
، نماینده خاص رسمنشی ملل متحد برای افغانستان به شورای امنیت ملل متحد  ز ا الیبز  گزارش خانم دیبر

 ۲۰۲۱سپتمبر    ۹نیویورک،  

 ]طوریکه ارائه شد[

* * *  

م، آقای انان محبر  رئیس، اعضای شورای امنیت، و سخبز

گست، باشندگان شهر و شهروندان افغانستان با واقعیت جدید که برای بعضز ها نگران کننده یم    ۱۵کابل به تاری    خ  ط  با سقو  آ

برای   افغانستان که  جمهوری  شکست  از  پس  طالبان  شدند.  مواجه  بود،    ۲۰باشد،  حکمفرما  اخبر  و  سال  شدند  شهر  داخل 

در میدان هوابی کابل به همراه بود چنانچه ده ها    وحشت و هرج و مرج . باوجود آن، این وضعیت با  کامیابر خود را اعالن کردند 

به   اکنون  یافت،  انعکاس  جهان  رسارس  در  ایط که  رسی این  نمایند.  فرار  از کشور  نحوی  هر  به  تا  تالش کردند  شهروند کشور  هزار 

مبدل   رسارس کشور  در  ها  اض  استاعبر تا .  شده  ویل  اند  آورده  دست  به  را  قدرت  طالبان  دهند که  یم  نشان  اعتماد    آنها  هنوز 

 تمام مردم افغانستان را کمابی نکرده اند.  

سیم که: ما   ز از خود باید ببر  دارد. اما، ما نبر
ی

 حکومت طالبان بستگ
ی

 میلیون ها افغان به چگونگ
ی

واقعیت جدید اینست که زندگ

و آسان   سهل  پاسخز که من برای تان یم دهم،  دهیم؟  باید انجام  و چه  توانیم انجام دهیم  بیانگر  نیست.  چه یم  ایط[  ]رسی آین 

ی واحد توسط شورای امنیت، توسط کشور های عضو که این شورا را تشکیل یم دهد،   بحران های واقیع بوده و نیازمند رهبر

 توسط کشور های همسایه، و در مجموع توسط جامعه جهابز یم باشد. 

 که توسط طالبان اعالن شد، مواجه هستیم. بالفعل  ی از دو روز بدینسو، ما با اداره 

وجود   شده  اعالن  لست  در  زن  نام  هیچ  شد.  خواهند  ناامید  داشتند،  را  آن  آرزوی  و  بودند  فراگبر  ]حکومت[  خواهان  آنابز که 

چهره  طالبان،  از  غبر  عضو  هیچ  دندارد.  شود.  نیم  دیده  آن  در  اقلیت  های  ان گروه  رهبر از  یک  هیچ  و  قبیل،  حکومت  از  ر  ی 

ی طالبان   ۲۰۰۱ایل  ۱۹۹۶که از سال یم شود  عوض، این ]لست[ شامل تعداد زیادی از چهره های   حضور داشتند. در رهبر

اک   برای اشبر برخوردار است، اینآنچه که  و عمیل  باشد   کنندگان این نشست از اهمیت فوری  نام اعالن    ۳۳که از مجموع    یم 

الوزراء، دو معاون رئیس الوزراء، و وزیر خارجه در لست تحریم های ملل متحد قرار دارند. نیاز  شده، اکبر آنها به شمول رئیس  

ات ]این تصامیم[  در مورد    است تا همه تان ی در مورد لست تحریم ها روی دست گرفته شود و در رابطه به تاثبر اینکه چه تداببر

 روی فعالیت های بعدی، تصمیم اتخاذ نمائید.  

