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ن   مخت� زارشگ  خانم دیبورا الی�ن
 ملل متحد شورای امن�ت به افغا�ستان متحد برای ملل  �من�ش خاص  نمایندە

 
 ۲۰۲۱مارچ  ۲۳کابل،   

 
 

 * * * 
 رئ�س،  خانم 

 د�گر با این شورا هستم.  جای �سا م�ت است که �ک بار ،  و خوش آمد�د  صبح بخ�ی 

 خانم رئ�س، 

گذشته آغاز شد، ب�ش از شش ماە � گذرد و از امضای توافقنامه سپتم�ب سال    ۱۲صلح افغا�ستان که در  از آغاز گفتگوهای  
ک دولت افغا�ستان و ا�االت متحدە �ک سال کامل � گذرد. شا�د  م�ان ا�االت متحدە و طالبان و همچنان اعالم�ه ی مش�ت

که برای حما�ت از مردم افغا�ستان در راستای ن�ل به صلح،  ب�اند�ش�م  دە و  کر درنگ  ی  ا�نون زمان مناسب باشد تا لحظه
 در چند ماە آیندە انجام �  

�
چه کار ب�ش�ت � توان انجام داد. همچنان، اجازە ده�د تا به شورا �ادآور شوم که آنچه ما عجالتا

، د ائئ روی تداوم روند صلح خواهد داشت. قتل ها، ب�جائئ  رد و رنج مردم افغا�ستان با�د خاتمه �ابد.  ده�م، تاث�ی به �ن

فت ها در گفتگوهای صلح در دوحه ب� شدە است. شهروندان افغا�ستان و همکاران  از آخ��ن گزارش من تا ا�نون،   پ��ش
ن المل� شان نارضاییت شان را در مورد نتایج واق� [گفتگوها] که قابل درک است، و همچنان ناخشنودی شان در   مورد  بنی

ان بلند خشونت ها در �ا� کشور  ن اذعان داشتند. باوجود آن، قابل تذکر است که هر دو طرف مذا�رە کنندە به حضور    را   م�ی
ن مذا�رە در دوحه متعهد با�ت ماندە و به گفتگوها ادامه دادند. در سفر اخ�ی من به دوحه که در اوا�ل مارچ صورت   در م�ی

فت های ملموس که ا�نون در آجندای کل�دی به دست م�اورند،  ی دلگر� بود و گرفت، برا�م ما�ه  امون پ��ش ن پ�ی قیت از طرفنی
د تا به مردم افغا�ستان �شان دادە شود که مذا�رات   فت های ب�ش�ت با�د صورت گ�ی شن�دم. به رغم آن، واضح است که پ��ش

 شهروندان افغا�ستان در ج��ان � باشد. منافع واق� برای صلح 

تر را ا�فاء نما�د. من از  �رات به پ�ش � رود، ا��� طرف های ذ�دخل منتظر ملل متحد هستند تا نقش برازندە چنانچه مذا 
استقبال   افغا�ستان و منطقه    در امور به عنوان فرستادە و�ژە �من�ش ملل متحد  ژان آرنو  همکار با تج��ه خود، آقای    انتصاب

امون ه  مکاری های منطقوی را ب�ش�ت و تکم�ل خواهد ساخت. ما در یوناما با آقای  � کنم. این انتصاب فعال�ت های ما پ�ی
ی کشور های منطقه که از اهم�ت و�ژە برخوردار است،  آرنو   کار از نزد�ک  برای حما�ت از صلح در افغا�ستان و سهمگ�ی

 خواه�م کرد.  
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ن ترت�ب، در این اواخر تعدادی از کشور های عضو به ن��ه ائت را در خصوص پ�شنهاد اقدامات جد�د  ی خود نقش ح�به همنی

ن المل� در �شست اخ�ی مسکو به وض�ح اذعان داشتند که   ا� کنندگان بنی به منظور تق��ت روند صلح ا�فاء کردە اند. اش�ت
، ا�االت متحدە و پا�ستاکشور های � خواهند شاهد تحرک تازە در روند گفتگوها باشند.   ن ی را صادر اعالم�هن روس�ه، چنی

،  مستقل، آزاد،  افغا�ستاندند که در آن از "راە حل س�ا� دوامدار و عادالنه" که منتج به "�شک�ل �ک کر  ن واحد، صلح آم�ی
 دموکرات�ک، و خودکفا" شود، حما�ت � کنند. من از اعالم�ه آنها نقل قول � کنم.  

