ش
�ﻣن� ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨ�ﺖ
ﮔﺰارش ﻣﺨﺘ� ﺧﺎﻧﻢ دﯾﺒﻮرا ﻟﯿﻮﻧﺰ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ﺧﺎص
کﺎبﻞ ۲۲ ،ﺟﻮن ۲۰۲۱
***
ﺧﺎﻧﻢ رﺋ�ﺲ،
ﻣﻦ از ی ف
ﻣ�ان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن اﺳﺘﻘبﺎل � ﮐﻨﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺪو�ﺮ �ﺸﺴﺖ اﻣﺮوز در ﺳﻄﺢ وزرای ﺧﺎرﺟﻪ ]اﯾﻦ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی[ را بﻪ ﻧﻤﺎ�ﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫﯿﭻ ن
زﻣﺎی ت
ﺑه� از ا�ﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ �ﺸﺴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
ض
ت
ﮐﻨﻮی اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن را بﺎ ﺷﻮرای اﻣﻨ�ﺖ اﺑﺮاز ﻧﻤﺎ�ﻢ .ﺗﻤﺎ� ﺟ��ﺎن ﻫﺎی
ﺑ�ﺸ� از اﯾﻦ ﻧﮕﺮ ضای ﺧﻮد در ﻣﻮرد وﺿﻌ�ﺖ
ﻣﻦ ﻧ� ﺗﻮاﻧﻢ
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،و ﮐﻮو�ﺪ – ۱۹-ﻫﻤﻪ ﺟ��ﺎﻧﺎت ف
اﻣﻨﯿی ،روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪی اﺿﻄﺮاری ش
ت
ﻣﻨ� �ﺎ را�ﺪ
ﻣهﻢ – ﺳ�ﺎ�،
� بﺎﺷﻨﺪ .ا�ﺮ ﺣﺲ اﻣ�ﺪواری وﺟﻮد دارد] ،اﯾﻦ ﺣﺲ[ بﺪون ﺷﮏ در اﯾﻦ واﻗﻌ�ﺖ ﻧهﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌ�ﺖ بﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﭘ�ﺶ
�
ن
ﺑﯿی � ﺷﺪ ،بﻪ واﻗﻌ�ﺖ ﻣبﺪل �ﺸﺪ .و� روﺣ�ﻪی ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎپﺬﯾﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﺎ� اﻓﻐﺎن ﻫﺎ ﺷﺪ�ﺪا ﻣﻮرد آزﻣﺎ�ﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ض
و اﺣﺘﻤﺎل وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع ﻗﺎبﻞ اﻧکﺎر ﻧ� بﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق � اﻓﺘﺪ ،ﭘ�ﺎﻣﺪ ﻫﺎی ﺟهﺎی در ﻗبﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ً
ض
کﺎﻣ� آ�ﺎە بﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﻮی
و ﻧ�ﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨ�ﺖ از وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع
اﻋﻼﻣ�ﻪی اواﺳﻂ اﭘ��ﻞ ن
ﻣﺒی ﺑﺮ ﺧﺮوج کﺎﻣﻞ ﻋﺴﺎ�ﺮ ی ن
ﺑن اﻟﻤﻠ� � ﻣﺎە ﻫﺎی آﯾﻨﺪە ﻧﮕﺮ نای ﻫﺎی را در ﻧﻈﺎم ﺳ�ﺎ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و
ف
�
ش
ف
اﻓﻐﺎی در کﻞ بﻪ وﺟﻮد آورد .ﺗﺼﻤ�ﻢ ﻣﺒی ﺑﺮ ﺧﺮوج ﺗﻮﻗﻊ � رﻓﺖ و� بﺎ اﯾﻦ �ﻋﺖ – در �ا�� ﮐﻪ ا�� اﯾﻦ یﻧ�وﻫﺎ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ت
ض
ﻓﻌﺎﻟن بﺎ�ﺪ ﺧﻮد را بﺎ اﯾﻦ وﺿﻌ�ﺖ ﺟﺪ�ﺪ و واﻗﻌﯿی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪن
ﻗبﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﺮدە اﻧﺪ – ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﻮد .ﺗﻤﺎ�
ی
اﺳﺖ ،وﻓﻖ دﻫﻨﺪ.