با ما   ،
ً

وخامت  اوال به  رو  حاضز  حال  در  و  دارد  وجود  روستابی  مناطق  در   
ً

ا اکبر موجود که  ی  بشی بحران  روی  متمرکز  استید   ،

 به این بحران  
ی

را نیم توان ایل فیصله های سیایس مبنز بر رفع تحریم ها معطل قرار داد. هزاران شهروند افغانستان  باشیم. رسیدگ

 نیازمند کمک و مساعدت هستند. این
ً

دوستانه مورد نیاز باید از طریق ملل متحد    شدیدا بدان معنز است که مساعدت های بشی

دولنر فراهم شود. کشور های دیگر هم وجود دارند که از جانب خود تحریم هابی را باالی اعضاء یا گروه های   یا موسسات غبر

باشند بالفعل  که  طالبان   سهیم یم  وضع کرده استدر قدرت  مرتبط  ،  م های  ز میکانبر نهاد های  .  به  تا  شناسابی شوند   
ً

باید رسیعا

نمایند.   عرضه  را  الزم  دوستانه  بشی های  مساعدت  دهد که  مجال  دولنر  غبر موسسات  و  متحد  انتظار  ملل  در  ما  زمان،  ز  عیر در 



تاری    خ   به  ژنیو  مهم  هستیم؛  که  سپتمبر    ۱۳کنفرانس  شود،  یم  دایر  رسمنشی  برای  ]توسط  تالش  این کنفرانس[    جلب هدف 

دوستانهمساعدت ها برای    به نیازمندی های بشی
ی

 شهروندان افغانستان به آن وابسته است.  رسیدگ
ی

 ای یم باشد که اکنون زندگ

باشد.   دوستانه ما  و به اساس مکلفیت های بشی واضح بوده  باید  متحد  ملل  نقش   ، وضعیت کنوبز و عاجل  نیازمندی  در  فوری 

دوستانه به پیمانه به مسا ، مواد غبر غذابی  عدت های بشی ی وسیع وجود دارد که باید در عرصه های چون صحت، امنیت غذابی

 و حفظ الصحه فراهم گردد. 

  ،
ً

نمایم.  ثانیا جلب  آن  به  را  شما  توجه  خواهم  یم  دارد که  وجود  دیگر  الوقوع  قریب  ها  بحران  تمویل  میلیارد  مساعدت  و  دارابی 

ی از رسیدن  کنندگان   [ که قابل درک است، جلوگبر ز از سوی اعضای جامعه جهابز منجمد شده است. هدف ]این منجمد ساخیر

اداره   به  مایل  وجوه  تن را    فعیل این  ها  میلیون  بود که  خواهد  اقتصادی  شدید  رکود  این کار  نتیجه  آن،  باوجود  باشد.  یم  طالبان 

 قرار خواهد در معرض فقر و  
ی

 از مهاجرت از افغانستان را داد گرسنگ
ی

به وجود خواهد آورد، و در واقع افغانستان را   ، موج بزرگ

افغابز   ارزش  آنجابی که  از  ترتیب،  ز  همیر به  برد.  خواهد  عقب  به  نسل  یل  چندین  ز به گونه تبز غذابی  مواد  و  تیل  نرخ  ی یافت، 

قد ندارند که توزی    ع نمایند و این بدان مفهوم است که حنر افغان هابی که  افزایش یافت. بانک های خصویص پول نرسسام آور  

 وابسته به واردات است، قادر نخواهد بود  
ً

یس ندارند. معاشات پرداخت نیم شود. افغانستان که شدیدا پول دارند، به آن دسبر

وری  دازد.   تا هزینه تورید مواد غذابی و ادویه جات، و همچنان تیل، برق و سایر اقالم ضز  را ببر

 جستجو شود تا زمینه را مساعد سازد که وجوه مایل در افغانستان رسازیر شود تا مانع رکود کامل اقتصادی  یک راه حل  
ً

باید رسیعا

نیاز   جابی که  در  مایل  وجوه  این  حاصل گردد که  اطمینان  تا  شوند  ایجاد  باید  محافظنر  های[  م  ز ]میکانبر شود.  اجتمایع  نظم  و 

مرصف به  ز    است،  مسئولیر توسط  و  رسد  شود که  بالفعل  یم  داده  مجال  باید  اقتصاد  این  به  د.  نیم گبر قرار  استفاده  سوء  مورد 

ی واقیع نشان دهند تا این بار امور  برای چند ماه نفس بکشد و به طالبان فرصت داده شود که از خود انعطاف پذیری و اراده 

