
 به شورای امن�ت  گزارش مخت� خانم دیبورا لیونز، نمایندە خاص �من�ش ملل متحد برای افغا�ستان

 ۲۰۲۱جون  ۲۲کابل، 
 

* * * 
 خانم رئ�س،  

چنانچه   � کنم  استقبال  افغا�ستان  مورد  در  عالقمندی  ان  ف م�ی از  خارجه  من  وزرای  سطح  در  امروز  �شست  [این  تدو�ر 
 گذاشت. هیچ زمایف به�ت از ا�نون برای این �شست وجود نداشت.  به نما�ش  عالقمندی] را  

ج��ان های  . تما�  ابراز نما�ممن ن� توانم ب�ش�ت از این نگرایف خود در مورد وضع�ت کنویف افغا�ستان را با شورای امن�ت  
،    – مهم   دوستانه، و کوو�دس�ا�، امنییت را�د  �ا  من�ف  ج��انات  همه    –   ۱۹-روند صلح، اقتصادی، ن�ازمندی اضطراری ��ش

بد گذشته که پ�ش  وضع�ت  ] بدون شک در این واقع�ت نهفته است که  حس ، [این  دارد وجود  حس ام�دواری  . ا�ر  � باشند 
گرفته  شد�دا� مورد آزما�ش قرار   افغان ها استقامت عا� و ی شکست ناپذیر روح�هبییف � شد، به واقع�ت مبدل �شد. و� 

خواهد داشت  و احتمال وخامت اوضاع قابل انکار ن� باشد. آنچه که در افغا�ستان اتفاق � افتد، پ�امد های جهایف در قبال  
 ای امن�ت از وخامت اوضاع کنویف کامً� آ�اە باشد.  و ن�از است که شور 

ف المل� � ماە های آیندە نگرایف های را در   یم�هاعال  س�ا� افغا�ستان و نظام اواسط اپ��ل مبیف بر خروج کامل عسا�ر بنی
ا�� ک  –جامعه افغایف در کل به وجود آورد. تصم�م مبیف بر خروج توقع � رفت و� با این �عت  وها از  در �ش ه ا��� این ن�ی

ف با�د خود را با این وضع�ت جد�د و واقعییت که در حال محقق شدن   –قبل کشور را ترک کردە اند   متصور نبود. تما� فعالنی
 است، وفق دهند.  

وری   ط توافقنامه ف�ب وها �� از چهار �ش   م�ان ا�االت متحدە و طالبان � باشد که در واقع از سوی شورای  ۲۰۲۰خروج ن�ی
ف تائ�د شد. این توافقنامه ام�دواری های را به م�ان آورد که  را برای صلح م�ان افغان ها به وجود آورد.  زمینه ممکن امن�ت ن�ی

و به عوض   وهای خار�ب کشور را ترک � کنند و از ای�ف جنگ با �کد�گر، افغان ها این فرصت را خواهند داشت تا با هم ن�ی
ی های نظا� به مراتب ب�ش�ت از  در عوض آنمتحد شدە و مس�ی صلح را در�ابند. و�،   ف مذا�رە شدگفتگوها در  ، درگ�ی ت  م�ی

 گرفت.  

در این مقطع زمایف حساس، مردم افغا�ستان و جامعه دیپلومات�ک نگران عدم وحدت س�ا� م�ان نخبگان س�ا� افغا�ستان 
موض�ع  مگر  است،    یهستند. هرچند بخ�ش از خالها در حکومت نا�ش از اول��ت دادن به س�است �سبت به حکومتدار 

د در غ�ی   قرار گ�ی
گ

وی های ب�ش�ت طالبان خواهد شد. به رغم آن،  نبود وحدت با�د مورد رس�د� تالش های   آن منجر به پ��ش
ف   ان س�ا� برای بحث روی موضوعات حساس امنییت و به نما�ش گذاشنت اخ�ی رئ�س جمهور غیف و حکومت وی و سایر ره�ب

کابل باعث تق��ت ب�ش�ت  دلگر� � باشد. باوجود آن، آزما�ش واق� این خواهد بود که آ�ا وحدت در   یاندک ما�ه ،وحدت
 روند صلح و تق��ت نهاد های حکومیت � شود.  