ﺧﺮوج یﻧ�وﻫﺎ �� از ﭼهﺎر ش�ط ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ بﻓ�وری  ۲۰۲۰ﻣ�ﺎن ا�ﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪە و ﻃﺎﻟبﺎن � بﺎﺷﺪ ﮐﻪ در واﻗﻊ از ﺳﻮی ﺷﻮرای
اﻣﻨ�ﺖ ی ف
ﻧ� ﺗﺎﺋ�ﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ اﻣ�ﺪواری ﻫﺎی را بﻪ ﻣ�ﺎن آورد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻣ�ﺎن اﻓﻐﺎن ﻫﺎ بﻪ وﺟﻮد آورد.
ض
ب
یﻧ�وﻫﺎی
ﺧﺎر� ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک � ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾ�و بﻪ ﻋﻮض ﺟﻨﮓ بﺎ �ﮑﺪ�ﮕﺮ ،اﻓﻐﺎن ﻫﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ بﺎ ﻫﻢ
ت
ﺑ�ﺸ� از ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در ی �
.
ﻣ� ﻣﺬا�ﺮە ﺷﺪت
ﮔ�ی ﻫﺎی ﻧﻈﺎ� بﻪ ﻣﺮاﺗﺐ
در
،
آن
ﻋﻮض
در
و�،
در�ﺎﺑﻨﺪ
ا
ر
ﺻﻠﺢ
ﻣﺴ�
و
ﺷﺪە
ﻣﺘﺤﺪ
ی
ی
ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ف
زﻣﺎی ﺣﺴﺎس ،ﻣﺮدم اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾپﻠﻮﻣﺎﺗ�ﮏ ﻧﮕﺮان ﻋﺪم وﺣﺪت ﺳ�ﺎ� ﻣ�ﺎن ﻧﺨبگﺎن ﺳ�ﺎ� اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن
بﺨ� از ﺧﻼﻫﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ش
ﻫﺴتﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ش
ﻧﺎ� از اوﻟ��ﺖ دادن بﻪ ﺳ�ﺎﺳﺖ �ﺴبﺖ بﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪاری اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻣﻮﺿ�ع
گ
ت
ﻏ� آن ﻣﻨﺠﺮ بﻪ ش
ﺑ�ﺸ� ﻃﺎﻟبﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .بﻪ رﻏﻢ آن ،ﺗﻼش ﻫﺎی
ﭘ��وی ﻫﺎی
ﮔ�د در ی
ﻧﺒﻮد وﺣﺪت بﺎ�ﺪ ﻣﻮرد رﺳ�ﺪ� ﻗﺮار ی
ت
ت
اﻣﻨﯿئ و بﻪ ﻧﻤﺎ�ﺶ ﮔﺬاﺷنض
رﻫ�ان ﺳ�ﺎ� ﺑﺮای بﺤﺚ روی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺴﺎس
اﺧ� رﺋ�ﺲ ﺟﻤهﻮر ﻏئض و ﺣﮑﻮﻣﺖ وی و ﺳﺎﯾﺮ ب
ی
وﺣﺪت ،اﻧﺪک ﻣﺎ�ﻪی دﻟگﺮ� � بﺎﺷﺪ .بﺎوﺟﻮد آن ،آزﻣﺎ�ﺶ واﻗ� اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آ�ﺎ وﺣﺪت در کﺎبﻞ بﺎﻋﺚ ﺗﻘ��ﺖ ﺑ�ﺸ�ت
ت
ﺣﮑﻮﻣی � ﺷﻮد.
روﻧﺪ ﺻﻠﺢ و ﺗﻘ��ﺖ ﻧهﺎد ﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻢ رﺋ�ﺲ،
ﻣﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﻓﺰا�ﺶ دواﻣﺪار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ � ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ت
ﺣی بﻌﺪ از آﻏﺎز ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎی ﺻﻠﺢ در دوﺣﻪ در ﻣﺎە
ت
پﺘﻤ� را بﺎ ﺷﻮرای اﻣﻨ�ﺖ ش��ﮏ ﺳﺎﺧﺘﻢ .ش
ﺑ�ﺸ� ﻗﺎبﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮدە و در ﻧت�ﺠﻪی ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎ�
اﺧ� ﻃﺎﻟبﺎن
ﭘ��وی ﻫﺎی ی
ﺳ ب
�
.
.