، و مبا ی، جنسینر  رزه با تروریزم، متفاوت انجام دهند.  را به ویژه از دیدگاه حقوق بشی

 آقای رئیس،  

 یادآور شدم،  
ً

ی رسپرست گفته یم شود، ناامید هستیم ویل واقعیت جدید  ما از عدم فراگبر بودن آنچه که کابینه طوری که قبال

ی یم باشد. از زمان به قدرت رسیدن طالبان بدینسو، تصویر  ی  متفاوت یط چند هفتهدر افغانستان در واقع در حال شکل گبر

ام قرار گرفته است.  ،  ، به استثنای چند مورد گذشته ترسیم شده است. در اکبر مناطق  اماکن ملل متحد در افغانستان مورد احبر

ما  ی نگرابز روز افزون ما یم باشد. باوجود آن، افزایش تعداد رویداد های ارعاب و آزار و اذیت کارمندان داخیل ملل متحد مایه 

اگر  کماک  نگهداریم.  دور  به  آسیب  از  را  آنها  و  حمایت کنیم  خود  از کارمندان  تا  داد  خواهیم  انجام  است،  ممکن  آنچه  هر  ان 

 شان هراس داشته باشند، و آزادانه رفت و آمد نتوانند، این سازمان  
ی

ند، از زندگ کارمندان ملل متحد در معرض ارعاب قرار گبر

وری است، ادامه داده نیم تواند.  به فعالیت های خود که برای مردم افغ  انستان نهایت ضز

دفایع   و  امنینر  میل  وهای  نبر ز  منسوبیر عمویم  عفو  بر  مبنز  متعدد  های  اعالمیه  صدور  رغم  به  هستیم که  نگران  ما  همچنان، 

انتقام   قتل  بر  مبنز  معتبر  و  متعدد  های  ادعا  اند،  ملیک کار کرده  عنوان کارمندان  به  آنابز که  و  ز  جویانهافغانستان  منسوبیر ی 

را   های  ما گزارش  دارد.  وجود  قبیل کار کردند،  ادارات  برای  مسئولینز که  توقیف  و  افغانستان،  دفایع  و  امنینر  میل  وهای  نبر

 دریافت کردیم که اعضای طالبان تالیسی خانه به خانه را به ویژه در کابل انجام دادند و اموال را غصب کردند. 

ترتیب،   ز  همیر های  طالهرچند  به  ما گزارش  خواهند کرد،  رعایت  اسالم  چوکات  در  را  زنان  حقوق  دادند که  اطمینان  ها  بار  بان 

مانع حضور زنابز  ندارند،متعدد دریافت یم کنیم که طالبان  به زنان اجازه کار را ندادند.     که همراه مرد  شده و  در اماکن عمویم 



ان به تعلیم یس دخبر را محدود ساخته اند و ریاست های امور زنان را در رسارس افغانستان    و تحصیل  آنها در بعضز نقاط دسبر

دولنر که برای زنان کار یم کرد، را منحل نمودند.    و همچنان موسسات غبر

 ما را نگران ساخت. خشونت  
ً

اض کردند، شدیدا ز ترتیب، افزایش خشونت ها علیه افغان هابی که بر حاکمیت طالبان اعبر به همیر

یم شود. در عوض، طالبان  از باالی مردم، لت و کوب دوامدار، ارعاب رسانه ها، و سایر اعمال رسکوب کننده مل شلیک ها شا

ی از شهروندان افغانستان را که به خاطر آینده شان هراس دارند، درک نمای  وع تعداد کثبر  د.  نباید تالش نمایند تا نگرابز های مشی

هم یم توانیم برای جهت دادن این واقعیت جدید به سوی یک مسبر مثبت تر کمک کنیم. در    به رغم این نگرابز ها، شاید هنوز 

آنها   دریافت کردیم که  واضخ  پیام  ما   ، اخبر های  هفته  و  سال گذشته  طول  در  طالبان  ان  رهبر با  ما  ابتدابی  جریان گفتگوهای 

