بیانیه

گزارش یان کوبیش نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان
در شورای امنیت به تاریخ  ۰۲سپتمبر ۰۲۰۰
جناب رئیس و اعضای محترم شورای امنیت
متعاقب کنفرانس بن دوم در سال  ،۱۱۲۲یک سلسله نشست های بلند رتبه موفقانه اخیر
مشارکت درازمدت میان افغانستان و جامعه بین المللی را از نو تعریف نموده و نیروی مجدد به آن
بخشیده است.
نشست ناتو در شیکاگو توانست تعهد ملموسی را برای حمایت از نیرو های امنیتی افغان بعد از
پایان مأموریت نظامی بین المللی در سال  ۱۱۲۲به بار آورد .کنفرانس قلب آسیا با حضور وزرای
کشور های اشتراک کننده در کابل توانست همکاری های منطقوی نشست استانبول و مشوره
های سیاسی را به اقدامات اساسی اعتماد سازی اولویت بندی شده مبدل سازد.
در نهایت افغانستان و شرکای بین المللی اش توانستند به تاریخ  ۸جوالی در توکیو به یک توافق
جامع درازمدت برای حسابدهی متقابل دست یابند .تعهدات سخاوتمندانه تمویل کنندگان برای
توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز در مطابقت با تعهدات دولت افغانستان ،بخصوص در عرصه های
حکومتداری خوب ،مبارزه با فساد ،حقوق بشر و انتخابات ،صورت گرفت.
تمویل مالی مداوم و قابل پیش بینی برای افغانستان به پیشرفت قابل اعتبار شاخص های توافق
شده نشست توکیو وابسته است .تمویل کنندگان هم به نوبه خود نه تنها در سطح تمویل مالی
بلکه در قسمت نحوه مصرف پول نیز ،تعهد نموده اند .اکنون به درستی درک شده که کمک ها
باید سیستم دولت را تقویت کند .این باالی سازمان ملل متحد نیز قابل تطبیق می باشد.
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ما نیز تعهد نموده ایم تا بورد مشترک هماهنگی و نظارت را به مثابه یک ساختار جهت تظمین
حسابدهی متقابل در پیشبرد و نظارت بر چهارچوب توکیو تقویت نماییم.
از اینکه رئیس جمهور کرزی برنامه اصالحات داخلی بخصوص مبارزه با فساد ،تقویت حکومت
داری و انتقال موفقانه سیاسی را در صدر آجندای خود برای دو سال آینده قرار داده است مرا
تشویق میکند.
جناب رئیس،
بر اساس گزارشات ایساف و مقامات افغان کمپاین نظامی و انتقال امنیتی هردو به خوبی و
مطابق جدول زمانی به پیش میروند.
گزارش سرمنشی ملل متحد نشان دهنده کاهش در میزان حوادث امنیتی بین ماه های می و
جوالی امسال در مقایسه با سال  1122می باشد.
با آنهم در سراسر افغانستان خیلی از شهروندان عادی و مسئولین دولتی از ترس و نا أمنی که
بر زندگی روزمره شان سایه افگنده سخن می گویند .حتی در جا هائی که منازعه مسلحانه
وجود ندارد نیز کمپاین های خطرناک ارعاب و قتل های هدفمند حیات مامورین دولت ،فعالین
حقوق زنان ،سران قومی به شمول آنانیکه برای صلح فعالیت دارند را تهدید میکند .حنیفه صافی
رئیس امور زنان والیت لغمان و قاضی صاحب شاه رئیس شورای والیت غزنی از جمله تعدادی از
کشته شدگان در ربع جاری امسال می باشند .تنها طالبان و عناصر ضد دولتی نه بلکه گروه های
مسلح غارتگ ر و حلقات وابسته به قاچاق مواد مخدر نیز در عرصه های مختلف امنیتی باعث ایجاد
نا أمنی می شوند.
