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 شد[   ارائه ]طوریکه   

 

 ۲۰۱۹سپتمبر    ۱۰رک، و نیوی 
 

 * * * 

 جناب رییس،

 اعضای شورای امنیت،

، بیش از هر زمان دیگری ورت  ،حوادث روز ها  و هفته های اخبر ر یک راه حل سیایس برای برای ضر طوالنر  منازعهیافت 

ر نشان داده است. تالش های انجام شده در سال گذشته فرصت های را برای صلح بوجود آورد که امید و  را  افغانستان در عتر

مذاکرات تنها و تنها یم تواند از طریق  منازعهکه   : استباق  مانده ترس را برای بسیاری ها ایجاد کرد. اما یک نکته روشن زمان 

ر مردم افغانستان  جامعه افغانستان  اقشار مختلفوده و  از ب همه شمول. این گفتگوها باید ردد گحل و فصل  مستقیم بتر

 نمایند 
 

  . نمایدگ

ر جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان در ارسع وقت  وری است که مذاکرات مستقیم بتر . تالش های آغاز گردد بنابراین ضر

آغاز برای فرصت  را به نظر یم رسد که ها  . این تالشستافغان انجام شده اجوانب زیادی برای این منظور در همکاری با 

ر    دوره مرحله  ، سخت تریناوقات این، اغلبوجود با  . است پذیر ساختهامکان افغانستان جانب دو هر مذاکرات مستقیم بتر

طرفهای   ،، مهمب  از همههستند   دخیل  های صلح  تالش  در . همه کسانر که  قرار داریمتوافق    است که در آستانه رسیدن به یک

ر    . ادامه دهند   مذاکرات مستقیم  زاریگبر جهت    شانتالش های  باید به    منازعه،  درگبر   یم خواهم که از فرصت  منازعهمن از طرفتر

ر  صلحآینده تا  استفاده نمایند مذاکرات مستقیم  پیش آمده برای د گی بتواند شکل  آمبر  . بر

و  م که آنان در مورد آینده ی شان ابراز امیدواریه اوش دادگدر رستارس کشور   ستانمن به حرف های بسیاری از مردم افغان

که     قربانر شدن آزادی ها و حقوق  با  صلح    مبادا   که  رند همچنان ترس دا  اما،  هستند جنگ  خاتمه  مند  . آنان آرزو ترس نموده اند 

جوانان، بویژه زنان جوان،  از  ی. بسیار بدست آید  ،است تالش کرده برای تروی    ج و محافظت از آن ذشتهگسال    ۱۸ یط کشور 

ی شان در حیات اجتمایعگدر رابطه به محدودیت های که در آینده در مورد سهم  ،ردد گاقتصادی و سیایس کشور وضع  -بر

ران یم باشند. هرگونه توافق سیایس باید شامل تعهدان  در راستای محافظت و ارتقای حقوق بشی و آزادی های اسایس برای گن

 یم کنند ، از جمله  همه کسانر 
 

ر آز  ،زنان ، جوانان حقوق که در افغانستان زندگ  . باشد  ادی بیان و رسانه ها اقلیت ها و همچنتر

ر  ۱۸دستآورد مهم دیگری که در  دولت از   اداری های قابلیت  ،و ارتقا یابد شده محافظت   باید و  حاصل شده استسال پستر

 خدمات یم باشد.  عرضه  امنیت  و  عرصه هایجمله در 

ر نمایند گفتگ ی که بتر رفت فرصت های را برای گان جامعه مدنر و طالبان در مسکو و دوحه صورت  گو های غبر رسیم اخبر

 مورد رسید  استفراهم ساخت که مسایل کلیدی را که در رابطه به صلح بدان ها نیاز  وهایگفتگ
 

 قرار داد. آرزو دارم که این گ
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ی گکه، با بهره    نماید. ملل متحد، آماده استو ها برای نتایج سودمند کمک  گفت گو در ژرف تر شدن    برده شود تجربه به پیش   بر

ر االفغانر  از بیطرقر و تخصص خود،  . کند   حمایت از پروسه ی بتر

ر یم خواهم به این نکته اشاره کنم که تالش های صلح باید      و   آنکاهش    به موضوع خشونت ها پرداخته و منتج بههمچنتر
ً
نهایتا

 . ردد گآتش بس  

از تالش های صلح، فعال آنان  بسیار مهم است. مشارکت و پشتیبانر  کماکان  رسانجام ، حمایت کشورهای منطقه و فراتر از آن  

ین بهره را از صلح و ثبات در افغانستانبويژه   حایز اهمیت   در ادامه راه مذاکرات صلح  ،برد خواهند    کشورهای همسایه که بیشب 

 . خواهد بود 

 جناب رییس،

، قرار است مردم افغانستان، از سال    ۲۸بتاری    خ   ر  انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق   ۲۰۰۱سپتمبر بدینسو، در چهارمتر

خواهد برداشت. ملل متحد   مردم ساالر سیایس دمکراتیک  نظام    تقویت بنیاد   این کشور گام دیگری را در راستای  های رأی بروند. 

