښوون� �اداښت دی �پ

  ،  آغ�ې ر���ې

ي او پر هغو نه با�د د مذا�راتو پر   �� ي، د ښځو د حقونو ساتل یوە څرګندە اند�ښنه ګ�ل ک�ي �� ې دغه شورا پر دې پوه�ي څرنګه �پ
ف   ي   د معام�ې د یو تو�ي په ح�ث وکارولم�ي

ې وړ نه دي. پر  �ش ې وړ نه دي. د ښځو حقونه د مباحی� . د ن��نه وو حقونه د مباحی�
ي. ن��واله ټولنه او په ځانګړي ډول د س��ې هیوادونه با�د یو ځل د سو�ې په مذا�راتو   �� دې تر دې شورا نور څوک ښه پوه�ي

 �ې د دغو حقونو د اهم�ت �ادونه وکړي. 

ي    –د افغا�ستان ځوانان   �� ې اوس د هیواد په تار�ــــخ �ې تر ټولو لوسیت کهول ګ�ل ک�ي ې شوي؛ یو    –�پ
ې بر�ف له خپ�ې راتلون�ې يب

ې له الرې د جوړولو په لټه �ې وو څو د خپل هیواد له ودې او پراخت�ا �ە مرسته وکړي.   ې دوي د پوهیف د دې  دا�ې راتلون� �پ
 ی شوي.  پر ځای، هغوي په جګړە �ې ښک�ل کړا

ې جګړې  
ې د د�ف ې وړاندې کړم. د تاوت��خوا� د ز�ات�دو پر مهال، درې هغه د پام وړ ب��دونه �پ

  تراژ�ک اجازە را�ړئ یو څو ب�ل�ګ
ې پای ته رسولو اړت�ا په ډا�ه کړە. تر ټولو لومړی د �� د  

ې   ۸ماه�ت او د ه�ف ې پر هغو نجونو ب��د و څوک �پ په کابل �ې په    نېیت�
ې د دغه ب��د په پا�له �ې شا و خوا  هزارە م�شته س��ې   ي څخه کور ته پر الر وې، �پ

ې ښځینه زدە    ۱۰۰�ې له ښوون��
ځوايف

ي  
ې د ښوون�� �و پر کوچنیو نجونو �پ و �� ې د نړۍ وجدان/شعور شا� کړ. بمونه درلودونکو س�ت ې پ��فب

کوون�ې ووژل شوې. د�ف
، په بغالن ې م�اشت په پ�ل �ې

ي شول.    ۱۵ماین پا�ان ووژل شول او    ۱۱وال�ت �ې    کتابونه ور�ە وو، ب��د وکړ. د روايف نور ټیپ



ې  � وروسته، په ننګرهار وال�ت �ې په انفرادي خو په همغږو ش��و ب��دونو �ې د پولیو وا�سیناتوران په �ښه شوي، �پ یوە اويف
ي، بل�ې دا د اف  �� ې وژ�ي او نور ټپ�ان کړي. دا یوازې د افرادو په وړاندې ب��دونه نه ګ�ل ک�ي غا�ستان پر راتلون�ې ب��د دی  پنځه يي

ې په سادە ډول   – ې غواړي زدە کړې وکړي، د هغو ماین پا�انو پر وړاندې ب��د دی څوک �پ د هغو نجونو پر وړاندې ب��د دی �پ
ي له و�رې پرته کرک�له تر�ە کړي، 

او د هغو وا�سیناتورانو پر  غواړي ځم�ې له چاود�دونکو توکو پا�ې کړي څو خل� وکو� �ش
ې د پولیو له آفت �ە مبارزە وکړي ترڅو افغان ماشومان له   ې خپل ژوند له خطر �ە مخ کوي �پ وړاندې ب��د دی څوک �پ

  . ي
 کړاو �ە مخ نه �ش

؟  ي
، څه با�د تر�ە �ش  نو، آغ�ې ر���ې

.   یو یمخن   دو �کناوړە صحنو د رامنځ ته  د    و څ، تر شتههم وخت    ال خو    ږ لاوس هم وخت شته،   ي
په افغا�ستان �ې �س�ا څه    و�ش