اثرات این گونه تهدید ها بر محدود ساختن برنامه های انکشافی و کمک های بشردوستانه
واضح و آشکار است .عرضه خدمات توسط دولت و مامورین دولتی به خیلی از بخش های کشور
محدود می باشد.
بیجا شدن های داخلی در کشور در حال افزایش است ،زیرا مردم به والیات نسبتأ أمن و مناطق
مرکزی کوچ می کنند.
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در مقایسه با سال گذشته تلفات ملکی طی هشت ماه امسال بطور کلی کاهش یافته است.
اما این روند در اثر مرگ و زخمی شدن شمار زیادی افراد ملکی در تابستان بخصوص در ماه
جوالی و اگست در مقایسه با همین دوره سال گذشته افزایش یافته است .در واقع ماه اگست
دومین ماه مرگبار برای افراد ملکی از زمان آغاز ثبت تلفات ملکی توسط یوناما می باشد که به
تعداد  182نفر مجروح و  473تن کشته شده از بین افراد ملکی را نشان میدهد .عناصر ضد دولتی
هنوز هم باعث بیشترین تعداد تلفات افراد ملکی می شوند و در مجموع  81درصد کل مرگ و
جراحت افراد ملکی در تابستان توسط آنها صورت گرفته است.
از طرف دیگر حمالت هوایی هنوز هم اولین سبب مرگ افراد ملکی را توسط نیرو های طرفدار
دولت تشکیل میدهد .در این اواخر یعنی به تاریخ  ۲۱سپتمبر پنج زن و دو دختر در والیت لغمان
در اثر یک حمله هوایی کشته شدند .آیساف با اظهار این مسئله که مرگ این افراد تصادفی بوده
مسئولیت این رویداد هوایی را می پذیرد و تحقیقات را براه انداخته است.
با وجود ماه مبارک رمضان ،یک سلسله اقدامات وحشیانه و خشن بشمول بریدن سر افراد در
والیت هلمند رخداد .در ضمن در ماه رمضان یعنی به تاریخ  ۲سپتمبر یک بم در والیت ننگرهار
باعث مرگ  ۱۱تن و یک بم دیگر به تاریخ  ۸سپتمبر در کابل نزدیک مقر آیساف باعث مرگ کودکان
بیگناه توسط یک جوان انتحار کننده گردید .این گونه کشتار هدفمند افراد ملکی در مقایسه با آمار
ثبت شده در ماه های رمضان سال های قبلی دو برابر گردیده است.
رهبران شورشی بصورت علنی خواستار احترام به زندگی افراد ملکی گردیده اند .اما تاکتیک و
مکان این گونه رویداد ها نشان دهنده بی توجهی پیوسته آنها به زندگی شهروندان افغان می
باشد .بمبگذاری در نقاط پر جمعیت ،مساجد ،مراسم عروسی و فاتحه نمی تواند هیچگونه هدف
و توجیه نظامی داشته باشد .تنها در سه شنبه گذشته یک زن انتحار کننده سبب کشته شدن
دوازده تن فرد ملکی به شمول  ۸تن از آفریقای جنوبی گویا به منظور انتقام از فلم منتشره ضد
اسالمی در ایاالت متحده آمریکا شد.
در حین حال نیروهای نظامی حمایت گر دولت نیز گام های مهمی را در جهت کاهش میزان مرگ
و تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های شان برداشته اند .نیروهای نظامی بین المللی هم
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امسال شمار کشته و زخمی های ناشی از حمالت هوایی خویش را در مقایسه با همین دوره
سال گذشته تا  21درصد کاهش داده اند.
اخیراً از والیت کنر بازدید به عمل آوردم – یکی دیگر از محالتی که در آن مجبور به بستن دفتر
خوی ش بودیم .در آن والیت از نگرانی های افراد ملکی ناشی از شلیک راکت ها از آنسوی مرز
واقف شدم .نهاد های مدد رسانی بشردوستانه بیش از  711خانواده – حدود  3111فرد – را از
ماه اپریل بدینسو ثبت و راجستر نموده اند که از ولسوالی های هم مرز به والیت ننگرهار بیجا
شده ان د .همچنان ،از شنیدن این خبر خوشحال شدم که مقامات افغانستان و پاکستان در
سطوح مختلف با هم گفتگو نموده اند تا چنین وضعیت و علل اصلی آن را از بین بردارند.