ﺷﺪ�ﺪ � بﺎﺷﺪ از  ۳۷۰وﻟﺴﻮا� در �ا� ﮐﺸﻮر ،از ﻣﺎە � بﺪﯾنﺴﻮ ﺑ�ﺶ از  ۵۰وﻟﺴﻮا� ﺳﻘﻮط ﮐﺮدە اﺳﺖ ا�� وﻟﺴﻮا� ﻫﺎ
در اﻃﺮاف ﻣﺮا�ﺰ وﻻ�ﺎت ﻣﻮﻗﻌ�ﺖ دارد و اﯾﻦ �ﺸﺎن � دﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺎﻟبﺎن ﺧﻮد را آﻣﺎدە � ﺳﺎزﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮا�ﺰ وﻻ�ﺎت را بﻌﺪ از
�
�
ﺧﺎر� ﺗ�ف ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎ� ﻣﺴﺘﻘ�ﻤﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی رﺋ�ﺲ کﻤ�ﺴﯿﻮن ﺳ�ﺎ� ﻃﺎﻟبﺎن اﺳﺖ
ﺧﺮوج کﺎﻣﻞ یﻧ�وﻫﺎی
ت
:
و � ﺧﻮاﻫﻢ از وی ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﻨﻢ ﮐﻪ "ﻣﺎ ﻣﺘﻌهﺪ ﻫﺴت�ﻢ ﮐﻪ بﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺎح در ﻓﻀﺎی ﻣﻤﻠﻮ از اﺣ�ام ﻣﺘﻘﺎبﻞ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎ را بﻪ ﭘ�ﺶ
ﺑﺮدە و بﻪ �ﮏ ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺖ ﭘ�ﺪا ﮐﻨ�ﻢ".

اداﻣﻪی اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻧﻈﺎ� ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺎﻟبﺎن ﻋﻤﻠ�ﺮد ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﻨﻨﺪە ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻼت ﻣﻨﺠﺮ بﻪ اﻓﺰا�ﺶ و ﺗﺪاوم ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﺧ� را بﺎ
ﻫﺎ ﺷﺪە ﮐﻪ بﻪ ﻧ��ﻪی ﺧﻮد بﺎﻋﺚ اﻓﺰا�ﺶ ﺧﺴﺎرات بﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﮔﺮد�ﺪە و دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و ﺗﻼش ﻫﺎی  ۲۰ﺳﺎل ی
ﺗﻬﺪ�ﺪ ﻣﻮاﺟﻪ � ﺳﺎزد .اﯾﻦ را بﺎ�ﺪ بﺎ ﺟﺮأت واﺿﺢ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧ�ع ﺗﻼش بﻪ ﻣﻨﻈﻮر ا�ﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻈﺎ� ﺗﺤﻤ�� در کﺎبﻞ
ف
ﺟهﺎی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﻼف ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ،و در ﻣﻐﺎﯾﺮت بﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﻣﺠﻤ�ع ﺟﺎﻣﻌﻪ
ت �
ﻣﺸ�کﺎ
ﺧﺎﻧﻢ رﺋ�ﺲ ،ﻣﺎ اﻣ�ﺪوار ﺑﻮد�ﻢ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﻌﻮﻗﻪی ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در دوﺣﻪ از ﻃ��ﻖ ﮐﻨﻔﺮا�ﺲ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻣﺎە اﭘ��ﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐ�ﻪ ،ﻗﻄﺮ و ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد��� ،ـ ــﻊ ﮔﺮدد .ﺗ�ﻢ ﺟﻤهﻮر�ﺖ آﻣﺎدەی ت
اﺷ�ا� در اﯾﻦ ﮐﻨﻔﺮا�ﺲ ﺑﻮد و� ﻃﺎﻟبﺎن
�
ﻫ�ﭽگﺎ� رﺳﻤﺎ بﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت پﺎﺳﺦ ﻧﺪادﻧﺪ .ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ کﻤﺎ�ﺎن در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺎﻣﻮر�ﺖ ﺧﻮد و در ﻫﻤکﺎری بﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺗﻼش
ﭘ��ﻓﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ را در�ﺎبﺪ .ﻣﮕﺮ بﻪ ﻧﻈﺮ � رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺎزﻋﻪ در ﺣﺎل ض
� ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راە ﻫﺎی ش
ﺣﺎ� بﺎﻻی ش�ا�ﻂ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎی
ﻣﻌﻘﻮل ﮐﻪ آرزوی ﻫﻤﻪ ﺑﻮد ،ﻏﻠبﻪ ﻧﻤﻮدە اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ رﺋ�ﺲ،
ﮔ�ی ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻓﻮق ش
ت
��� ــﺢ ﮐﺮدم ،اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ بﺎ بﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮاﺟﻪ � بﺎﺷﺪ.