ي  
ې لپارە زمینه برابرە �ش

ې او رغويف
ې    –جوړ شوي څو د راتلون�ې جوړويف

ې باورۍ په د�ف ې یوازې سوله شتون ولري. د يب که چ�ي
ي 
�کباڼو �ە کار جاري وسايت څو د هغو ادارو تداوم ډاډمن کړي    مودە �ې د یوناما یو له کل�دي موخو څخه دا دە، څو له ټولو �ش

ي   �� ې د مذا�راتو په پا�له �ې رامنځ ته ک�ي ازۍ او سالمت�ا �ە مرسته کوي. راتلون� هر حکومت �پ ې د ټولو افغانانو له ښ�ي کو�ې �پ
ې په کابل �ې  ې يي ې دا په هماغه اندازە درک کوي ل�ه څومرە �پ ې ه�له دا دە �پ ي کو�. زما ر�ښتییف

حکومت    له صفر څخه پ�ل نه �ش
 کوي.  

ې له م�ږ څخه د سو�ې په پروسه �ې د س�ت نقش د ل��ولو   ، یوناما همدارنګه ز�ات شم�ي هغه غږونه اور�د�ي کوم �پ آغ�ې ر���ې
ې ښک��ې خواوې ر�ښتینو مذا�راتو ته ژمن وي او یو  غوښتنه کوي ، او د دغه کار د تر�ە کولو لپارە چمتو او سمبال یو که چ�ي

 ځای د مل�رو ملتونو پر دغه نقش باندې توافق کوي.   ځای توافق کوي، یو 

م�ږ همدارنګه د س��ې له هیوادونو �ە له نږدې او سخت کار کوو. د ت�ي کال په اوږدو �ې له س��ې �ە زما په مباحثو �ې په  
  ، �زە �ې ې د س��ې هیوادونه په افغا�ستان �ې د اوږدې او  ځانګړي ډول په دوشنبه �ې د اس�ا زړە په �م�ش دا څرګندە شوە �پ

ي توکو ز�ات   ې لري. په دغو اند�ښنو �ې کډوال، د کډوالو خوځښت، د �شه يي �ې اند�ښیف
ې مش�ت دوامدارە جګړې په اړە سخیت

ف ګټور تجارت د فرصتونو له السه ورکول شامل دي.  خو دغه ستونزې یوازې    قاچاق، ترور�زم او د اقتصادي اتصال او دوە اړخ�ي
ې   هګنڅل�ه  محدودیږي.  په س��ې پورې نه   ي �د ترور   دوامدارە جګړە  وەی،  لړ زدە کډول   په دردنا�  ولټ  ږم�   �پ لپارە    لو ډ   سیت

ې څو خل� استخدام، تم��ل او په ن��واله کچه عمل�ات پالن او تر�ە کړي.  �ال رامنځ ته کوي �پ  دا�ې مساعد چاپ�ي

ې نا   – م�ږ با�د دا حق�قت ومنو 
په افغا�ستان �ې ز�اته جګړە د ز�ات شم�ي نورو هیوادونو لپارە په نږدې �ا لرې مودە �ې د ز�ايت

� په مانا دە.    امیف

� ډول مدغم ک�دو �ې په مرسته کولو �ې مهم نقش لري. زە   د س��ې هیوادونه له افغا�ستان �ە په ټ�کاو او په س�مه �ې په �ش�پ
ي د شخ�ي استازي په څ�ي د   و چارو په اړە د عمو�ي من�ش ف ې هرک� کوم او له هغه �ە    آرنو ن  اد ژ   افغا�ستان او س�مه ی�ي

د ګماريف
ف فارمیټونه ل�ه غځول شوې ت  �کا، د شانګهاي د همکارۍ سازمان، د اس�ا  رو له ډیر نږدې کار کوم. همدارنګه موجودە س�مه ی�ي

ې ټول با�د ال ز�ات  ي ترڅو د افغا�ستان لپارە یو  هڅولو زړە او نور �پ
ف مس�ي غښت� کړي. س�ا�ي او  �ش  سوله ی�ي