 خانم رئ�س،  

های صلح در دوحه در ماە    حیت بعد از آغاز گفتگو در مورد افزا�ش دوامدار خشونت ها � سال گذشته  سخنان خود  من   
وی های اخ�ی طالبان ب�ش�ت قابل مالحظه بودە و در نت�جه شورای امن�ت  با    ا ر پتم�ب  س �ک ساختم. پ��ش نظا� حمالت  ی  �ش

ها  ولسوا� سقوط کردە است. ا��� ولسوا�  ۵۰ولسوا� در �ا� کشور، از ماە � بدینسو ب�ش از  ۳۷۰شد�د � باشد. از 
این مرا�ز وال�ات را بعد از  تا  � سازند  آمادە  ود را  �شان � دهد که طالبان خاین  در اطراف مرا�ز وال�ات موقع�ت دارد و  

وهای خار�ب ت�ف کنند. این حمالت نظا� مستق�  خروج کامل ن�ی
�
گفته های رئ�س کم�سیون س�ا� طالبان است    مغایر  ما

ام متقابل گفتگو که  و � خواهم از وی نقل قول کنم  ها را به پ�ش    : "ما متعهد هست�م که با سایر جناح در فضای مملو از اح�ت
 بردە و به �ک توافق دست پ�دا کن�م." 



متاثر کنندە خواهد بود. این گونه حمالت منجر به افزا�ش و تداوم خشونت  عمل�رد  ی این حمالت نظا� توسط طالبان  ادامه
ل اخ�ی را با  سا  ۲۰خسارات به مردم افغا�ستان گرد�دە و دستاوردها و تالش های  ی خود باعث افزا�ش  ها شدە که به ن��ه

با�د با جرأت واضح ساخت که هر ن�ع تالش به منظور ا�جاد حکومت نظا� تحم�� در کابل  تهد�د مواجه � سازد. این را  
 برخالف خواست مردم افغا�ستان، و در مغایرت با موقف کشور های منطقه و در مجم�ع جامعه جهایف خواهد بود.  

  گفتگوها در دوحه از ط��ق کنفرا�س استانبول  ی  معوقه خانم رئ�س، ما ام�دوار بود�م که روند  
�
کا که قرار بود در ماە اپ��ل مش�ت

ا� در این کنفرا�س بود و� طالبان توسط ترک�ه، قطر و ملل متحد برگزار شود، ���ــــع گردد. ت�م جمهور�ت آمادە  ی اش�ت
 به این دعوت پاسخ ندادند. یوناما  

�
ور�ت خود و در همکاری با کشور های عضو تالش  کما�ان در چارچوب مامه�چگا� رسما

فت گفتگوها را در�ابد. مگر به نظر � رسد که عوامل   ا�ط  گفتگو های  باالی  در حال حا�ف  منازعه  � کند تا راە های پ��ش �ش
 .  غلبه نمودە استمعقول که آرزوی همه بود، 

 خانم رئ�س،  

�ــــح کردم، ا ی که من در فوق ��ش فغا�ستان کشوری است که با بحران های متعدد مواجه � باشد.  حیت بدون عوامل درگ�ی
 �ک سوم جمع�ت این کشور با ناامیف غذایئ در سطح اضطراری مواجه � باشد، در حال�که خشکسا� امسال وضع�ت  

�
تق��با

ف زدە است که   - م�ج سوم کوو�دی منازعات،  در نت�جهرا بدتر � سازد و باعث افزا�ش ب�جایئ � گردد. بانک جهایف تخمنی
ان فقر  ۱۹ ف   ۷۰درصد ممکن به ب�ش از    ۵۰افغا�ستان از  در  ، خشکسا�، بافت های ضع�ف اجتما� و سایر عوامل، م�ی

دوستانه که از سوی تما� کشور ها صورت   گرفته، را برجسته درصد بلند برود. این آمار ترسنا� اهم�ت مساعدت های ��ش
، از تقاضای  � سازد. باوجود آن، به رغم مساعدت ه   ۳۰، تا ا�نون فقط  ۲۰۲۱م�ل�ارد دالری برای سال    ۱.۳کمک  ای اخ�ی

 درصد آن فراهم شدە است.  