هستند.   الملیل  ز  بیر های  نیازمند کمک  و  تخواهان  این گروه  حایل که  ]تشکیل[  در  سوی  به  نظایم  وضعیت  از  یم کند که  الش 

بروند،   فساد  ها  آنبعضز  حکومت  شدند که  شایک  آنها  اند.  نموده  را  مشوره  درخواست  حنر  و  شکیبابی  و  صبر  خواهان  واقع  در 

ده توسط مقامات حکومت قبیل باعث شده تا تعداد زیاد از نقاط کشور بدون دریافت کمک باقر بماند و مساعدت ه ای  گسبر

خود  سخاوتمندانه آنها  اما،  شود.  میل  و  حیف  جهابز  جامعه  فراهم ی  جهابز  جامعه  های  مساعدت  ز  رفیر هدر  برای  را  زمینه 

 خواهند ساخت اگر حکومت آنها برخالف منافع و حقوق واضح مردم شان باشد.  

 آقای رئیس و اعضای شورا،  

ز   ات تحوالت اخبر فراتر از مرز های افغانستان نبر حاکمیت  . اکبر کشورهای اطراف افغانستان نگران هستند که  محسوس بود تاثبر

ول آن نباشند، هراس  طالبان چه تاثبر روی امنیت آنها خواهد داشت.   آنها از تاثبر حکومت اسالیم وسیع که طالبان قادر به کنبر

که به سوی مرز های شان میاید، هراس دارند. آنها از عواقب تعداد زیاد تسلیحات که در افغانستان  دارند. آنها از موج مهاجرین  

از   مخدر  مواد  انتقال  و  وع  نامشی اقتصاد  با  تا  بود  نخواهند  قادر  طالبان  دارند که  هراس  آنها  دارند.  هراس  است،  مانده  جا  به 

ا مهم  بسیار  اکنون  واقع،  در  نمایند.  مبارزه  تنها  افغانستان  نه  تا  نماید  استفاده  موجود  های  م  ز میکانبر از  منطقه  صدای  ست که 

ی یکپارچه بلند نماید بلکه باجدیت در راستای منافع تمام منطقه اقدام نماید. ما در انتظار تدویر نشست بعدی  خود را به گونه

ت نشست  شامل  ها  م  ز میکانبر سایر  هستیم.  دوشنبه  شهر  در  شانگهای  های  همکاری  مسکو  سازمان  یافته توسط  توسعه  رویکای 

شد  دایر  قطر  در  گست  آ اوایل  در   
ً

ا اخبر شود که  شود    ،یم  نده یم  برگبر در  همچنان  نشست  و  مانند  ویژه  های  م  ز میکانبر سایر  ی 

هفته باشد که  یم  پاکستان  بابز  ز مبر به  منطقه  های  خارجه کشور  است که  وزرای  مهم  ز  نبر این  زمان،  ز  عیر در  شد.  برگزار  قبل  ی 

نباید از هم جدا شوند. اکنون آجندای عاجلبر برای همکاری منطقه و جهان برای افغانستان وجود دارد.  هیچگاه  جهابز    جامعه

]همکاری[،   این  بسیار  بدون  آینده  در  ها[  ]پیامد  این  به   
ی

رسیدگ و  بود  خواهد  محسوس  نزدیک  و  دور  در  آن  منفز  های  پیامد 

 مشکل خواهد بود.  

مب آجندا  این  توسط  بخش کلیدی  وضوح  به  و  دارند  حضور  افغانستان  در  هم  هنوز  القاعده  اعضای  باشد.  یم  تروریزم  با  ارزه 

فعیل طالبان استقبال شده و به آنها پناه داده یم شود. شاخه خراسان دولت اسالیم کماکان فعال بوده و ممکن تقویت  مقامات 

امون این مسائل مهم مربوط به تروریزم جها  نیم شود. در رابطه به  مرفوع طالبان  وعده های بز تنها از طریق شود. نگرابز ها پبر

ک و مهم یم باشند.    این مسئله، کشور های منطقه و جامعه جهابز دارای منافع واضح، مشبر

 آقای رئیس، اعضای شورا،  

ماند   یم  باقر  افغانستان  در  متحد  ملل  اخبر    و   خانواده  سال  پنج  و  هفتاد  یط  را که  افغانستان  مردم  به  خدمت  تا  است  متعهد 

ایم، ادامه دهیم. آنچه که برای این تالش ها و در مجموع برای افغانستان الزم است، میدان هوابی فعال در کابل یم  انجام داده 

مکاری طالبان در راستای فعالیت مجدد میدان  ی قطر و ترکیه با ه روی این ملحوظ، ما از اقدامات فوری و سخاوتمندانه باشد.  