ﺣی �بﺪون ﻋﻮاﻣﻞ در ی
ئ
ﺗﻘ��بﺎ �ﮏ ﺳﻮم ﺟﻤﻌ�ﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر بﺎ ﻧﺎاﻣئض ﻏﺬائ در ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاری ﻣﻮاﺟﻪ � بﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟ�ﮑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎ� اﻣﺴﺎل وﺿﻌ�ﺖ
ف
ئ
یف
ﺗﺨﻤن زدە اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧت�ﺠﻪی ﻣﻨﺎزﻋﺎت ،ﻣ�ج ﺳﻮم ﮐﻮو�ﺪ-
ﺟهﺎئ
ﺑ�ﺠﺎئ � ﮔﺮدد .بﺎﻧﮏ
را بﺪﺗﺮ � ﺳﺎزد و بﺎﻋﺚ اﻓﺰا�ﺶ
ض
ﻣ�ان ﻓﻘﺮ در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن از  ۵۰درﺻﺪ ﻣﻤﮑﻦ بﻪ ﺑ�ﺶ از ۷۰
 ،۱۹ﺧﺸﮑﺴﺎ� ،بﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺿﻌ�ﻒ اﺟﺘﻤﺎ� و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ،ی
درﺻﺪ بﻠﻨﺪ ﺑﺮود .اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺮﺳﻨﺎ� اﻫﻤ�ﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎی ش
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺗﻤﺎ� ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
اﺧ� ،از ﺗﻘﺎﺿﺎی کﻤﮏ  ۱.۳ﻣ�ﻠ�ﺎرد داﻟﺮی ﺑﺮای ﺳﺎل  ،۲۰۲۱ﺗﺎ ا�ﻨﻮن ﻓﻘﻂ ۳۰
� ﺳﺎزد .بﺎوﺟﻮد آن ،بﻪ رﻏﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎی ی
درﺻﺪ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪە اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻢ رﺋ�ﺲ،
ت
ﮔ�ی ﻫﺎ ،وﺿﻌ�ﺖ ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤ�ﺸﻪ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻋﺎدی اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺑ�ﺸ��ﻦ ﺧﺴﺎرە را ﻣﺘﺤﻤﻞ � ﺷﻮﻧﺪ .بﺎ �ﺸﺪ�ﺪ در ی
ﻣﻠ� بﺪﺗﺮ از ﻫﻤ�ﺸﻪ � ﺷﻮد .ﺗﻠﻔﺎت اﻓﺮاد ﻣﻠ� در ر�ــﻊ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل  ۲۰۲۱در ﻣﻘﺎ�ﺴﻪ بﺎ ی ن
ﻋن زﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ا� ۲۹
ﮔ�ی
درﺻﺪ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﺗﻠﻔﺎت زﻧﺎن ا�  ۳۷درﺻﺪ و ﺗﻠﻔﺎت اﻃﻔﺎل ا�  ۲۳درﺻﺪ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ .ﻃﺮف ﻫﺎی در ی
ﺗﺪاﺑ� ف
ﮔ�ﻧﺪ .اﻓﺮاد ﻣﻠ� بﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻋﻤﺪی و دواﻣﺪار ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار
بﺎ�ﺪ بﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺒی ﺑﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻓﺮاد ﻣﻠ� را روی دﺳﺖ ی
ی
ش
ف
ﮔ�ﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ �� ــﺢ بﺎ ﻗﺎﻧﻮن ��دوﺳﺘﺎﻧﻪ یﺑن اﻟﻤﻠ� ﻗﺮار دارد.
� ی
بﺎ ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﺧﺴﺎرات ﻫﻨﮕﻔﺖ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ روی اﻫﻤ�ﺖ ﻗ��ﺎﻧ�ﺎن و ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی آﻧهﺎ ﺗﺎ��ﺪ � ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ]ﻣﺴﺎﺋﻞ[ در ﺻﺪر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺎی
ﮔ�ﻧﺪە ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و�ﮋە از اﻗﻠ�ﺖ ﻫﺎ بﺎﺷﺪ .ﺣﻤﻼت ﺟﺎری و ﭘﯿهﻢ ﻋﻠ�ﻪ ﻣﺮدم ﻫﺰارە در کﺎبﻞ ﻫﺸﺪار
ﮔ�د .اﯾﻦ بﺎ�ﺪ در ﺑﺮ ی
ﺻﻠﺢ ﻗﺮار ی
ﮔ�د.
