
گزارش خانم انگرید هیدین، معاون نماینده ویژه رسمنشی ملل متحد برای افغانستان و رسپرست  
 یوناما به شورای امنیت ملل متحد

 
 ]طوریکه ارائه شد[ 

 
 ۲۰۲۰مارچ  ۳۱

 
* * * 

 رئیس،  آقای 

م شورای امنیت،    اعضای محتر

 دو دهه از مداخلهبه مرحله به نظر یم رسد که که افغانستان 
ً
ی شدن تقریبا ی  ی رسنوشت سازی رسیده است. بعد از ستر

 با هم در راستای گفتگوی  
ً
کا ان کشور یم توانند مشتر ]قوای[ ائتالف، اکنون سوال نزد جمهوری اسالیم اینست که: آیا رهتر

ده و  ( که خطرات جدی را متوجه  ۱۹یروس کرونا )کووید  معنی دار با طالبان جهت نیل به صلح پایدار، کار نمایند؟ تهدید گستر
 متوجه ثبات نهاد های این کشور یم سازد، پاسخ به این سوال را با مشکل مواجه نموده  و صحت مردم افغانستان 

ً
احتماال

 است. 

 

 آقای رئیس،  

دالیل مبنی بر  زار شد، یک روند طوالنی بود. گذشته بر گسپتامتر سال   ۲۸انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به تاری    خ 
 هدف حفظ جمهوری اسالیم و پیش  

ً
 این موضوع به خونر مستند شده ویل اکنون زمان انتقاد و رنجش نیست. فعال

چرانی
 بردن ارزش های مندرج قانون اسایس این کشور یم باشد.  

ف غ ۱۸به تاری    خ  وری، کمیسیون مستقل انتخابات رئیس جمهور ارسر نی را به عنوان برنده انتخابات اعالن کرد. داکتر  فتر
ین آراء را از خود کرده بود، نتیجه را رد کرد و خود را برنده  ی بیشتر تصمیم خود مبنی بر  و  خواندهعبدهللا عبدهللا که دومی 

ف شان را هم  مارچ، رئیس جمهور غنی و داکتر عبدهللا مراسم تحلی ۹تشکیل حکومت همه شمول را اعالن کرد. به تاری    خ 
ی الملیل در مورد خطرات رانی های جدی را گزار کردند. این موضوع ن گزمان بر  در ابعاد مختلف برای افغان ها و نهاد های بی 

ات دراز مدت روی آینده  ی جمهوریت داشته باشد، به میان آورد.  احتمایل مبنی بر محاسبه نادرست که تاثت 

ان  که اکنون   اینجا صحبت یم کنم، به رغم تالش های جدی نهاد های ذیدخل به ویژه ایاالت متحده، فعاالن منطقه و رهتر
مارچ ایاالت متحده مبنی بر   ۲۳بن بست هنوز هم ادامه دارد. تصمیم مورخ سیایس افغانستان در راستای حل این معضل، 

 و آماد  ۲۰۲۰میلیارد دالری برای سال  ۱قطع فوری کمک 
 

ی آن در سال بعدی، نمایانگر جدیت وضعیت یم  برای ادامه  گ
ی دولت به کمک های تمویل کنندگان، این موضوع پیامد های جدی برای ثبات مایل افغانستان   سنگی 

 
باشد. با توجه به وابستگ
ان به  گویل کنند ، اکتر تم۱۹داشت. اکنون، با شیوع ویروس کرونا اقتصادی افغانستان خواهد  – و همچنان نتایج اجتمایع 

ی الملیل،  رسمایه گذاری منابع ی به منظور ادامه  کشور های شان متمرکز هستند تا نیازمندی مردم شان را مرفوع سازند.  بی 
ند.  افغانستان نیاز دارد تا    تالش اقدامات قناعت بخش را روی دست گت 

 در راستای رفع اختالفات شان به گونه یوناما از تمام جناح های افغانستان یم خواهد که به منظور منافع مردم
ً
کا ی ، مشتر

ی کار نمایند. اکنون زمان تفریق نیست؛ حال زمان زمامداری، تفاهم و فراگت  بودن است. منافع مردم به شمول حقوق   صلح آمت 
 تمام زنان، اقلیت ها و جوانان باید در اولویت قرار داشته باشد.  

