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 با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین     

 شورای امنیت ملل متحد اوضاع افغانستان را بررسی کرد

 
 

 امنیت سازمان ملل متحد پیشکش کرد رئیس یوناما گزارش مفصل اوضاع افغانستان را به شورای

 تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین:

حالت وخیم بی نظمی و عدم وجود امنیت محیطی با حمالت روز افزون طالب و داعش و کشتار بیگناهان که در 

 سراسر مملکت موجود است، متأسفانه با پارتی بازی و تفرقه اندازی یک عده از قدرت طلبان و زور آورانی که

مقدرات افغانستان را از ده ها هاست که در مشت های بی کفایت خود ها دارند، شکل خطرناکی را به خود گرفته 

است. در چنین وضع نا هنجار که صلح و اتحاد ملی بیشترین ضرورت برای اقوام مختلفۀ افغانستان محسوب 

 از مزایای اقتدار و سوء استفاده های ناهنجار میگردد، دیده میشود که سابقه داران قدرت نما با اینکه به قدر کافی

ورده و منافع عامه را از روند استعمال به جا و پسندیده، شکل شخصی و مردم مظلوم را به ستوه آ و بیداد،

 حدی که باعث پراگندگی وتشتت ثبات در ادارۀ افغانستان میگردند.آن انحصاری بخشیده اند، تا 

عطای نور والی مزار شریف، محمد محقق که معاون عبدهللا محمد گرچه این تفرقه خواهان که در آن بیشتر از 

دوستم که ظاهراً معاون ریاست جمهوری شناخته میشود، دورۀ رشید عبدهللا رئیس اجرائیه محسوب میگردد با 
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 3از ۲

ولت دبر حال حاال هم جزئی از اعضای متأسفانه طوالنی ای را به اشکال مختلفه به قدرتمندی سپری نموده اند و 

 افغانستان شمرده میشوند. وحدت ملی فعلی

توطئه و دسیسه چینی و  مالً ع در هیچ جایی از جهان چنین نمونه ای که اعضای رسمی یک دولت بر علیه آن

تخریب نمایند، به چشم نه خورده است، مخصوصاً که این گروه جدید با آگاهی کامل از اوضاع ویران امنیتی 

نیاد از ب و ثبات آن، مت مرکزیمردم افغانستان دست به هر نوع تفرقه و شقاق زده و دقیقاً در صدد تخریب حکو

 میباشد. 

 اینهم آخرین راپور از وبسایت صدای امریکا در زمینۀ حالت عمومی افغانستان:

 شورای امنیت ملل متحد اوضاع افغانستان را بررسی کرد

هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان )یوناما( گزارشی را زیر عنوان "وضعیت در افغانستان و پیامد آن 

ودۀ موج ها و مشکالتامنیت جهانی" به شورای امنیت این سازمان پیشکش کرده و در آن پیشرفتبرای صلح و 

 حکومت وحدت ملی را بر شمرده است.

 های روز افزون شماریتدامیچی یاماموتو، فرستادۀ خاص ملل متحد برای افغانستان با برجسته ساختن مخالفت

ادامۀ این وضعیت را برای "ثبات شکنندۀ" افغانستان زیانبار  از چهره های سیاسی افغان با حکومت وحدت ملی،

 خوانده است.

گیری "ایتالف برای نجات افغانستان" که عبدالرشید دوستم، محمد محقق و عطا محمد نور در گزارش از شکل 

ثبات آن نقش اساسی دارند و "محور مردم افغانستان" مرکب از چهره های حکومت پیشین و "شورای حراست و 

 افغانستان" که در آن رهبران جهادی نقش برجسته دارند، یاد آوری کرده است.

یوناما، شکل گیری این ائتالف ها را هم زادۀ مخالفت برخی از این چهره ها با حکومت مخصوصاً ریاست 

 جمهوری و هم ساز و برگ نو برای انتخابات آیندۀ افغانستان تلقی کرده است.