، ار تالش های کمیسیون مستقل ااز  ونه کامل  گبه   ، جامعه مدنر و مهمب  از گنتخابات، کمیسیون شکایات انتخابان  ان های امنیت 

پشتیبانر یم کند.   جدول زمانر طبق  همه شمولحامیان آن ها و رأی دهندگان برای انجام انتخابات معتبر و  نامزدان و ،همه

ر برای رئیس جمهور منتخب، برای آینده کشور  را  یم تواند پایه و اساس مهم سیایس معتبر  انتخابات وعیت و  رقم بزند و نبر مشی

و از اهمیت ویژه ی برخوردار یم باشد که   صالحیت    ، فراهم نماید. با در نظر داشت روند صلح پیشی

 در مورد آماد 
 

ی یم شود، تا کنون این آماد  ستان های تخنییک و عملیان  برای انتخابات، که از طرف نهاد های افغانگ  رهبر
 

 ها گ

ی و سایر مواد رأی دیه در حال   استخدام به والیات و ولسوایل ها یم باشد.    انتقالدر مسبر درست قرار دارند. برگه های رای گبر

 تحتبه موقع تکنالوژی برق     معرقر جریان دارد.    انتخاباتو آموزش کارمندان  
ً
صورت بات  کمیسیون مستقل انتخامدیریت    فعال

د گیم   ات الزم در آن تصحیح اعالم شده و میلیون رای دهنده  ۹بیش از فهرست فهرست رأی دهندگان به روز رسانر شده و  . بر

انتخابات پارلمانر سال گذشته که از    ستا  هانی   که منعکس کننده درس  ستاها نمونه هانی از اصالحات    شده است.  این  آورده

  انتخاباتکه برای افزایش شفافیت و اعتبار   کاهش تقلبتداببر   در بهبود  سایر اقدامات این اقدامات و  . استگرفته شده فرا  

ات مثبت  بریجای خواهد  طرایح شده  ، ذشتهگ  و روز های ا هفته ه این یطملل متحد  ما از  نیمشاور  ذاشت. گاست، تاثبر

 به شدت مشغول آماد  انتخابان  کننده نهادهای مدیریت   دوشادوش
 

 . زاری انتخابات بوده اند گ ها برای بر گ

رانر ها امنیت، دیگرش مشارکت رای دهندگان گهمچنان باق  مانده است. ییک از این نپیشاپیش انتخابات،  با این حال، نگرانر ها  

کایان های امنیت  افغانستان در همکاری با  گار و دیگر آن تقلب و نر نظیم های احتمایل یم باشد. تالش های جدی از طرف    رسی

ر الملیل  د که ترتیبات کاقر امنیت  در جریان آماد شو تا اطمینان حاصل  روی دست است    بتر
 

زاری  گبر روز   ها برای انتخابات و در  گ

انتخابات فراهم یم شوند. با این حال، ما هنوز نگرانر های زیادی را که توسط شهروندان افغانستان به خصوص با توجه به 

کت کننده در انتخابات  تهدیدات اعالم شده طالبان برای مختل نمودن روند انتخابات، به ویژه با هدف قرار دادن افراد ملیک رسی

اک یم کنند  ویم. ابراز یم شوند یم شن بوده قبول قابل  غبر حمالن  علیه مراکز رای دیه و افراد ملیک که در روند انتخابات اشب 

ر الملیل یم باشو  ر بتر ، و دولت را ترغیب یم کنم تا دارند بر یم کنم تا تهدید خود را را ترغیب . من طالبان د نقض آشکار قوانتر

د گروی دست  انتخابات ترتیبات کاقر امنیت  را برای محافظت از روند   . بر

ان عالقمندی رای دهند میلیون تن ثبت نام کرده اند. امنیت    ۹.۶مشارکت رأی دهندگان برای انتخابات مهم است.   ر یم ان  گو مبر