 



 آقای رئیس، 

 به خواست تمایم جناح ها دارد تا به گونه موثر روی مسایل اسایس همکاری نمایند. این مسئولیت  
 

حل این معضل بستگ
ان افغانستان یم باشد. طوریکه قابل درک است، این اختالفات  ریشه عمیق داشته، دارای  اسایس همه به ویژه مکلفیت رهتر

 به این مسایل ابعاد متعدد بوده و تمام بخش های جامعه را مت
 

اثر یم سازد. ویل، اکنون ممکن فرصت نادر برای رسیدگ
 مساعد شده است. 

توافق  همه شمول این امیدوار کننده است که به رغم بن بست سیایس، افغانستان توانست روی تیم مذاکره کننده بنابرین، 
نده نماینده  تمام گروه های بزرگ قویم بوده و پنج خانم عضو آن یم باشد. این گام مهم  از نمایند. تیم مذاکره کننده در برگت 

زنان یم توانند در رسیدن به صلح پایدار و دوامدار در افغانستان دخیل باشند و باید در این روند سهم داشته باشند.  است که  
ی زنان در هیئت با صالحیت  ان یوناما طالبان را ترغیب نموده است تا با شامل ساخیر ی، ]گذشته را[ جتر شان در تصمیم گت 
 شده است. متحول نمایند. این کار پیام ملمویس خواهد داشت که تحریک ]طالبان[ به گونه بنیادی 

ی االفغانی را به یک واقعیت تبدیل نمایند.  از تمام جناح ها خواسته شده که گام های ملمویس بردارند تا ایده ی گفتگو های بی 
ی دارد که مهارت های الزم را برای طرح آجندای این تیم و اصول  اعالن تیم مذاکره کننده، مسئولیت    جمهوری اسالیم با  سنگی 

د حقوق شهروندان را به اعضای تیم مذاکره کننده تفهیم کند. همچنان، اکنون بر طالبان است   ی و پیشتر اسایس به منظور تامی 
هستند که با حسن نیت وارد مذاکره با    ار برای اختالفات موجود، آماده تا نشان دهند که به منظور دستیانر به راه حل دوامد

 جمهوری اسالیم افغانستان شوند. 

امون رهانی زندانیان  هفته های گذشته شاهد انکشافات ی بود که اگر این مسئله با احتیاط مدیریت شود، اقدام مهم در  پت  نت 
ان دولت  گ، نمایند بود. به رغم چالش های عمیل نایسر از شیوع ویروس کرونا امر اعتماد سازی برای آغاز روند صلح خواهد 

این اقدام استقبال کرده و  از جمهوری اسالیم و طالبان تا اکنون سه کنفرانس ویدیونی در مورد رهانی زندانیان داشتند. یوناما 
ی یم خواهد تا موضوع رهانی زندانیان  ی از طرفی   قرار دهند.  را رسی    ع و در مطابقت با قوانی 

 
ی الملیل مورد رسیدگ  بی 

 

 آقای رئیس،  

وری نقطه عطفی در منازعات افغانستان بود. این توافقنامه  ۲۵امضای توافقنامه میان ایاالت متحده و طالبان به تاری    خ  فتر
ی الملیل از افغانستان مساعد ساخت  وهای نظایم بی  وط نت  ی مرحله خروج در  زمینه را برای خروج کامل مشر چنانچه نخستی 

ی  جریان یم باشد. به نظر یم رسد که طالبان به نوبه وهای نظایم بی  ی خود به وعده شان مبنی بر کاهش خشونت ها علیه نت 
ی در افغانستان   الملیل عمل یم کنند. باوجود آن، چند هفته گذشته یک بار دیگر شاهد افزایش خشونت های مرتبط با درگت 