 جنگ و خشونت

ماموتو در جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارزیابی اوضاع در افغانستان، وضعیت امنیتی را آقای یا

در این کشور به شدت ناپایدار خوانده و به جنگ و دست به دست شدن کنترول چندین ولسوالی میان حکومت و 

 شورشیان طالب و تلفات ناشی از آن اشاره کرده است.

های صلح به پیشرفت ملموسی دست نیافته است. در که حکومت افغانستان در تالش گزارش یوناما حاکی است

این گزارش به تقویت و حمایت روند صلح افغانستان تاکید شده و از مخالفان دولت خواسته شده است تا از جنگ 

 دست کشیده و از ورای مذاکره و مفاهمه اختالفات را حل کنند.

مجلس شورای امنیت، ضمن تعهد امریکا به حمایت از قوای مسلح افغانستان در نبرد نمایندۀ ایاالت متحده در این 

بر ضد طالبان ودیگر گروه های دهشت افگن، گفت که طالبان نمی توانند از طریق جنگ پیروز شوند و یگانه 

 راه برای این گروه مذاکره و مفاهمه است.

ن خوانده و از کشورهای منطقه به خصوص همسایگان او امنیت منطقه را در گرو امنیت و صلح در افغانستا

 ها برای پایان جنگ و تامین صلح در این کشور حمایت کنند. افغانستان خواست تا از تالش

 وضعیت حقوق بشری



  

 

 

 3از 3

تلفات غیرنظامیان در گزارش یوناما به شورای امنیت سازمان ملل متحد نگران کننده خوانده شده است. بر اساس 

ها در این کشور غیر نظامی افغان در اثر خشونت  1۶۶۲در شش ماه نخست سال جاری میالدی گزارش یوناما 

درصد تلفات غیرنظامیان افغان ناشی از  ۶۷غیرنظامی دیگر زخمی شده است. در این گزارش  3۵۸1کشته و 

 حمالت گروه های مخالف دولت به خصوص طالبان خوانده شده است.

والیت افغانستان  3۰نفر از  3۲3۰۰اگست بیش از  1۵است که از اواسط جون تا  همچنان ملل متحد گزارش داده

 به دلیل جنگ و خشونت از محالت اصلی شان بیجا شده است.

رشد غیر کافی و بطی اقتصاد در افغانستان نیز در گزارش یوناما برجسته شده و تشدید جنگ و خشونت عامل 

 ده شده است.عمدۀ کاهش رونق اقتصاد در این کشور خوان

 هاخوشبینی از پیشرفت 

با اینحال در بخش سیاست خارجی، یوناما کارکرد حکومت وحدت ملی را مثبت ارزیابی کرده و از بهبود قسمی 

وص یی به خص روابط میان افغانستان و پاکستان و تعامل افغانستان در ساختارهای دوجانبه و چند جانبۀ منطقه

 آوری کرده است.با کشورهای آسیای مرکزی یاد

برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای والیتی در گزارش یوناما یکی از  ۲۰1۸جوالی  ۷تعیین تاریخ 

ها خوانده شده است. هر چند در این گزارش ناباوری برخی احزاب سیاسی و نهاد های مدنی افغانستان  پیشرفت

 ریت درست یک انتخابات مستقل و آزاد، برجسته شده است.هم از رهگذر امنیتی و هم از ناتوانی حکومت در مدی

کارکرد حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد به خصوص ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد در 

 گزارش یوناما ستایش شده است.

و  و صلحصالح الدین ربانی وزیر خارجۀ افغانستان که در این جلسه حضور داشت، زندگی آبرومندانه در پرت

 ها را در این زمینه همکاری کند.ثبات را حق مردم افغانستان خواند و از جامعۀ جهانی خواست تا افغان

جه گیرد، نتیها قربانی می  وزیر خارجۀ افغانستان دهشت افگنی و افراطیت خشونتبار را که هر روز از افغان

 تۀ وی در صدد برهم زدن ثبات در این کشور می باشد."پالیسی دوامدار کشور همسایۀ" افغانستان خواند که به گف
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