به انتخابات به  مندییم که عالقیم کنحساس ا ، نما ساحویذارد. از طریق دفاتر گتواند روی مشارکت رأی دهندگان تاثبر ب

روند صلح برای قوی تری  عالقمندیبه این باشد که مربوط  جانی این ممکن است تا دلیل . ، وجود ندارد د باشد بایحدی که 
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. من از شهروندان  ستنداشته ا تحرک کاقر  تا هنوز  آغاز شده، جوالی ۲۸ به تاری    خکه مبارزات انتخابان  که یا این، دارد وجود 

ر باید از مردم  ان. نهادهای انتخابان  و نامزداستفاده کنند حق رأی خود از که   کنم  خواهش یمافغانستان  تا به پای ند بخواهنبر

 دهند. برای های رای رفته و  صندوق

 جناب رییس،

ورت برای ایجاد ذارد مسله تقلب و نر نظیم است، که شامل گری که بر اعتبار انتخابات تاثبر یم  گچالش دی  برابر زمینه  ضر

ین آماد  در این رابطه،. یم شود همه نامزدان برای  مبارزات انتخابان    یم خواهم خاطر نشان سازم که بهب 
 

 های تخنییک نیم گ

وی از  زین تعهد سیایسگیتواند جا ر و  برای پبر ر  قوانتر  . شود نتایج انتخابات  پذیرفت 

، و رسانه ها، همه  در روز انتخابات جهت نظارت از این روند  یم توانند ناظرین خود را نامزدان، احزاب سیایس، جامعه مدنر

بدست آرند تا بتوانند در   اعتبار نامه  از کمیسیون مستقل انتخاباتکه    یم خواهم  نهاد های ذیدخل  از همه  نمارند، بنابراین مگب

ی   لمحهر  ر از همه بازیگران یم خواهم که از اقدامان  که یم تواند به  حضور یابند رای گبر مزیت ناعادالنه   نامزد از   یکی. همچنتر

د اقدام شان یا دهد  وعیت و اعتبار روند را زیر سوال ببر را تشویق یم کنم تا  نهاد های ذیدخل. من کلیه ند ورز ، خودداری مشی

 زارش دهند. گ  کمیسیون شکایات انتخابان    بشمولذیربط،  نهاد هایتخلف را به اتهامات موارد 

ین  و  دشوارترین گزینه برای نامزدان دولتمرد در رفتار یک سیاسیون، بعد از انتخابات، پذیرش شکست یم باشد، اما این عالیب 

معتبر  ونهگبه   شده تا انتخابات ریاست جمهوری رفتهگبکار   و عملیان  تخنییکهای . تمام تالش مردم ساالر یم باشد ند رو یک 

ام بگیم خواه شان انحامیو  اند. من از همه نامزدتدویر یاب ارند تا به نتیجه ی قابل قبول برای ز م که به روند دموکراتیک احب 

 ند. نایل آیمردم و کشور 

 جناب رییس،

حمالت اخبر    است. یافته  شدت در روزهای اخبر ها ، خشونت اما تالش ها برای صلح باید با کاهش خشونت ها همراه باشد؛ 

شورشیان در کندز، بغالن و فراه و مهمب  از همه حمالت متعدد در کابل مایه نگرانر جدی یم باشد. تالش برای کسب موقف 

بر منازعه باید خشونت ها و تلفات افراد ملیک گخشونت ها باشد. جوانب در    تشدید برای    توجییهقوت در مذاکرات نیم تواند  

  ح نشان بدهند. برای صلرا جدیت شان را کاهش دهند تا 

. بویژه، باید خاطر نشان سازم که هدف قرار هستممن از ادامه شمار زیاد تلفات افراد ملیک از اثر این حمالت بسیار ناراحت 

 رانر جدی بوده و جنایت جنگراد ملیک مایه ندادن عمدی اف
 

افراد ملیک کشته شده شمار    روز افزون  ردد. افزایشگ محسوب یم  یک

ر نگران کننده است. من همه طرف های در   های  در عملیات  و حمالت هوانی نبر
نحوه انجام   تا را ترغیب یم کنم    گجن  بر گتالیسی

 رسانند. برا به حداقل  به مردمان ملیک آسیبقرار دهند، از افراد ملیک محافظت کنند و ری گمورد بازنخود را  های عملیات

ارتکاب یم  شام دولت اسالیم عراق و  شاخه والیات خراسان در این رابطه، من نسبت به ادامه آسیب به افراد ملیک که توسط