وهای میل دفایع و امنینر افغانستان بود.    برخاسته از حمالت طالبان باالی نت 
ً
 بود که عمدتا

ی است.   ی ذیدخل یم  چند ماه اخت  یک بار دیگر نشان داد عزم راسخ طرف هااین رویکرد مایه تاسف بوده ویل قابل تغیت  نت 
ایط قبل از امضای توافقنامه میان ایاالت متحده و طالبان  تواند منتج به کاهش چشمگت  خشونت ها شود. این موضوع در رسر

ی خشونت ها در رسارس کشور شد، به خونر تمثیل گردید. یوناما آرزو دارد که این وضعیت  که منجر به کاهش قابل مالحظه
فت ها در م  ی االفغانی تکرار شده و تداوم پیدا کند. مهمتر از همه، جامعه جهانی نباید فراموش  به زودی پس از پیشر ذاکرات بی 

ی شود و حقوق شان رعایت گردد.  کند که خواست افغان ها از روند صلح چه است: ختم کامل جنگ که امنیت شان   تامی 

 

 آقای رئیس،  

ان بلند خشونت ها پیامد های تاسف باری برای افراد ملیک که در منازعات گت  ماندند، داشته است. تنها در این ماه، ما   ی مت 
ی ها را ثبت کردیم. در جریان این مدت، طالبان  گر از اثر در گفرد ملیک و مجروحیت تعداد زیادی دی  ۱۸۰قتل بیش از   عامل ت 



 نا 
ً
ان  یسر از مواد منفجره تعبیه شده تعداد زیاد تلفات ملیک عمدتا ی ی غت  انتحاری و قتل های هدفمند بودند. هرچند یوناما مت 

وهای میل دفایع و امنینر افغانستان را   وهای    ۲۱من از رویداد  مالحظه کرد،  کمتر تلفات ملیک منسوب به نت  هوانی  مارچ که نت 
 نگران هستم. یافته های ابتدانی ما نشان یم دهد که  افغانستان حمله

ً
ی هوانی را در والیت کندز روی دست گرفتند، شدیدا

 تمایم افراد کشته شده زنان و اطفال بودند.  

 نگران یم باشیم. این تهدید یک  
ً
ی عمیقا بار دیگر در حمله  ما از ناحیه تهدید برخاسته از سوی شاخه خراسان دولت اسالیم نت 

ان هزاره در کابل نمایش داده شد که در آن  ۶غت  انسانی مورخ  فرد ملیک کشته و   ۳۴مارچ در مراسم یادبود از یگ از  رهتر
مارچ باالی معبد اهل سک که باعث کشته و مجروحیت ده ها تن   ۲۵ی مورخ حملهما از ر مجروح شدند. گتعداد زیاد دی 

یم باشیم. این گونه حمالت وحشیانه باالی متاثر همچنان ه خراسان داعش به عهده گرفت، مسئولیت آن را شاخشد و 
 افغان های ملیک باید متوقف شود.  

 

 آقای رئیس،  

ی ها و بحران انسانی روز افزون، همانا توقف  یوناما همواره تاکید   ین راه برای محافظت افراد ملیک در درگت  نموده است که بهتر
کامل جنگ یم باشد. یم خواهم تقاضای رسمنشر مبنی بر آتش بس جهانی فوری را برجسته سازم تا تمرکز و منابع الزم برای  

 خییل ها را نجات خواهد  متمرصف شود. کاهش خشونت ها و مبارزه با ویروس کرونا 
 

 آتش بس در افغانستان زندگ
ً
عاقبا

ی االفغانی صلح مساعد خواهد ساخت، و دولت را قادر خواهد ساخت   بخشید، فضای مناسب تر را برای آغاز مذاکرات بی 
 ی انسانی متمرکز سازد.  تا تالش هایش را روی مبارزه با بحران فزاینده

ده یم باشد. گکه افغانستان با آن مواجه است،    کرونا ویروس  نایسر از خطرات احتمایل  با توجه به سیستم آسیب پذیر  ستر
ات کشنده این ویروس بیشتر مایه نگرانی یم باشد. این  ده مردم، تاثت 