 خانم رئ�س،  

�ن خسارە را متحمل � شوند. با �شد�د   ی ها، وضع�ت برای افراد  مانند هم�شه، شهروندان عادی افغا�ستان ب�ش�ت درگ�ی
ف زمان در سال    ۲۰۲۱در ر�ــع نخست سال  مل� بدتر از هم�شه � شود. تلفات افراد مل�     ۲۹گذشته، ا�  در مقا�سه با عنی

ی  درصد افزا�ش �افت. طرف های    ۲۳درصد و تلفات اطفال ا�    ۳۷  افزا�ش �افت. متاسفانه، تلفات زنان ا� درصد   درگ�ی
ند. افراد مل� به گونه با�د   ی عمدی و دوامدار مورد هدف قرار  بالفاصله تداب�ی مبیف بر محافظت افراد مل� را روی دست گ�ی

ف المل� قرار دارد.   دوستانه بنی ند که این امر در مخالفت ��ــــح با قانون ��ش  � گ�ی

در صدر گفتگو های  [مسائل]  روی اهم�ت ق��ان�ان و ن�ازمندی های آنها تا��د � کند تا  ، یوناما  هنگفتبا توجه به خسارات  
ندە محافظت و�ژە از اقل�ت ها باشد. حمالت جاری و پیهم عل�ه مردم هزارە در کابل هشدار  د. این با�د در برگ�ی صلح قرار گ�ی

ی  د.  خطرنا� است که چگونه از درگ�ی  در مجم�ع برای هدف قرار دادن گروە های مشخص استفادە صورت � گ�ی

 خانم رئ�س،  

ف   چنانچه که شورای امن�ت در ج��ان است، حفظ حقوق زنان کما�ان �� از نگرایف های عمدە با�ت ماندە است و نبا�د در م�ی
د.    باشد. حقوق زنان غ�ی قابل معامله � باشد. حقوق مردان غ�ی قابل معامله �مذا�رە مورد معامله و چانه زیف قرار گ�ی

حقوق ��ش غ�ی قابل معامله � باشد. چه مرج� به�ت از این شورا از این مسئله واقف است؟ جامعه جهایف به و�ژە کشور  
 های منطقه با�د روی اهم�ت این حقوق در گفتگوهای صلح تا��د نمایند.  

�افته   افغا�ستان که تحص�ل  آیندە ق�ش جوان  آیندە شان محروم � شوند؛  از  باشد،  تار�ــــخ کشور �  یی که  ت��ن �سل در 
کشور شان سهم داشته باشند. در عوض، آنها در منازعات انکشاف    جوانان � خواهند از ط��ق تحص�ل آن را �سازند و در 

ی ها غرق � شوند.    و درگ�ی

ف این  در  اجازە ده�د که این مسئله را با سه مثال واضح سازم.   ج��ان افزا�ش خشونت ها، سه حمله ب�انگر ماه�ت غم انگ�ی
ایف است که از    ۸جنگ بودە و ن�از به ختم آن را برجسته � سازد. اول�ت از همه، حمله   ی  منطقه مکتب در  �ک  � باالی دخ�ت



ف کابل به سوی خانه های شان روان بودند    هزارە �شنی
�
ه شد. این رو�داد جهان را  متعلم اناث کشت  ۱۰۰و در این حمله تق��با

ان کوچک که کتاب مکتب را با خود حمل � نمودند، حمله کرد   . در اوا�ل این ماە، ند تکان داد. مردان بالغ با بمب باالی دخ�ت
دوستانه در وال�ت بغالن کشته و    ۱۱ حمالت انفرادی د�گر در این وال�ت مجروح شدند. �ک هفته بعد،  تن    ۱۵ماین پا� ��ش