جناب رئیس،
گزارش ها در مورد شورش های مردمی علیه طالبان در چندین بخش کشور یکی از اتفاقات
جدیدیست که نیازمند تحلیل بیشتر می باشد .در طی سه دهه جنگ عوامل خشونت همیشه
بغرنج و پیچیده و فعالین و طرفداران آن نیز در تغییر بوده اند .بنابراین حتی خطر متالشی شدن
بیشتر شرایط امنیتی وجود دارد .عطش مردم برای امنیت و عدالت سبب شده است تا خود آنها
امور امنیتی را به دست بگیرند.
به نظر میرسد بعضی از این درگیری های محلی مقاومت در برابر طالبان باشد که لزومأ در حمایت
از حضور گسترده دولت نیست .این مسئله نیاز به بهبود حکومت داری محلی و حاکمیت قانون
جهت رشد تجربه مردمی از ساختار های دولت و توانایی دولت برای ارایه خدمات را یکبار دیگر با
قوت تمام مطرح می نماید تا مردم ساختار های دولتی و قدرت دولت برای ارائه خدمات را تجربه
نمایند.
رشد مداوم ابتکار های دفاع محلی باید شامل تعهد جدی برای پروسه انتخاب ،پیروی از
سیستم فرماندهی و روند کنترول شده ساختار های دولت و همچنین حاکمیت قانون باشد.
اجتماعات محلی ،جامعه مدنی و انجمن های زنان باید تقویت شوند تا بتوانند نقش محوری
نظارت کننده را داشته باشند .هرگاه این نیرو ها به فعالیت های جنایی دست بزنند ،مسئولین
باید سریعأ دست به کار شده و با قاطعیت عاملین را به دادگاه بکشانند.
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موفقیت در پروسه انتقال مسئولیت ها در یک سکتور دیگر امنیتی یا انتقال مسئولیت زندان ها
بطور گسترده به این مسئله وابسته است که مدیریت بعدی این بازداشتگاه ها بخاطر حفظ
زندانیان تا چه حد حقوق اساسی بشری بخصوص معیار های عادالنه محکمه و جلوگیری از
شکنجه را رعایت می کنند .من از رهبری جدید ریاست امنیت ملی و وزارت داخله می خواهم تا
اصالحات الزم برای جلوگیری از شکنجه و برخورد های غیر انسانی را در تمام بازداشتگاه های
خود عملی نمایند.
آقای رئیس
بروز تهاجم های درونی اخیر یعنی افغانهای ملبس به یونیفورم که همکاران داخلی و بین المللی
خو د را کشتند وسیعا منتشر شده است .تا این لحظه نیرو های ایساف  ۱۲تن را به مقایسه به
سال گذشته که تنها  ۳۶تن را از دست داده بودند ا ز دست داده اند  .باید بگویم که تالش و
اقدامات جدی مسئولین افغان و نظامیان بین المللی برای مبارزه با این مسئله مرا دلگرم نموده
است .من از تعهدات جدی مداوم ملت های سهیم در برابر زمان بندی های توافق شده در
نشست لیزبن و شیکاگو ،ستایش می کنم.
من به خانواده های تمام زنان و مردان یونیفورم پوش بین المللی و افغان  ،به آنانی که جان شان
را در راه آینده بهتر افغانستان و مردم آن از دست دادند ،تسیلت عرض مینمایم.
جناب رئیس،
انتقال مسئولیت امنیتی مهم است .کلید نهایی برای یک آینده با ثبات در افغانستان عبارت از
انتقال موفقانه سیاسی به رهبری و تصاحب خود افغانها می باشد.