ﮔ�ی در ﻣﺠﻤ�ع ﺑﺮای ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﮔﺮوە ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎدە ﺻﻮرت � ی
ﺧﻄﺮﻧﺎ� اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از در ی
ﺧﺎﻧﻢ رﺋ�ﺲ،
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺷﻮرای اﻣﻨ�ﺖ در ﺟ��ﺎن اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن کﻤﺎ�ﺎن �� از ﻧﮕﺮ فای ﻫﺎی ﻋﻤﺪە ت
بﺎ� ﻣﺎﻧﺪە اﺳﺖ و ﻧبﺎ�ﺪ در ی ف
ﻣ�
ن
ﻏ� ﻗﺎبﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ � بﺎﺷﺪ.
ﻏ� ﻗﺎبﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ � بﺎﺷﺪ .ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ی
ﮔ�د .ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان ی
ﻣﺬا�ﺮە ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﭼﺎﻧﻪ زی ﻗﺮار ی
ف
ت
ﺣﻘﻮق ش
ﻏ� ﻗﺎبﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ � بﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﻣﺮﺟ� ﺑه� از اﯾﻦ ﺷﻮرا از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﻗﻒ اﺳﺖ؟ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟهﺎئ بﻪ و�ﮋە ﮐﺸﻮر
�� ی
ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ بﺎ�ﺪ روی اﻫﻤ�ﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق در ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی ﺻﻠﺢ ﺗﺎ��ﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ش
ﻗ� ﺟﻮان اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺤﺼ�ﻞ �ﺎﻓﺘﻪ ﺗ��ﻦ �ﺴﻞ در ﺗﺎر�ـ ــﺦ ﮐﺸﻮر � بﺎﺷﺪ ،از آﯾﻨﺪە ﺷﺎن ﻣﺤﺮوم � ﺷﻮﻧﺪ؛ آﯾﻨﺪە یی ﮐﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن � ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﻃ��ﻖ ﺗﺤﺼ�ﻞ آن را �ﺴﺎزﻧﺪ و در اﻧﮑﺸﺎف ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﺳهﻢ داﺷﺘﻪ بﺎﺷﻨﺪ .در ﻋﻮض ،آﻧهﺎ در ﻣﻨﺎزﻋﺎت
ﮔ�ی ﻫﺎ ﻏﺮق � ﺷﻮﻧﺪ.
و در ی
اﺟﺎزە دﻫ�ﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را بﺎ ﺳﻪ ﻣﺜﺎل واﺿﺢ ﺳﺎزم .در ﺟ��ﺎن اﻓﺰا�ﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ،ﺳﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑ�ﺎﻧﮕﺮ ﻣﺎﻫ�ﺖ ﻏﻢ ی ف
اﻧﮕ� اﯾﻦ
اوﻟ� از ﻫﻤﻪ ،ﺣﻤﻠﻪ  � ۸بﺎﻻی ت
ﺟﻨﮓ ﺑﻮدە و ﻧ�ﺎز بﻪ ﺧﺘﻢ آن را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ � ﺳﺎزد .ت
دﺧ� نای اﺳﺖ ﮐﻪ از �ﮏ ﻣﮑﺘﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪی

�
ﻫﺰارە ی ن
�ﺸن کﺎبﻞ بﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن روان ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻘ��بﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻧﺎث ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ رو�ﺪاد ﺟﻬﺎن را
ت
ﺗکﺎن داد .ﻣﺮدان بﺎﻟﻎ بﺎ بﻤﺐ بﺎﻻی دﺧ�ان ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ را بﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ � ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در اوا�ﻞ اﯾﻦ ﻣﺎە،
 ۱۱ﻣﺎﯾﻦ پﺎ� ش
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ در وﻻ�ﺖ بﻐﻼن ﮐﺸﺘﻪ و  ۱۵ﺗﻦ د�ﮕﺮ در اﯾﻦ وﻻ�ﺖ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪﻧﺪ� .ﮏ ﻫﻔﺘﻪ بﻌﺪ ،ﺣﻤﻼت اﻧﻔﺮادی
ﮐﺜ� د�ﮕﺮ
و� ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در وﻻ�ﺖ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر وا�ﺴیﻨﺎﺗﻮران را ﻫﺪف ﻗﺮار داد ﮐﻪ بﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﭘﻨﺞ ﺗﻦ و ﻣﺠﺮوﺣ�ﺖ ﺗﻌﺪاد ی
ﺷﺪ .اﯾﻦ رو�ﺪاد ﻫﺎ ﺗﻨهﺎ ﺣﻤﻼت ﻋﻠ�ﻪ اﻓﺮاد ﻧﺒﻮد بﻠ�ﻪ ﺣﻤﻼت بﺎﻻی آﯾﻨﺪەی اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺑﻮد – ﻋﻠ�ﻪ ت
دﺧ� نای ﮐﻪ � ﺧﻮاﺳتﻨﺪ
ﺗﺤﺼ�ﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﻠ�ﻪ ﻣﺎﯾﻦ پﺎ�ﺎن بﺎ ﺗﺠ��ﻪ ﮐﻪ ﺗﻨهﺎ � ﺧﻮاﺳتﻨﺪ ی ن