گ در وال�ت ننگرهار وا�سیناتوران را هدف قرار داد که باعث کشته شدن پنج تن و مجروح�ت تعداد کث�ی د�گر و� هماهن
ایف که � خواستند    –بود  ی افغا�ستان  شد. این رو�داد ها تنها حمالت عل�ه افراد نبود بل�ه حمالت باالی آیندە  عل�ه دخ�ت

ف را پا� نمایند تا مردم بدون هراس کشت و زرع نمایند، و  تحص�ل کنند، عل�ه ماین پا�ان با تج��ه که تنها   � خواستند زمنی
 شان را به خطر انداخته و با ب�ماری پولیو مبارزە � کردند تا اطفال افغا�ستان د�گر  

گ
رنج را متقبل  عل�ه وا�سیناتوران که زند�

 �شوند.  

 بناًء، خانم رئ�س، چه با�د کرد؟  

ی صورت هنوز هم فرصت است، هرچند   فرصت اندک است و� هنوز هم وقت است تا از وق�ع بدت��ن وضع�ت جلوگ�ی
د.  ف شود، زمینه برای دستاورد های ب�ش�ت مساعد � گردد. ��    گ�ی کار های کا�ف در افغا�ستان صورت گرفته و ا�ر صلح تامنی

کاء کار کند تا�ام  این    از اهداف کل�دی یوناما در  ا از تداوم نهاد هایی که از رفاە تمام مردم افغا�ستان ابهام اینست که با تما� �ش
وع  حما�ت � کنند، اطمینان حاصل گردد. هر حکومت که در آیندە در نت�جه ی گفتگوها به م�ان م�ا�د، ن� تواند از صفر �ش

 �د.  کند. من ام�دوار هستم که طالبان این مسئله را همانگونه که حکومت در کابل از آن واقف است، درک نما

آمادە  خواست های افراد ز�ادی را شن�د که از ما � خواستند تا نقش ب�ش�ت در روند صلح ا�فاء کن�م و ما   خانم رئ�س، یوناما 
به این کار هست�م ا�ر طرف ها متعهد به گفتگو های واق� باشند و روی نقش ملل متحد با هم توافق داشته باشند  حا�ف  و 

 و با هم موافقت نمایند.  

ف در تماس هست�م. در ج��ان بحث های من با کشور های منطقه در سال ما   از نزد�ک و با جد�ت با کشور های منطقه ن�ی
در مورد جنگ  را  گذشته به و�ژە در �شست کشور های قلب آس�ا در شهر دوشنبه، کشور های منطقه نگرایف جدی شان  

 ابراز داشتند. ایدراز مدت  طوالیف و  
�
ن نگرایف ها شامل س�ل از مهاج��ن، حرکت پناە ج��ان، افزا�ش  در افغا�ستان �احتا

ف فرصت ها برای اتصال اقتصادی و تجارت دارای   ف رفنت متقابل � باشد. و� این  منفعت  قاچاق مواد مخدر، ترور�زم، و از بنی
فرصت به�ت را برای  طوالیف  ا�م، جنگ  مشکالت تنها در منطقه خالصه ن� شود. چنانچه همه ما متاسفانه شاهد آن بودە 

 گروە های ترور�سیت مساعد � سازد تا عمل�ات های شان را در هر نقطه جهان تدارک، تم��ل، ط�ح ر�زی و انجام دهند.  

ی در افغا�ستان به معیف افزا�ش ناامیف در تعداد ز�اد کشور های دور و نزد�ک �    --ما با�د واقع�ت را بپذی��م  افزا�ش درگ�ی
 باشد.  

ف ثبات و منطقه   کشور های ب�ش�ت در منطقه کمک و همکاری  فعل و انفعال نقش مه� دارند تا افغا�ستان را در راستای تامنی
من از انتصاب آقای ژان آرنو به عنوان نمایندە خاص �من�ش در امور افغا�ستان و منطقه استقبال کردە و از نزد�ک  نما�د.  