ا� از سوی ا�االت متحدە پ�شنهاد شدە و قرار است � ماە های آیندە در ترک�ه برگزار شود، فرصت  همچنان،   �شست که اخ�ی
د�گر در امر تق��ت اصو� است که روند صلح بر مبنای آن استوار خواهد بود، و احتماً� تهداب راە حل س�ا� عادالنه و  

 بود، � گذارد.   فرا��ی را که مکِمل مذا�رات جاری در دوحه خواهد 

باوجود آن، این تالش ها با�د متمرکز و مرتبط باشند. مهم�ت از همه، این تالش ها با�د باعث تق��ت ب�ش�ت مذا�رات جاری  
ی شد�دا� پرخم و پیچ � ش��م،  صلح افغا�ستان در دوحه باشد نه اینکه آن را ز�ر پرسش قرار دهد. طور�که ما وارد این دورە 

ن المل�  همس   – ی ما  همه تالش های  مسئول�ت دارند تا اطمینان حاصل نمایند که    –ا�گان، باز�گران منطقوی، و همکاران بنی
ما کامً� هماهنگ بودە، باعث توانمند سازی متقابل شدە، و مهم�ت از همه، در راستای منافع عل�ای مردم افغا�ستان قرار 

 دارد.  

 خانم رئ�س،  

ن المل�، ا�ر واضح صحبت کنم، ما هم�شه � دا�ست�م که  با توجه به عالقمندی جناح های م ختلف منجمله داخ� و بنی
این �ک صلح پ�چ�دە خواهد بود. � خواهم �کبار د�گر تکرار کنم که این �ک صلح پ�چ�دە خواهد بود. چندین دهه جنگ  

ی   وجود دارد. همچنان، تفاوت های  باعث نارضاییت و رنجش شد�د تما� جناح ها شدە و ئب اعتمادی م�ان طرف های درگ�ی
دە و عمیق م�ان جمهوری اسال� و طالبان در مورد �شک�ل حکومت   شان وجود دارد.  مورد نظر گس�ت

در مدت زمان کوتاە و � چند �شست  ها  ی تدو�ر این �شست ها، هیچ �ک از این تفاوت  بدون در نظر داشت محل �ا نحوە 
 به این موضوعات ن�ازمند ص�ب و شکیبائئ و تعهد از سوی تما� جناح  

گ
� باشد.  ها  محدود حل و فصل ن� شود. رس�د�

ی من از صحبت با هر دو طرف مذا�رە کنندە در دوحه و افغان ها از اقشار مختلف جامعه حکا�ت از  خوشبختانه، تج��ه
ن � باشند. تما� طرف های  این دارند که ص لح ممکن است. افغان ها نه تنها برای صلح آمادە هستند بل�ه خواهان آن ن�ی

ی با�د خشونت را متوقف سازند و ن�از دارند تا خشونت متوقف شود.    درگ�ی

 خانم رئ�س،  

ی به گذشته افغا�ستان نه، بل�ه به آیندە آن نگاە کنند.   ا�ر خواهان روند صلح پا�دار هست�م، ن�از است تا طرف های درگ�ی
 ق�ش نخبه  –هر ن�ع توافق صلح با�د د�دگاە ها و نگرائن های تمام افغان ها  

�
من از خانم ا��ب [رئ�س  .  شامل شود را  – نه �فا

ستان] که امروز با ما پیوسته، همراە با همکارا�ش در کم�سیون مستقل حقوق ��ش و سایر  کم�سیون مستقل حقوق ��ش افغا�
ی را انجام دادە اند تا این روند برای زنان،  کار فوق العادە که  موسسات مانند شبکه زنان افغان و سایر گروە های جامعه مدئن  
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طال�ه دار مع�ار ه عنوان  ملل متحد بقدردائن � نما�م.  ابراز  باشد،    همه شمول جوانان، اقل�ت های قو� و ق��ان�ان جنگ  

، در کنار تما� این گروە ها و همه افغان ها برای ترو�ــــج صلح فرا��ی کار � کند.  ن المل� حقوق ��ش  های بنی