از همین اکنون نگاه ها با جدیدت به انتخابات ریاست جمهوری سال  ۱۱۲۲دوخته شده است.
برگزاری پروسه رأی دهی با اعتبار با تعهد برای رهبری کشور یکی از نکات اساسی برای وحدت
ملی و مشروعیت قانونی می باشد و این چیزیست که در نشست توکیو به مثابه یک بخش
اساسی برای حمایت مداوم بین المللی از آن یاد شده است.
رئیس جمهور حامد کرزی چندین مرتبه و بصورت علنی تعهد خود در برابر انتخابات بر اساس زمان
بندی تعیین شده توسط قانون اساسی را اعالم نموده و این خود به معنی برگزاری انتخابات
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ریاست جمهوری در سال  ۱۱۲۲می باشد .او همچنین بر این مسئله تأکید داشت که بر اساس
ممنوعیت ق انون اساسی از کاندید نمودن خود به عنوان رئیس جمهور برای بیش از دو مرتبه خود
داری می نماید.
چهارچوب توکیو از قبل یک سلسله شاخص های را تعیین نموده که فرمان مورخ  17جوالی رئیس
جمهور در خصوص گام های مقدماتی فرا راه انتخابات که ایجاد کننده تحرک الزم در این راستا
است ،تأکید جدی دارد .این گونه هدایت یا تحرک زمانی در افغانستان بی سابقه است .در صورت
استفاده سازنده از آن ،بطور چشمگیر می توان یکپارچگی و اعتبار انتخابات را تقویت نمود.
من مشوره های گسترده و مناظره های علنی چشمگیر را در مورد آینده پروسه انتخابات  ،به
شمول چوکات حقوقی برای انتخابات ،نهاد های مستقل انتخاباتی و پوشش رسانه ای انتخابات
که ضامن تمامیت انتخابات میباشد تشویق می نمایم .اینگونه مشمولیت میتواند که در نهایت
سبب شفافیت و اعتبار انتخابات گردد .در عین حال این یک پروسه زمان بندی شده هست و
اتخاذ ت صامیم حیاتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص ثبت نام رأی دهندگان با در
نظر داشت درس از مشکالت و خطا های انتخابات های گذشته و اطمینان از اینکه تمام واجدین
شرایط رای دهی فرصت رای دهی را داشته باشند و نیز نیاز به حمایت سریع و آشکار از سوی
دولت و تمویل کنندگان مهم میباشد .ملل متحد نیز از تصامیم مسئولین افغان که بر اعتبار،
یکپارچگی و جامع بودن پروسه انتخابات منجر می شود ،حمایت می نماید.
رهبری قوی و معتبر کمیسیون مستقل انتخابات یکی از بخش های مهم دیگر در جهت آمادگی
انتخابات می باشد .مشوره های گسترده در مورد نامزد های شایسته برای گزینش در پست
مسئولین ارشد انتخاباتی بخصوص کسانی که از اعتبار و دسترسی به طیف های مختلف
سیاسی برخوردار اند ،بسیار مهم و ضروری می باشد .در ضمن توافق آشکار و واضح بخصوص به
روش گسترده در خصوص حل اختالفات انتخاباتی یکی از نکات اساسی دیگر بشمار می رود.
جناب رئیس،
مصالحه ملی بصورت گسترده هنوز هم یکی از اولویت های مأموریت ما می باشد .ما در یوناما و
حتی در کل خانواده ملل متحد آماده هستیم تا همانگونه که الزم است از پروسه ها به رهبری
افغانها حمایت کنیم .ما به حمایت خویش از شورای عالی صلح ،تالش آن و همچنین گفتگو ها و
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مشارکت با تمامی طرف های گفتگو ادامه می دهیم .زنان با پیشنهاد این مسئله که پست های
بلند پایه ای شورای عالی صلح باید به زنان اختصاص داده شود ،هنوز هم خواهان سهم مساوی
خویش در پروسه صلح و مصالحه می باشند.
