
د مم امنيت شورا ته د يلدا رويان وينا 

د افغانستان په اړه د مل;رو ملتونو د امنیت شورا غون5ه 

د ۲۰۲۲، کال د جون ۲۳مه   

@اغلی ریيس، جاللت5بانو او د مد/ .ولنې همکارانو! 

زه د يوه داسې وطن يم چې تر شپQمه .ولPې پورته پکې نجونې د زدهکFو حق نه لري او د نFۍ پر مخ د @Aو 

لپاره تر .ولو ناوړه وطن بلل کېQي. زه يلدا روان يم او د افغانستان يم!  

زه د همدې وطن د @Aو د حقونو لپاره کار کوم.  

دلته د @Aو د برشي سازمان  (VOICE Amplified) استازیتوب کوم او په دې رسبېره، د افغان مېرمنو لپاره د 

عدالت غو@تنې د }روپ بنسy اېwووونکې غFې یم. 

نن بيا راباندې د غم ورځ ده، �که د هېواد په دوو واليتونو کې مې خلک د زلزلې له امله تر خاورو الندې شوي، 

موږ دغه درد ډېر ليدلی، موږ ډېر �له په يوه ورځ کې ډېر شمېر قربونه کينديل.  

@اغلی ریيس! 

افغان مېرمنو تاسې ته له وړاندې خربداری درکFی و چې طالبان درواغ وايي چې }واکې د @Aو حقونو ته 

درناوي لري، اما تاسې دغه خربداری بابېزه وباله او دا دی اوس موږ مېرمنې ستاسې او دلته د ناستو کسانو د 

همدې بېغوري لوړ تاوان پرې کوو او يو بېخي ناوړه حالت تېروو.  

اوسنی ناورین 

له هغې ور�ې چې طالبانو افغانستان اشغال کFی، موږ تر بدو برتې ور�ې وينو، له خپلو برشي حقونو بې 

برخې شوې يوو، پر مېرمنو پرلهپسې ظلمونه شوي، لوږې �پلې دي او له طالبانو وېره د دې المل شوې چې 

مد/ فعاالنو او خربياالنو خپل فعاليتونه درويل. 



طالبانو له تېر ا}سy راهيسې تر اوسه پورې يوازې د @Aو پر ضد تر دېرش زيات فرمانونه صادر کFي چې 

يوازې د }وتو په ش5ر يې نFيوالو رسنيو خپاره کFي، پاتې نور يې يوازې پر موږ عميل شوي او نFۍ نه ده را خربه 

شوې.  

طالبانو دغه .ولو فرمانونو پر موږ په جرب تپيل، يوازې يوه بېلPه يې دلته يادوم! 

په همدې تېر اپرېل کې طالبانو په مزار رشيف کې يوه �وانه دايي په شکنجو ووژله. غرب}ې پwې يې �نې پرې 

کFې، په چFو يې ووهله او بيا يې دوولس ډزه ويشتې وه، دا �که چې @Aه وه او بيا په @Aو کې هزاره مېرمن 

وه، اما افغانې مېرمنې بيا هم د جرب پر وړاندې ودرېدې او د رس په بدل يې د خپلو برشي حقونو په دفاع کې 

خپل غQ اوچت وساته. 

طالبانو په دې رسبېره، سلPونه پخوا/ حکومتي چارواکي او هر هغه �وک چې د دوی د جرب پر وړاندې 

درېديل په نwه کFي، شکنجه کFي او یا وژيل دي.  

په پنجشېر، بغالن، او تخار کې د تاجکانو په بېرحمي نیول، وژل، �ورول او له خپلو کورونو شFل ال هم روان 

دي.  

د روان کال د جون په لسمه، طالبانو په پنجشېر کې د زمان الدین په نامه یو تاجک زدهکوونکی او د هغه ورور 

ونيول. له دوی �خه يې د مقاومت د جبهې په اړه مالومات غو@تل، خو هغوی چې مالومات نه لرل، له يوه يې 

غوږونه پرې کFل، په سرت}و يې وويشت او بيا يې له غره وغور�اوه، دا بل ورور يې هم ور وواژه.  

دغه د طالبانو اصيل �ېره ده او په همدې حالت له تاسې مرشوعيت او په رسميت پېژندل غواړي! 

د روان کال له مارچ راهیسې کوچیانو پر هزاره افغانانو په بهسودو، مالستان، جاغوري او شیخ عيل ولسوالیو 

کې }¦ بریدونه کFي چې د �ايي فعاالنو د راپورونو پر بنسy، ۳۱ کسانو ته پکې مرګ ژوبله او@تې، سلPونه 

کورونه سو�ول شوي، ۲۱ کسان برمته نیول شوي او د �ينو مFی ژوندی نه دی مالوم.  