زﻣن را پﺎ� ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم بﺪون ﻫﺮاس ﮐﺸﺖ و زرع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و
گ
ﻋﻠ�ﻪ وا�ﺴیﻨﺎﺗﻮران ﮐﻪ زﻧﺪ� ﺷﺎن را بﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و بﺎ ﺑ�ﻤﺎری ﭘﻮﻟﯿﻮ ﻣبﺎرزە � ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻃﻔﺎل اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن د�ﮕﺮ رﻧﺞ را ﻣﺘﻘبﻞ
�ﺸﻮﻧﺪ.
ً
ﺑﻨﺎء ،ﺧﺎﻧﻢ رﺋ�ﺲ ،ﭼﻪ بﺎ�ﺪ ﮐﺮد؟
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﺻﻮرت
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺪک اﺳﺖ و� ﻫﻨﻮز ﻫﻢ وﻗﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ از وﻗ�ع بﺪﺗ��ﻦ وﺿﻌ�ﺖ
ی
ﮔ�د .کﺎر ﻫﺎی ف
ت
کﺎ� در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ا�ﺮ ﺻﻠﺢ ی ف
ﺑ�ﺸ� ﻣﺴﺎﻋﺪ � ﮔﺮدد�� .
ﺗﺎﻣن ﺷﻮد ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﺎورد ﻫﺎی
ی
ش
ﻫﺎی ﮐﻪ از رﻓﺎە ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن
از اﻫﺪاف کﻠ�ﺪی ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ در اﯾﻦ ا�ﺎم اﺑهﺎم اﯾنﺴﺖ ﮐﻪ بﺎ ﺗﻤﺎ� �کﺎء کﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﺪاوم ﻧهﺎد ی
ﺣﻤﺎ�ﺖ � ﮐﻨﻨﺪ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد .ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪە در ﻧت�ﺠﻪی ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ بﻪ ﻣ�ﺎن ﻣ�ﺎ�ﺪ ،ﻧ� ﺗﻮاﻧﺪ از ﺻﻔﺮ ش�وع
ﮐﻨﺪ .ﻣﻦ اﻣ�ﺪوار ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻃﺎﻟبﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ در کﺎبﻞ از آن واﻗﻒ اﺳﺖ ،درک ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ت
ﺑ�ﺸ� در روﻧﺪ ﺻﻠﺢ ا�ﻔﺎء ﮐﻨ�ﻢ و ﻣﺎ آﻣﺎدە
ﺧﺎﻧﻢ رﺋ�ﺲ ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی اﻓﺮاد ز�ﺎدی را ﺷن�ﺪ ﮐﻪ از ﻣﺎ � ﺧﻮاﺳتﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺶ
و ض
ﺣﺎ� 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
و بﺎ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺎ از ﻧﺰد�ﮏ و بﺎ ﺟﺪ�ﺖ بﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ن
ﻧ� در ﺗﻤﺎس ﻫﺴت�ﻢ .در ﺟ��ﺎن بﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﻦ بﺎ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل
ن
ﮔﺬﺷﺘﻪ بﻪ و�ﮋە در �ﺸﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻗﻠﺐ آﺳ�ﺎ در ﺷهﺮ دوﺷنبﻪ ،ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﮕﺮای ﺟﺪی ﺷﺎن را در ﻣﻮرد ﺟﻨﮓ
�
ن
ﻃﻮﻻی و دراز ﻣﺪت در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن �اﺣﺘﺎ اﺑﺮاز داﺷتﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮ فای ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳ�ﻞ از ﻣهﺎﺟ��ﻦ ،ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻨﺎە ﺟ��ﺎن ،اﻓﺰا�ﺶ
ت
ﺑن ف
ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺗﺮور�ﺰم ،و از ی ف
رﻓن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﺠﺎرت دارای ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺘﻘﺎبﻞ � بﺎﺷﺪ .و� اﯾﻦ
ن
ت
ﻣﺸکﻼت ﺗﻨهﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧ� ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮدەا�ﻢ ،ﺟﻨﮓ ﻃﻮﻻی ﻓﺮﺻﺖ ﺑه� را ﺑﺮای
ت
ﺗﺮور�ﺴی ﻣﺴﺎﻋﺪ � ﺳﺎزد ﺗﺎ ﻋﻤﻠ�ﺎت ﻫﺎی ﺷﺎن را در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺟهﺎن ﺗﺪارک ،ﺗﻤ��ﻞ ،ﻃ�ح ر�ﺰی و اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﮔﺮوە ﻫﺎی
ف
ﮔ�ی در اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﻪ ف
ﻧﺎاﻣی در ﺗﻌﺪاد ز�ﺎد ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دور و ﻧﺰد�ﮏ �
ﻣﻌی اﻓﺰا�ﺶ
ﻣﺎ بﺎ�ﺪ واﻗﻌ�ﺖ را ﺑپﺬﯾ��ﻢ  --اﻓﺰا�ﺶ در ی
بﺎﺷﺪ.