آسیب  صیح افغانستان و همچنان آسیب پذیری گستر
ان بلند افغان های که از سوء تغذیه رنج یم برند یا در فاصل ی  یم کنند به شمول افراد بیجا  پذیری شامل مت 

 
ه نزدیک با هم زندگ

ی و افراد تحت توقیف در محابس مزدحم کشور، یم گردد. همچنان، افرادی که نیازمندی های  شده ی داخیل، محبوسی 
ی شامل این ]آسیب پذیری[ یم شود. چالش مشخص در    دارند، نت 

مشخص مانند معلولیت فزیگ یا مشکالت صیح روانی
 آن را پیچیده تر   افغانستان،

 
ایط نامناسب امنینر و رسوم ناپسند فرهنگ یس زنان به مراقبت های صیح یم باشد که رسر دستر

 ساخته است.  

ات اقتصادی و اجتمایع   با  نبود معیشیت برای خانواده ها به ویژه  نایسر از  افزون بر اینگونه مشکالت صحت عامه، ما از تاثت 
ی نگران یم باشیم. نبود تضمینات محافظنر اجتوجه به  ی خطر منازعات تمایع، نت  ات اقتصادی آن نت  شیوع ویروس و تاثت 

  
 

بان افزایش یم دهد. اگر این معضل به موقع و به گونه بنیادی مورد رسیدگ ی اجتمایع را به ویژه میان مهاجرین و جوامع مت 
د، یم تواند پیامدی های ناگوار برای افغانستان و مردم آن داشته باشد.    قرار نگت 

 را طرح کرد تا دولت افغانستان را در راستای مهار  به هدف کاهش این خطر 
 

احتمایل، ملل متحد در افغانستان پالن رسیدگ
جون یم باشد. یم خواهم    ۳۰میلیون دالر امریکانی ایل    ۱۰۸.۱ویروس فراگت  کرونا همکاری نماید. این پالن نیازمند کمک مایل  

 سپاسگذاری نمایم. من سایر کشور های عضو  از قبل وعده همکاری در  انی که  گتمویل کنند آن عده  از  
ً
دند، قلبا این راستا را ستر

وی نمایند. طوری که جناب رسمنشر فرمودند، ویروس کرونا  یت را تهدید یم کند و از    را ترغیب یم کنم که از آنها پت  تمام بشر
ک کشور های عض یت باید مبارزه کند. تنها از طریق فعالیت های مشتر و و همکاری مقامات افغانستان یم این جهت تمام بشر

ات این تهدید جهانی باالی جمعیت آسیب پذیر افغانستان کاهش میابد.    توانیم امیدوار باشیم که تاثت 

 

 

 



 آقای رئیس،  

ده نایسر از شیوع ویروس کرونا   پیامد های  بالتکلیفی سیایس، تاخت  در آغاز روند صلح، افزایش خشونت ها، و تهدید گستر
ک همه   به این مسایل نیازمند تالش های مشتر

 
ایط فعیل را برای مردم افغانستان نهایت حساس ساخته است. رسیدگ ی رسر

،  ما برای منافع مردم جهان، یم باشد. یم خواهم از هزاران   دولنر قهرمان امداد رسان که برای دولت افغانستان، موسسات غت 
ی الملیل مرصوف فعالیت هستند، به گونه ویژه اظهار قدردانی کنم. آنها خطرات   دوستانه بی  ملل متحد و سایر موسسات بشر

نماید. همچنان، یم خواهم  زیادی را قبول کرده اند تا مردم افغانستان را در برابر شیوع قریب الوقوع ویروس کرونا محافظت 
از اعضای شورای امنیت بابت عالقمندی و حمایت شان از افغانستان که با وقوع رویداد ها در هفته های اخت  مهمتر شده  

 متعهد به حمایت از مردم افغانستان یم باشد. 
ً
 است، تشکری نمایم. یوناما کامال

 ، تشکر از شما 