در حال حاضر ایجاد و رشد زمینه بحث و گفتگو برای اعمار تفاهم ملی برای یک افغانستان صلح
آمیز و با ثبات در اولویت های مان قرار دارد .به عنوان بخش از این امر ،در نظر داریم تا مرحله دوم
گفتگو های بین االفغانی را مورد حمایت قرار دهیم تا جامعه مدنی و نیرو های سیاسی را در
راستای بحث روی آینده افغانستان دخیل سازد.
با توجه به تمرکز روز افزون جهت مشاهده پیشرفت ها در پروسه صلح و آشتی ،به عقیده من
موثر خواهد بود تا بازبینی های ممکن در خصوص طرزالعمل های منع سفر را با رعایت کامل
قطعنامه های مربوط شورای امنیت و تعزیرات قطعنامه سال  2888میالدی شورای امنیت در نظر
گرفت .چنین بازبینی ها زمینه بیشتر را برای انتقال و سفر آنانی فراهم می سازد که واقعاً
خواهان شرکت در تامین روابط ،گفتگو ها و صحبت ها به منظور آشتی هستند.
جناب رئیس،
نشست استانبول تحت رهبری افغان ها ،به اشتراک کشور های منطقه و حمایت جامعه بین
المللی قصد دارد تا هماهنگی بیشتر را در تالش های مهم در حمایت از مساعدت های منطقوی
تامین نماید .من از تحرکات متداوم این برنامه و آغاز تدریجی فعالیت های گروه های کاری اعتماد
سازی را استقبال می نمایم .این واقعیت در عمق چنین تحرکات نهفته است که حمایت به
منظور تامین ثبات سیاسی ،امنیتی و اقتصادی در افغانستان مستقیمآً به نفع کشور های
همسایه و منطقه می باشد.
در این دوره گزارش دهی ،سفر های کاری به قزاقستان ،روسیه فدراتیف ،و قرغزستان داشتم و
فقط چند روز قبل در اجالس وزرای خارجه کنفرانس تعامل و تدابیر اعتماد سازی ( )CICAدر
آستانه شرکت نمودم و از شنیدن تعهدات دراز مدت به افغانستان امیدوار شدم.
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مشخصاً از عالقمندی روز افزون سازمان همکاری های شانگهای ( )SCOو سازمان پیمان امنیت
جمعی ( )COSTدر راستای آغاز صحبت ها با دفتر یوناما به نفع افغانستان و منطقه قدر دانی می
کنم.
توجه روی ت طبیق برنامه های دراز مدت به گونه درست متمرکز بوده و تعهدات جهت رشد خود
کفائی سیاسی ،امنیتی و انکشافی افغانستان پا برجا می باشد .با وجود آن ،نیازمندی های
ضروری و عاجل نیز موجود می باشند.
بیش از یک سوم نفوس افغانستان زیر خط فقر قرار دارند .نیم از اطفال زیر سن پنج سال با سوء
تغذیه مواجه بوده و بیشتر از نصف اطفال با مشکل رشد دچار می باشند .افزون بر این همه،
حوادث تراژیدی انفرادی نشاندهنده نگرانی جدی در خصوص نیروی انسانی برای آینده افغانستان
می باشد.
حوادث طبیعی به شمول سیل در آغاز سال جاری ،نه تنها خسارات فوری را به بار می آورد بلکه
پیشرفت های بعدی را در کشوری زیر سوال قرار می دهد که با نیازمندی های مداوم کمک های
انسانی و چندین دهه جنگ های داخلی مواجه بوده است .از دید مثبت ،ریزش برف های شدید
در شروع امسال که تاثیرات جدی روی اکثر قشر آسیب پذیر جامعه به جا گذاشت ،دومین میزان
بزرگ محصوالت را در  41سال اخیر به بار آورد 2.4 :میلیون تن متریک که  31درصد افزایش نسبت
به سال  1122میالدی را نشان می دهد.