  ،  آغ�ې ر���ې

ې د افغا�ستان راتلون� حکومت به د خپل ځان او خپلو اتباعو لپارە ن��وال ګډون او مالتړ   م�ږ ټول پر دې توافق کو� شو �پ
ي اړت�اوو د مالتړ لپار  ي او ��ش ې دي. دا زم�ږ د ه�� د کمزورت�ا لپارە  ته اړت�ا ولري. د روانو پراخت�ايي ې اړ�یف ە د مرستندو�انو مرسیت

ې په غ�ي عمدي ډول د نا ام�دۍ دهغو ز�ګنالونو په مخابرە کولو �ې    تر دې ناوړە  �ا   مناسب وخت نه دی، برخه هم  دا، �پ
 ون�سو. 

  ،  آغ�ې ر���ې

ي.   �� ې ک�ي
ې مل�ري ملتونه هغوي یوازې نه پ��ږدي او له هغوي �ە به په دغه مس�ي �ې پايت  ما افغانانو ته ډاډ ورکړی �پ

ې د ت��  ي څو دغه هیواد د و�یف
. په  ��قینا، زم�ږ د ټولو له خوا با�د هرە هڅه تر�ە �ش ي

ې او کړاو له مس�ي څخه راوګرځول �ش
ديف

ې دا هیواد له دغه مس�ي څخ ي اندازە ک��د�.  ډاډ �ە �پ
 ه په کا�ف

ې او د مذا�راتو    –یو د منلو وړ مس�ي  یوازې –د افغا�ستان لپارە یوازې یو د منلو وړ مس�ي شتون لري   د جګړو له ډګر څخه ل�ي
و هیوادونو په مالتړ با�د هر کار تر�ە کړي تر ښک��ې خواوې دغه   ف ف ته ستن�دل. د مل�رو ملتونو د امن�ت شورا د س�مه ی�ي م�ي



ې    –ي  ځان تکرار کړ   . د جګړې له ناخوالو ډک تار�ــــخ نه با�دغورە کولو ته وهڅوي  مس�ي  زم�ږ    �ا   او   ځان ته  خپلخو که چ�ې
ې  ې خوامخوا همدا�ې وي  ته تفاويت يب ، نو پا�له به يي ي

 .   پ��ښودل �ش

د غړو  ګډون ز�اته مننه کوم، او یو ځل ب�ا د امن�ت شورا    لهڅخه د لوړ�وړو وګړو    پالزمینو د دغه فرصت لپارە مننه. زە له   
ې په تمه �م څو له دغه 

.   په زړە پورېهیوادونو د الرښوويف ي
 هیواد �ە مرسته و�ش

 

 مننه

* * * 

یوناما ته د یوە س�ا�ي مامور�ت په ح�ث د افغان دولت او د افغا�ستان د خل�و د مالتړ په موخه مامور�ت ورکړل شوی کوم  
ې  

ې د نورو مهمو خدمتونو تر څنګ "د ښه ن�ت ه�� ې مل�ري  �پ " هغه دیپلومات�ک اقدامونه دي �پ ې
برابروي ". د "ښه ن�ت ه��

ي او تمام�ت په اړە په عامه او خصو�ي محافلو �ې اخ�ي څو د ن��والو شخړو د راپورته  
ې طر�ف ، يب ې د خپ�ې خپلوا�ي ملتونه يي

ې د پرو�ې �ە مرسته ک . یوناما د سو�ې او پخالییف ي حقونه نظارت کوي  ک�دو، �شد�د ک�دو �ا پراخ�دو مخه ون��ي وي، ��ش
ە   ف ې په شمول؛ ښه حکومتو�ي ترو�جوي او س�مه ی�ي او هغوي ته ودە ورکوي، په وسله واله شخړە �ې د مل�ي کسانو د ساتیف

ې د ن��وا�ې  ې مالتړ يي ي.  همکاري هڅوي. مامور�ت همدارنګه همغږې پرمخت�ا ته ودە ورکوي �پ �� ې له خوا ک�ي  ټولیف