ف ترت�ب،   شانگهای، کشور  سازمان همکاری های  ،  ی تمد�د شدەموجود مانند ترو�کا  هایج��ان  با وی کار � کنم. به همنی
ف برای افغا�ستان را  ە همه با�د ب�ش�ت ترغ�ب شوند تا [تالش ها] برای راە حل س�ا� و مسالمت آم�ی های قلب آس�ا و غ�ی

 تق��ت بخشند.  

 خانم رئ�س، 

ما همه موافق هست�م که هر ن�ع حکومت بعدی افغا�ستان به خاطر خود و شهروندا�ش به همکاری و مساعدت جهایف ن�از  
ی تم��ل کنندگان برای حما�ت از   وری خواهد بود.  خواهد داشت. سهمگ�ی دوستانه �س�ار �ف توسعه و ن�ازمندی های ��ش

ارسال س�گنال های ناام�د  در  ی ناخواسته  به گونهبدتر از آن،    �ا حیت کاهش ده�م  ا�نون زمان آن ن�ست که عزم خود را  
 سهم داشته باش�م.  کنندە 

 



 خانم رئ�س،  

 که ملل متحد آنها را فراموش نخواهند کرد و در کنار شان با�ت � ماند.    مبه شهروندان افغا�ستان اطمینان داد�کبار د�گر  من  

ی به عمل   د تا از خون��زی و رنج ب�ش�ت در این کشور جلوگ�ی بدون شک، ا�نون هر ن�ع تالش از سوی همه ما با�د صورت گ�ی
 آ�د. در این ش� ن�ست که تالش های کا�ف صورت گرفته است. 

ف گفتگو  و آن ترک م�دان جنگ و ب   – �ک مس�ی قابل قبول    –برای افغا�ستان تنها �ک مس�ی قابل قبول وجود دارد   رگشت به م�ی
� باشد. شورای امن�ت ملل متحد با همکاری کشور های منطقه با�د هر ن�ع مسا� ممکن را به خ�ج دهد تا طرف ها را به  

تکرار شود ترغ�ب کند سمت آن مس�ی   نبا�د دو�ارە  ف جنگ  انگ�ی تار�ــــخ غم  ا�ر [جنگ و منازعه]    –  .  به حال خود رها  و� 
ف ممکن تکرار شود.  یب تفاویت گذاشته شود و ما در مورد آن    باش�م، این تار�ــــخ غم انگ�ی

ا� افراد بلند پا�ه از مرکز کشور ها   نها�ت سپاسگزار هستم و �کبار د�گر در انتظار رهنمایئ  از این فرصت متشکرم. من از اش�ت
ف عا� را کمک کن�م.    اعضای شورای امن�ت هستم تا این �زمنی

 

 ر، �شک

* * * 
  

در  ا  یونام مامور�ت س�ا� که  تا  مسئول�ت  به خ�ج � دهد،    "مسا� جم�له"سایر خدمات کل�دی،  ی  زمرەبه عنوان �ک  دولت دارد  و  مردم  از 
  صداقت خود، ، با استفادە از استقالل�ت، ب�طر�ف و  "مسا� جم�له" عبارت از اقدامات دیپلومات�ک است که ملل متحد افغا�ستان حما�ت � کند.  

د تا  دست  روی    ی علیف و خصو�به گونه ی نما�د. یوناما از روند صلح و مصالحه  � گ�ی ف المل� جلوگ�ی ش منازعات بنی از بروز، �شد�د و �ا گس�ت
� بخشد؛ و  حما�ت � کند؛ حقوق ��ش به شمول محافظت افراد مل� در منازعات مسلحانه را ترو�ــــج و نظارت � کند؛ حکومتدار خوب را ترو�ــــج  

 همکاری های انکشا�ف منسجم توسط جامعه جهایف را ترو�ــــج � بخشد.  همکاری های منطقوی را ترغ�ب � کند. همچنان، یوناما 
 