درخواست خانواده ملل متحد به منظور آمادگی ها و مساعدت های بشردوستانه برای سال
 1121میالدی به  347میلیون دالر امریکائی بالغ می گردید ولی فراهم آوری فقط  47درصد این
مساعدت در هشت ماه نخست سال موجب نا امیدی بنده گردید.
جناب رئیس،
ارقام محو کوکنار برای سال  1121میالدی نهائی گردیده که این آمار برای  8271هکتار زمین در 28
والیت کشور بوده و  213درصد افزایش نسبت به سال  1122میالدی را نشان می دهد .تالش ها
به رهبری والیان والیات مورد حمایت وزارت های مبارزه با مواد مخدر ،امور داخله و دفاع قرار گرفته
است.
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طوری که با میکانیزم مشترک نظارتی مبارزه با مواد مخدر توافق صورت گرفت ،نیاز به تطیبق کلی
برنامه مبارزه با مواد مخدر احساس می شود تا برخورد جدی علیه این پدیده زشت که تاثیرات آن
فراتر از مرز های افغانستان می باشند ،صورت گیرد.
جناب رئیس،
دفتر یوناما ،همگام با خانواده ملل متحد در کل ،تالش می کند تا فعالیت هایش را در یک محیط
امنیتی و سیاسی دارای چالش ها و نوسانات برقرار و متمرکز سازد.
درحال حاضر یک بررسی اساسی در حال اجراء است – که نخستین بررسی توسط یک ماموریت
ویژه سیاسی می باشد .مساعی جمیله؛ مساعدت های منطقوی؛ حمایت از انتخابات ،صلح و
آشتی؛ نداء و حمایت بیطرفانه از حقوق بشر به شمول حقوق زنان و اطفال؛ و کمک در امر تامین
همآهنگی انکشافی و مساعدت های بشر دوستانه در محراق توجه عملکرد های یوناما قرار دارد
که امیدوارم بعد از سال  1123میالدی البته با احترام کامل به یک افغانستان نوین و مستقل نیز
ادامه خواهد داشت.
با وجود بستن  8دفتر ساحوی ،دفتر یوناما هنوز هم بر رسیدگی به تمام نقاط کشور تاکید نموده
و به فراهم آوری مساعدت در سراسر افغانستان ادامه می دهد .در ربع حاضر شخصاً از هفت
مرکز والیتی دیدن نمودم .در دو مرکز ذکر شده (ارزگان و غور) که در حال حاضر یوناما در آن حضور
دایمی ندارد ،ما توانستیم دفاتر خویش را به سایر نهاد های ملل متحد تحویل دهیم.
در جریان پروسه انتقال تمرکز یوناما روی فعالیت های کلیدی خویش از اهمیت استراتیژیک
برخوردار است .با آن هم ،کاهش ناگهانی در بودجه به مفهوم کاهش مساعدت است نه کمبود
در ضرورت.
منابع کمتر الزاماً به این معنی است که یوناما قدرت ارائه پائینتری خواهد داشت – من غیر از این
تعبیر دیگری ندارم .با وجود همه ،در حالیکه مجبوریم در میان وظایف بسیار برخی را بطور
استراتیژیک برای خود انتخاب کنیم ،ما روی همکاری با مقامات افغانستان به اساس اولویت های
ماموریت خویش به گونه متمرکز می باشیم تا از آن نتایج حد اکثر بدست آوریم.
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جناب رئیس،
من در رابطه به چالش ها – که متعدد می باشند  -صادق بوده ام.
با وجود آن ،یک بار دیگر تاکید می ورزم که تعهدات دوجانبه میان افغانستان و جامعه بین المللی
باعث تشویق بنده شده است .اکنون همه ما موظف هستیم تا وعده ها را در ساحه عمل پیاده
نمائیم.
ما به ش کل واضح به هدف نهائی خود که همانا ثبات و شگوفائی روز افزون مردم افغانستان
است ،متمرکز باقی می مانیم.
از توجه تان تشکر،

--------------------------------------------------------------------------------------United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Kabul, Afghanistan
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