یوازې په تېر اپرېل کې پر هزاره افغانانو ۸ چادونې وشوې، د ملPرو ملتونو سیايس استازويل (یوناما) د دغو 

بریدونو په غندلو کې حتا د قربانیانو ملیت هم یاد نه کF، @ايي دا به ورته بابیزه @کارېده.   



زه له امنيت شورا غواړم چې دغه وژنې دې، نسل وژنه وبويل، �که دغه .ول جرمونه په کيل يا جزيي تو}ه د 

یوه ملت، توکم، نژاد او مذهبي ډلې د له منAه وړولو لپاره شوي – يا تاسې وواياست، �ومره نور هزاره افغانان 

باید ووژل يش؟ 

د روان ناورین په حل کې د یوناما رول 

په تېره مارچ میاشت کې امنیت شورا د یوناما د ماموریت په غAولو او د @Aو او نجونو د حقونو په }®ون، 

انسا/ حقونو ته په لومFیتوب ورکولو مهم }ام پورته کF. که �ه هم یوناما په تېر کې زموږ لپاره ناکاميابه وه؛ 

خو اوس دا °ه شته چې د افغانانو د حالت @ه کېدو لپاره، ارز@تناکې اسانتیاوې برابرې کFي. 

يوناما تر اوسه د دغو .ولو بشFي رسغFونو، جرمنو او قتلونو چې ما يې يادونه وکFه، علني راپور نه دی ورکFی 

او حتا د ۲۰۲۱ له جوالی راهيسې يې د ملکي کسانو د خونديتوب کوم راپور هم نه دی تر سرت}و شوی.  

په دې رسبېره، په زياتو پېwو کې يوناما د مرګ ژوبلې شمېرې .ي²ې @وولې دي.  

د بېلPې په تو}ه یوناما په تېرو پنAو میاشتو کې د مقاومت له ميل جبهې رسه د تFاو په تور د لسو کسانو د 

ناقانونه وژنې په اړه راپور ورکFی، خو د سیمې خلکو يوازې په تېرو دوو اوونیو کې د پنجشېر په سیند کې لس 

مFي مونديل دي.  

په دې رسبېره اوس ډېری افغانان په دې باور دي چې یوناما له طالبانو رسه د کار کولو په بهیر کې بېپلوي نه 

ده ساتلې او د هغوی پر ظلمونو يې پرده اچولې ده. یوناما باید ژر تر ژره خپل علني راپورونه په منظم ډول له 

رسه پیل او په خپلو .ولو راپورونو کې د مالوماتو د کرهوايل او امانتداري اصل ته پام وکFي او د هېواد وضعيت 

پکې ر@تينی وړاندې کFي.  

موږ ال هم د افغانانو، طالبانو او نFیوالې .ولنې تر من´، د .ولشموله خربو اترو په برخه کې د یوناما چندان 

رغنده هµې نه دي لېدلې چې افغانستان د سولې په لور بو�ي.  

یوناما ته @ايي چې د افغانانو د باور د بېرته تر السه کولو لپاره په راتلونکي سیايس بهیر کې نه يوازې له طالب 

مرشانو رسه @کېلتيا، بلکې د افغان مېرمنو بېالبېلو بنس²ونو او بهر مېشتو سیايس �ېرو }®ون ته لومFيتوب 

ورکFي.  



یوناما مسوولیت لري چې په .ول هېواد کې، د  .ولو افغانانو لپاره له تبعیض پرته د برشي مرستو همغQي 

وکFي.  

طالبان ال هم د برشي مرستو په وېش کې د السوهنې هµې کوي او غواړي چې يوازې خپلو پلویانو او سیمو ته 

برشي مرستي ورسوي، حال دا چې د @Aو په رسپرستي کورن¹ او منزوي قومي ډلې له دغو مرستو بې برخې 

دي.  

دا هغه �ه دي چې ثابتوي برشي حقونو ته احرتام او برشي مرستې يو تر بل مهمې دي.  

که يوناما د برشي مرستو د لېQد په برخه کې د حساب او رو½وايل په تضم« کې پاتې رايش، طالبان به په 

همدې مرستو خپلو ترهPرېزو فعالیتونو ته دوام ورکFي. 

@اغلی ریيس!  

که �ه هم د افغانستان مد/ .ولنې د دې شورا پر ژمنو سختې بېباوره شوې؛ خو بیا يې هم پیغام یې دا دی 

چې د طالبانو د تشدد او جرب غندنه هله په درد خوري چې عمل هم وررسه ملPری يش.  

اوس یوازې د افغانستان امنیت او .یکاو له }واښ رسه نه دي مخ، بلکې د طالبانو واکمني به زموږ هېواد یو �ل 

بیا د ترهPرو په �اله بدل کFي او .ول پوهېQو چې د ترهPرو فعاليتونه بيا يوازې زموږ د هېواد تر پولو محدود نه 

پاتې کېQي.  