 فعال شده و پرواز های تجاربر از رس گرفته شود. با ابراز خرسندی از این تالش  
ً

هوابی اظهار امتنان یم کنیم تا میدان هوابی کامال

پها،   و  به کابل بوده،  منظم  پرواز های  آغاز  قبل در حال  متحد از  ملل  دوستانه هوابی  ز  موسسه خدمات بشی رواز های یوناما نبر

بان   ز به زودی آغاز یم شود. همچنان، یم خواهم از دولت قزاقستان تشکری نمایم که در مدت اندک، رضایت نشان دادند تا مبر

 دفبر سیار ملل متحد برای حمایت از تالش های ما در افغانستان باشند.  

رابطه به مسائل عملیابر و امنینر باید با طالبان در تماس    خدمت به مردم افغانستان به این معنز است که ما در تعهد ما برای  

ز گریفیتس، هماهنگ کننده همکاری های   به کابل که در اوایل این هفته صورت گرفت، زمینه  اضطراری،  باشیم. سفر اخبر مارتیر

 برای کنفرا برای ادامه 
ی

دوستانه در آینده و همچنان آمادگ ایط همکاری های بشی دهم  رانس ژنیو به تاری    خ  ی گفتگوها روی رسی ز سبر

ز الملیل و داخیل که اکنون  مساعد ساخت. من نیم   افغانستان هستند  در  دانم چگونه از کارمندان ملل متحد اعم از کارمندان بیر

ی یم کنند، توصیف و تمجید نمایم. حضور آنها و عزم آنها  تعهد دوامدار ما برای  ی اثبات کننده و روزمره وضعیت مبهم را سبر

 . است خدمت به مردم افغانستان 

اظهار  دید شود،  برای بار آخر در مورد ماموریت یوناما که قرار است یط حدود یک هفته تمدیدگاه خود را  همچنان، یم خواهم  

ی گفتگوهای  من در انتظار ادامه نمایم. شما به عنوان اعضای شورای امنیت مانند ما هنوز هم وضعیت جدید را ارزیابر یم کنید.  

 مان در مورد نقش ملل متحد در افغانستان در این برهه حساس و در آینده هستم. 

 آقای رئیس،  

ین و   خواهد بود تا نشان دهند که در تالش هستند تا افغانستابز را بسازند که مردم بدون    ممکن ترین نتیجه برای طالبان اینبهبر

اک در بازسازی کشور شان دعوت نمای  یم نماید، استعداد ها را برای اشبر
ی

ان و پشان، زنان و مردان  نترس در آن زندگ د، و دخبر

بتوانند   به  تحصییل  جوان  تا  دارند  فرصت  طالبان  اکنون  سازد.  یم  مساعد  انکشاف  این  تداوم  برای  را  زمینه  نمایند که  را کسب 

ز مصئونیت آنها، آزادی آنها، صحت    – به تمام مردم افغانستان    – وضوح به مردم افغانستان   نشان دهند که در راستای تضمیر

 شان متعهد یم باشند.    ی آنها، برای فرد فرد آنها، و شگوفابی آینده تحصیل آنها، 

ین آسیب را از آن یم بینند. این واضح است   ین مسئولیت را در قبال این بحران دارند، ویل هنوز هم بیشبر مردم افغانستان کمبر

 که آنها هنوز هم به این شورا و جامعه جهابز نیاز دارند.  

 .  کنمی حساس زمابز تشکر یم  رههافغانستان در این ببه آقای رئیس و اعضای شورای امنیت، از توجه شما 

 
* * *   

 