ن کردە ام.    مانند همه شما خانم رئ�س، من هم   تعداد    د�کهباوجو فعال�ت تعداد ز�اد زنان افغا�ستان را در طول این روند تحسنی
ی و حضور شان �شان � دهند که چگونه کشور � دو دهه اخ�ی   آنها هنوز هم �س�ار اندک است، آنها از ط��ق سهمگ�ی

 خواهند بود.    باشند و صلح  م��وط به موضوعات  بخ�ش از ګفتګو ها در همهتغی�ی کردە است. زنان با�د 

 خانم رئ�س، اعضای شورای امن�ت، 

ن حضور داشته باشند.    هنگا� که در مورد آیندە کشور تصم�م گرفته � شود، زنان افغان با�د در اطاق و دور م�ی

ی ن�ست. روند صلح و هر ن�ع توافق صلح با�د منعکس کنندە   پ�ش افغا�ستان امروزی افغا�ستان ب�ست سال    چون چرا؟  
نصف جمع�ت افغا�ستان بعد از امضای توافقنامه بن در  شوم که   افغان های امروزی باشد. اجازە ده�د تا برای همه �ادآور 

به  اول، افغا�ستائن که جوانان آن اشت�اق    –در افغا�ستان متفاوت بزرگ شدە اند  این �سل  به دن�ا آمدە اند.    ۲۰۰۱سال  
� دارند؛ سوم، افغا�ستائن که رسانه    آموزش خوب را دارند، دوم، افغا�ستائن که زنان به موقف های اقتصادی و س�ا� دس�ت

ا�نون  ها در آن نقش مدئن ح�ائت را بازی � کنند؛ و چهارم، افغا�ستائن که جامعه مدئن فضا برای رشد دارد. این افغان ها  
�ت جامعه را �شک�ل � دهند. آنها مستحق آن هستند تا صدای شان در مذا�رات شن�دە شود  و حق دارند که �س از    –ا���

 عال و قابل مالحظه در جامعه افغائن داشته باشند.  توافق صلح، نقش ف

 اما، خانم رئ�س، 

ان ئب سابقه خشونت ها   ن رنج � برند.    –حیت هنگا� که مذا�رات صلح ج��ان دارد    –تمام افغان ها رنج � برند. آنها از م�ی
ی روند روز افزون تلفات افراد  ادامه، ما شاهد  ۲۰۲۱� رسانم که در دو ماە نخست سال  تان  متاسف هستم که به سمع  

ان بلند حمالت عمدی به منظور هدف  بدینسو � باش�م.  آغاز مذا�رات صلح افغا�ستان در سپتم�ب  از  مل�   ن ، م�ی
�
مشخصا

به شمول [کارمندان] رسانه   –بت کرد که افغان ها موردی را ث ۸۰امسال، یوناما  ی نگرائن � باشد. قرار دادن افراد مل� ما�ه
  ، ن دولیت  ها، جامعه مدئن ، و مسئولنی جان های شان را در این حمالت هدفمند و وحش�انه    –اعضای قوە قضائ�ه، علمای دیین

 از دست دادند.  

 مدئن افغا�ستان و شهروندان افغا�ستا[تلفات]  مگر این  
گ

ات کامل و مخرب خشونت روی زند� ن را منعکس ن� سازد.  تاث�ی
ند تا کشور   در برابر هر افغائن که کشته � شود، تعدادی ز�ادی شغل های شان را ترک � کنند �ا متاسفانه تصم�م � گ�ی

سپاسگذاری نما�م  مارچ ابراز    ۱۲ی مورخ  شان را ترک نمایند. از این جهت، � خواهم از اعضای شورای امن�ت بابت اعالم�ه 
که � آن حمالت اخ�ی را که عمدا� افراد مل� را مورد هدف قرار � داد، تقبیح کردند. ما همه با�د صدای خود را عل�ه این  

 گونه اعمال وحش�انه بلند کن�م. 

 خانم رئ�س،  
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دوستانه رنج � بر  ان بلند [حمالت]، افغان ها کما�ان از بحران کمک های ��ش ن د، و تهد�د خشکسا� در راە ندر مقابل م�ی

بلندت��ن سطح قرار دارد چنانچه ب�ش از   ناامین غذائئ در  درصد جمع�ت در وضع�ت اضطراری و بحرائن قرار   ۴۰است. 
 اندک و درجه حرارت بلند  دارند.  