زه له امنیت شورا �خه د الندې }امونو پورته کولو غو@تنه لرم: 

1. که په راتلونکيو ۶۰ ورZو کې د XYو د حقونو برخه کې پرمختS را نهغی، د طالبانو پر Pولو 

مرشانو، د Pولو بندېزونو معافیت ختم ک`ئ.  

د دوشنبې په ورځ امنیت شورا د ۱۳ طالب مرشانو پر سفر د بنديز معافیت وغAاوه. له دغه معافیت �خه د 

سید احمد شهیدخېل او عبدالباقي بصیر ايستل او د معافیت د مودې راکمول مثبت }ام }Âو، خو د 

افغانستان مد/ .ولنې په دې خواشينې دي چې امنيت شورا طالبانو ته ال کلکه }وتµن®نه نه ده کFې چې که له 

برشي حقونو رس غFوي، په راتلونکي کې به ورباندې د خربو اترو .ولې دروازې تFل کېQي.  



که افغانې @Aې په ازاده تو}ه نهيش }ر�ېدالی؛ نو طالبان ولې ازاد و}ر�ي؟  

تاسې باید په راتلونکيو دوو مياشتو کې د @Aو د حقونو په برخه کې د طالبانو تPالرې او کFنالرې له نQدې 

و�ارئ. که طالبانو د نجونو پر  زدهکFو، د @Aو پر }ر�ېدو، جامو او کار کولو محدودیتونه لېرې نهکFل، یا يې 

د @Aو د حقونو په برخه کې نور محدودیتونه ولPول او د @Aو د حقونو اړوند یې خپل وروستي فرمانونه بېرته 

وا نه خیستل؛ نو تاسې هم باید د طالبانو د مرشانو پر سفر او شتمنيو بندیزونه جاري وساتئ.  

تاسې باید د استخباراتو د عمومي مرش عبدالحق وثیق او د دفاع وزارت د مرستیال فضل محمد مظلوم 

معافیت هم ختم کFئ. دغه دواړه کسان د برشي حقونو د مدافعینو او خربیاالنو په نیولو، توقیف او �پلو کې 

الس لري. 

2. له یوناما kخه وغواړئ چې د افغانستان لپاره د مل;رو ملتونو د رسمنيش د نوي Zان;`ي 

استازي له Pاکل کېدو رسه سم، د Pول شموله او بین االفغاo مذاکراتو برابرولو ته لوم`يتوب ورک`ي.  

د دوحې د پروسې، چې دې شورا هم تصویب کFې وه، لویه نیمFPتیا دا وه چې د مذاکراتو پر مېز یې افغانانو 

شتون نه درلود، نو د .ول شموله او بین االفغا/ مذاکراتو غو@تنه د سولې لپاره یوازېن¹ }²وره الر ده. یوناما 

باید په دغه بهیر کې د .ولو افغانانو تر�نÈ، د @Aو او .ولو قومونو }®ون یقیني کFي. د یوې خطرناکې او بې 

کفایته زورواکې ډلې په الس کې د افغانستان پرېwوول به دغه هېواد د تلپاتې بېوزل¹ او تشدد پر لور بو�ي. 

3. د Pولو هغو هuو مالت` وک`ئ چې طالبان د خپلو تېرو او روانو رسغ`ونو حساب ورکولو ته 

مجبوروي.  

له افغانستان �خه د �انFPي راپور ورکوونکي د ماموريت مالتF وکFئ او امکانات ورکFئ چې د هېواد .ولو 

برخو ته السرسی ولري. د حقيقت موندنې د ماموريت يا د بل کوم �ېFنيز خپلواک مېکانيزم مرسته وکFئ چې 

په .ول هېواد کې، د هر چا له خوا چې وي، له برشي حقونو رسغFونې و�اري، شواهد را.ول کFي او راپور يې 

وړاندې کFي.  



که امنيت شورا غواړي طالبان يا له برشي حقونو بل هر رسغFوونکی يې خربې جدي و}Âي، نو د @Aو له حقونو 

د مالتF په برخه کې دي، له خپلو خربو نه په شا کېQي. 

له يومانا �خه د ورسپارل شوي ماموريت حساب وغواړئ او پر طالبانو د @Aو د حقونو په ننPه درانه بنديزونه 

ولPوئ.  

د }وتو په شمېر افغان مېرمنو تشې ستاينې او جايزې ورکول ودروئ. د دغې شورا غFي هم په }®ه او هم په 

تنهايي د پام وړ �ه کوالی يش. زه د يوې افغانې مېرمنې په تو}ه در�خه د داسې }امونو پورته کول غواړم چې 

د مېرمنو په درد وخوري، چې زما د وطن هر افغان ته د هغه له }وتو وتلی کرامت او حق بېرته ورکFي. 

ژوند ژوند  