ت
ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣه� دارﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن را در راﺳﺘﺎی ی ف
ﺑ�ﺸ� در ﻣﻨﻄﻘﻪ کﻤﮏ و ﻫﻤکﺎری
ﺗﺎﻣن ﺛبﺎت و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل
ش
�ﻣن� در اﻣﻮر اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘبﺎل ﮐﺮدە و از ﻧﺰد�ﮏ
ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻣﻦ از اﻧﺘﺼﺎب آﻗﺎی ژان آرﻧﻮ بﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪە ﺧﺎص
بﺎ وی کﺎر � ﮐﻨﻢ .بﻪ ی ن
ﻫﻤن ﺗﺮﺗ�ﺐ ،ﺟ��ﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮو�کﺎی ﺗﻤﺪ�ﺪ ﺷﺪە ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤکﺎری ﻫﺎی ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ،ﮐﺸﻮر
ت
ﺑ�ﺸ� ﺗﺮﻏ�ﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ]ﺗﻼش ﻫﺎ[ ﺑﺮای راە ﺣﻞ ﺳ�ﺎ� و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ی ف
آﻣ� ﺑﺮای اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن را
ﻏ�ە ﻫﻤﻪ بﺎ�ﺪ
ﻫﺎی ﻗﻠﺐ آﺳ�ﺎ و ی
ﺗﻘ��ﺖ بﺨﺸﻨﺪ.
ﺧﺎﻧﻢ رﺋ�ﺲ،
ف
ﺟهﺎی ﻧ�ﺎز
ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﻫﺴت�ﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧ�ع ﺣﮑﻮﻣﺖ بﻌﺪی اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن بﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد و ﺷهﺮوﻧﺪا�ﺶ بﻪ ﻫﻤکﺎری و ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﺳهﻤﮕ�ی ﺗﻤ��ﻞ ﮐﻨﻨﺪگﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧ�ﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ش
��دوﺳﺘﺎﻧﻪ �ﺴ�ﺎر ض�وری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ی
ت
ا�ﻨﻮن زﻣﺎن آن ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺰم ﺧﻮد را کﺎﻫﺶ دﻫ�ﻢ �ﺎ ﺣی بﺪﺗﺮ از آن ،بﻪ ﮔﻮﻧﻪی ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ارﺳﺎل ﺳ�ﮕﻨﺎل ﻫﺎی ﻧﺎاﻣ�ﺪ
ﮐﻨﻨﺪە ﺳهﻢ داﺷﺘﻪ بﺎﺷ�ﻢ.

ﺧﺎﻧﻢ رﺋ�ﺲ،
ﻣﻦ �ﮑبﺎر د�ﮕﺮ بﻪ ﺷهﺮوﻧﺪان اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن دادم ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ آﻧهﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و در ﮐﻨﺎر ﺷﺎن ت
بﺎ� � ﻣﺎﻧﺪ.