گ
ج��ان فصل �ما مشاهدە شد، نگرائن در خصوص وخامت ب�ش�ت را به م�ان که در بارند�

ت��ن افغان ها صدمه خواهند د�د. من باالی شما و همه کشور های عضو حساب � کنم تا در آوردە و مثل هم�شه،   فق�ی
دوستانه که تنها شش درصد آن تم��ل  �د. ا�ر � خواه�م که افغا�ستان    پالن مساعدت ��ش شدە، سخاوتمندانه سهم بگ�ی

د ز�را این کشور با  دوستانه مواجه است.  ب�ش�ت به عقب نرود، حما�ت های ب�ش�ت با�د صورت گ�ی  بحران مساعدت های ��ش

دوستانه به خاطر عرضه.  کا�ن ن�ستمگر تنها پول   ی ب�طرفانه مساعدت ها، مورد تهد�د و مداخله  کارمندان کمک های ��ش
قانوئن و غ�ی قابل توج�ه � باشد. همچنان، این   د. این گونه اعمال غ�ی اعمال  قرار گرفته و در امور شان مداخله صورت � گ�ی

دوستانه با�د قادر به انجام وظا�ف خود   و مع�ش�ت افغان ها دارد. همکاران ��ش
گ

بدون   باشند   پ�امد های نا�وار برای زند�
ند،  تهد�د شوند �ا به قتل برسند.   دارند، مورد آزار و اذ�ت قرار گ�ی قانوئن ب�پ من این موض�ع مهم را در ج��ان اینکه مال�ات غ�ی

ط با  خود  اخ�ی  های  جلسات  ت�م کمک  اعضای  رسانم که   � تان  اطالع  به  خوشحالم که  و  مط�ح کردم  دوحه  در  البان 
دوستانه ما به زودی   ن کار � کن�م تا  گفتگوها را با طالبان در دوحه ادامه خواهند داد.  ��ش ما از نزد�ک با دولت افغا�ستان ن�ی

دولیت محافظت �   دوستانه موسسات غ�ی اطمینان حاصل نمائ�م که چهارچوب قانوئن دولت از اجرای فعال�ت های ��ش
 کند.  

دوستانه مواجه هست�م، ن�از  �از آنجائ�که ما با بحران ترسنا� کمک های   تا  ست  اتا خشونت ها کاهش �ابد، ن�از  است  �ش
� افزا�ش �ابد،   دولیت مجال  دس�ت   انجام به مساعدت های ما� ب�ش�ت ن�از است، و مهم�ت از همه، ن�از است تا موسسات غ�ی

 وظا�ف خط�ی شان را داشته باشند. 

 خانم رئ�س،  

ا�نون م�ج دوم و�ای کوو�د افغا�ستان  به نظر � رسد  به �شت �    ۱۹-برا�م جای م�ت است که اظهار � دارم که  را 
ن آغاز شدە است و جا   گذاشته است. با وجود�که ما با�د در خصوص احتمال م�ج سوم محتاط باش�م، روند تطبیق وا�سنی

ن �عت    COVAXدارد تا از مساعدت دولت هندوستان و همکاری مرکز   ابراز �شکری نما�م. باوجودی که روند تطبیق وا�سنی
د، ما با�د کما�ان اطمینان   ن ها  � گ�ی س حاصل نمائ�م که این وا�سنی تما� گروە های که در �ا� کشور در اول��ت  در دس�ت

د.  قرار دارند،    قرار � گ�ی

 خانم رئ�س،  

باوجود آن، با�د به خاطر داشت که انکشافات در افغا�ستان تنها روی مردم افغا�ستان تاث�ی گذار ن� باشد. انکشافات در 
قانوئن  افغا�ستان، ثبات در افغا�ست ان، صلح در افغا�ستان روی همه دن�ا تاث�ی دارد. به عنوان �ک مثال، کشت و قاچاق غ�ی

 با تهد�د مواجه ساخته و جامعه جهائن را متاثر � سازد.  را مواد مخدر کما�ان ثبات در افغا�ستان و در منطقه 
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مواد مخدر متاسفانه به   مبارزە با �ات  کشت خشخاش ب�ش از سه برابر افزا�ش �افت در حال�که شمار عملسال گذشته،  