 یابد، 
ً
ش نفوذ گاین   ذیر و کاست  ناپ جدیابراز نگرانر یم کنم که نشاندهنده ی نیت قویا  .است اشروه برای گسب 

 جناب رییس،

ند بر رنج یم  گجن پیامد هایمیلیون ها مردیم را که در رسارس افغانستان از نباید ، یم یابد در حالیکه تالش ها برای صلح ادامه 

 . نمایند کنیمفراموش  
 

ولسوایل،  ۴۰۰ولسوایل از مجموع  ۳۳۱ های ملل متحد و سازمان های غبر دولت  در حال حاضر در گ

یس ند باشکار یم مرصوف  زراعت، تعلیم و تربیه و صحت  عرصه هایبویژه در   و کمک های این نهاد مساعدت های. دسب 

ر پایه های اسایس را برای یک آینده بهب  فراه  م یم سازد. امدادی کوتاه مدت و همچنتر
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ر حال، هیچ صلح ات مذاکر  جریاندر  به مردم پس از صلح و  مساعدت نحوه یدر مورد  کهنخواهد بود   خییل زود ایه گدرعتر

ر الملیلمفکر کنی ر اکنون . جامعه بتر  عرضه کمک ها  همتر
 

ی صلح  دستیانر به پس از  تحقیق  را در مورد چگونیک بانک به رهبر

ر الملیل و تعهدمساعدت . آغاز کرده است ،انگلستان نظبر و کشورهای متحد  همکاری ملل هجهانر ب متقابل با  اتهای بتر

نیاز به  - ادامه یافت ژنو لندن ، بروکسل و آغاز شد در  کنفرانس های  ۲۰۱۲ال در توکیو در س را وز  اجالس از که   -افغانستان 

ایط جدید ایجاد شده توسط صلح  تا بتواند  خواهد داشت  بازنگری ک . ملل متحد  را برآورده سازد الزامات و رسی که ریاست مشب 

 آماد  بوده و از لزوم كار جدی در این زمینه آگاه را بعهده داشت  ۲۰۱۸ در سال ژنو  رایكنفرانس وز 
 

ک تا با   داریمگ رییس مشب 

 نیم. ، كار كستكه هنوز انتخاب نشده ا  ۲۰۲۰سال  زرا در بعدی كنفرانس و 

 جناب رییس، 

د تالش ها برای برقراری صلح من ر االفغانر تأکید نمایم.  ؛نیم توانم به اندازه کاقر بر اهمیت پیشبر مشخصا آغاز مذاکرات بتر

یم شود، واقیع تر    مهمچشم انداز مذاکرات  که  ذشته ی صلح در رسارس جهان نشان یم دهد که هرقدر  گنمونه هانی از مذاکرات  

ر االفغانر گفتگ که منجر به آغاز  پایانر . مراحل  ردد گب  یم  گبزر چالش ها   تر   به برخورد ظرفیتشود مشکلب  شده و نیاز   و های بتر

یک مسایع . این مراحلخواهد داشت مذاکرات زاری گبر برای  جوانتر کههمه های ملل متحد از تالش . را یم طلبد  همه ما  تشی

ر جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان   حمایت و همکاری های در ملل متحد به ما، و  د قدردانر یم کنکار یم کنند مستقیم بتر

ر تالش هاخود از   ادامه خواهیم داد.  نی چنتر

 * * * 

ستور کار خود به عنوان یک ماموریت سیایس، از یوناما مردم و حکومت افغانستان را در دستیانر به صلح و ثبات همکاری یم کند. یوناما، مطابق به د

ر همکاری های منطقوی را تقویت  گ تالش ها برای جلو  ی از منازعه و حل و فصل آن حمایت کرده، شمولیت و انسجام اجتمایع را تروی    ج یم کند و نبر بر

ام به حقوق بشی ساخته یم شوند، تروی    ج یم  و را کهگیم نماید. یوناما از حکومتداری موثر حمایت یم کند، مالکیت میل و نهاد های پاسخ بر اساس احب 

ی از گبا بهره  دیپلوماتیک اقدامات له و سایر خدمات مهم، از جمله مسایع جمیبا استفاده از  وناما کند. ی  برای  استقالل، بیطرقر و صداقت خود بر

ی از بروز، تشدید ویا  گجلو  ش منازعات تالش یم کند گبر  نمایند  . اینسب 
 

ر   جامعه جهانر را  ملل متحد کمک های گ برای توسعه افغانستان و بر اساس   نبر

دوستانه هماهن  .  یم کند  گاولویت های بشی

 