ت
ﺟﻠﻮﮔ�ی بﻪ ﻋﻤﻞ
ﺑ�ﺸ� در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﮔ�د ﺗﺎ از ﺧﻮﻧ��ﺰی و رﻧﺞ
ی
بﺪون ﺷﮏ ،ا�ﻨﻮن ﻫﺮ ﻧ�ع ﺗﻼش از ﺳﻮی ﻫﻤﻪ ﻣﺎ بﺎ�ﺪ ﺻﻮرت ی
آ�ﺪ .در اﯾﻦ ﺷ� ﻧ�ﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ف
کﺎ� ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺴ� ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل – و آن ﺗﺮک ﻣ�ﺪان ﺟﻨﮓ و ﺑﺮﮔﺸﺖ بﻪ ی ف
ﻣ� ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﻣﺴ� ﻗﺎبﻞ ﻗﺒﻮل وﺟﻮد دارد – �ﮏ ی
ﺑﺮای اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺗﻨهﺎ �ﮏ 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
ﻣﺴ� ﺗﺮﻏ�ﺐ ﮐﻨﺪ .ﺗﺎر� ــﺦ ﻏﻢ ی ن
اﻧﮕ� ﺟﻨﮓ ﻧبﺎ�ﺪ دو�ﺎرە ﺗﮑﺮار ﺷﻮد – و� ا�ﺮ ]ﺟﻨﮓ و ﻣﻨﺎزﻋﻪ[ بﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رﻫﺎ
ﺳﻤﺖ آن
ی
ت
ن
اﻧﮕ� ﻣﻤﮑﻦ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺎ در ﻣﻮرد آن بی ﺗﻔﺎوی بﺎﺷ�ﻢ ،اﯾﻦ ﺗﺎر� ــﺦ ﻏﻢ ی
ئ
از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣتﺸﮑﺮم .ﻣﻦ از ت
رﻫﻨﻤﺎئ
اﺷ�ا� اﻓﺮاد بﻠﻨﺪ پﺎ�ﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻧهﺎ�ﺖ ﺳپﺎﺳﮕﺰار ﻫﺴﺘﻢ و �ﮑبﺎر د�ﮕﺮ در اﻧﺘﻈﺎر
یض
�زﻣن ﻋﺎ� را کﻤﮏ ﮐﻨ�ﻢ.
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﻣﻨ�ﺖ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ

�ﺸﮑﺮ،
***
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ بﻪ ﻋﻨﻮان �ﮏ ﻣﺎﻣﻮر�ﺖ ﺳ�ﺎ� ﮐﻪ در زﻣﺮەی ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت کﻠ�ﺪی" ،ﻣﺴﺎ� ﺟﻤ�ﻠﻪ" بﻪ ﺧ�ج � دﻫﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟ�ﺖ دارد ﺗﺎ از ﻣﺮدم و دوﻟﺖ
ف
ﺑ�ﻄﺮ� و ﺻﺪاﻗﺖ ﺧﻮد،
اﻓﻐﺎ�ﺴﺘﺎن ﺣﻤﺎ�ﺖ � ﮐﻨﺪ" .ﻣﺴﺎ� ﺟﻤ�ﻠﻪ" ﻋبﺎرت از اﻗﺪاﻣﺎت دﯾپﻠﻮﻣﺎﺗ�ﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،بﺎ اﺳﺘﻔﺎدە از اﺳﺘﻘﻼﻟ�ﺖ،
ﮔ�د ﺗﺎ از ﺑﺮوز� ،ﺸﺪ�ﺪ و �ﺎ ت
بﻪ ﮔﻮﻧﻪی ن
ﮔﺴ�ش ﻣﻨﺎزﻋﺎت ی ن
ﺟﻠﻮﮔ�ی ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ از روﻧﺪ ﺻﻠﺢ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ
ﺑن اﻟﻤﻠ�
ی
ﻋﻠی و ﺧﺼﻮ� روی دﺳﺖ � ی
ش
ﺣﻤﺎ�ﺖ � ﮐﻨﺪ؛ ﺣﻘﻮق �� بﻪ ﺷﻤﻮل ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻓﺮاد ﻣﻠ� در ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ را ﺗﺮو� ــﺞ و ﻧﻈﺎرت � ﮐﻨﺪ؛ ﺣﮑﻮﻣﺘﺪار ﺧﻮب را ﺗﺮو� ــﺞ � بﺨﺸﺪ؛ و
ف
ف
ﺟهﺎی را ﺗﺮو� ــﺞ � بﺨﺸﺪ.
اﻧﮑﺸﺎ� ﻣنﺴﺠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﻤکﺎری ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻮی را ﺗﺮﻏ�ﺐ � ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ،ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻫﻤکﺎری ﻫﺎی