قانوئن � تواند صلح و امن�ت  گونه  ی قابل مالحظه کاهش �افت. ما از گذشته و سایر روند های صلح � دان�م که اقتصاد غ�ی
را �س از عقد توافقنامه صلح با تهد�د مواجه سازد. همکاری های دوامدار ن�از است تا این تهد�د در برابر افغا�ستان، منطقه 

فت در این عرصهان جهان کاهش �ابد. و همچن ی مهم قرار دهم.  من به شما تعهد � سپارم که شما را در ج��ان هر ن�ع پ��ش
تهد�د جهائن د�گر همانا ترور�زم فرا م� به و�ژە م��وط به گروە دولت اسال� � باشد. در ر�ــع گذشته، شاخه خراسان داعش 

هدە گرفت که افزا�ش چشمگ�ی را در مقا�سه با سه ماە قب� �شان � دهد. اعمال خشونت بار را به عمورد    ۲۵مسئول�ت  
، این گروە مسئول�ت قتل وحش�انه ا� ی سه نمایندە اناث رسانه ها در شهر جالل آباد را به عهدە گرفت. این خشونت  اخ�ی

 دادە است.  ب�انگر واضح تهد�د جاری است که ترور�زم افغا�ستان، منطقه و جهان را در معرض آن قرار 

 خانم رئ�س، 

ن المل�   وهای بنی ائن � کنم، ما تار�ــــخ پ�شنهادی برای خروج ن�ی   مندرج هنگا� که بعدا� در ماە جون در شورای امن�ت سخ�ن
فت   توافقنامه م�ان ا�االت متحدە و طالبان را �شت � گذاشته خواه�م بود. ام�دوار هستم که تا آن زمان، قادر باش�م تا پ��ش

، نتایج ملموس �شست ترک�ه و ا�ر آ�ش �س مقدور نبود، حداقل کاهش  مدار در دوحهااز مذا�رات دو برخاسته    های واق� 
ان خشونت   ن ماە های آیندە شاهد افزا�ش ب�ش�ت در فعال�ت ها در سطح منطقه .  مورد بحث قرار ده�مرا    ها چشمگ�ی درم�ی

تاجکستان آغاز � شود و � دانم که در این �شست کشور   بود که از �شست وزرای کشورهای قلب آس�ا در دوشنبه  �م خواه
 های منطقه گردهم آمدە و �کبار د�گر روی همکاری های جاری شان برای صلح و ثبات در افغا�ستان تا��د � نمایند.  

و هنوز هم واضح ن�ست، و ما هنوز هم بالتکل��ن و سخ  – همه این ها نقطه عطف را �شان � دهند  یت را در  مگر مس�ی پ��ش
کاء   دە شدە است، به کار با همه �ش دولت    – مقابل خود � بین�م. یوناما که مامور�ت قوی از سوی شورای امن�ت برا�ش س�پ

ان جامعه، همکاران منطقوی، و جامعه جهائن   ی هماهنگ را برای صلح که  کار � کند تا پروسه   –افغا�ستان، طالبان، ره�ب
 بخشد. شد�دا� به آن ن�از است، تق��ت  

 از شما �شکر. 

 * * * 

ن صلح و ثبات حما�ت � کند.  یونام ی یوناما    ،مطابق به دستور کار خود به عنوان �ک مامور�ت س�ا�ا از مردم و دولت افغا�ستان برای تامنی از پ�شگ�ی
  و حل و فصل منازعات حما�ت م�کند، باه� و هم��سیت اجتما� را ترو�ــــج � بخشد، و همچنان همکاری های منطقوی را تق��ت � کند. مامور�ت 

ج � بخشد.  ملل متحد از حکومتداری موثر حما�ت � کند، مال��ت م� و نهاد های پاسخگو که به منظور رعا�ت حقوق ��ش ا�جاد شدە اند، را ترو�ــــ
برای  مامور�ت است،  استقالل�ت، ب�طر�ن و صداقت  را که ب�انگر  اقدامات دیپلومات�ک  به خ�ج � دهد و سایر خدمات به شمول  مسا� جم�له  یوناما  

د. یوناما   ش منازعات روی دست � گ�ی ی از بروز، �شد�د و �ا گس�ت ن المل� برای  جلوگ�ی دوستانه افغا�ستان  اول��ت های انکشا�ن و �مساعدت های بنی �ش
 � کند. 

گ
 را هماهن�
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