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 صدای امریکا با تبصرۀ آریانا افغانستان آنالین

 
۰۴/۰۴/۲۰۱۹ 

                                                                       ها پایدار نخواهد بود منشی ناتو: صلح افغانستان بدون حفظ دستاورد

 ۱۳۹۸, ۱۴حمل 

 

سال اخیر در افغانستان،  ۱۷های  ینز ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو تاکید کرده است که بدون حفظ دستاورد

 هیچ صلحی در این کشور پایدار نخواهد بود. 

یموده تامین حقوق زنان پآقای ستولتنبرگ گفت که افغانستان پس از فروپاشی طالبان، راه طوالنی را در راستای 

 است که در هر نوع توافق صلح با طالبان، باید به آن احترام شود.

منشی عمومی ناتو در سخنرانی در مقر کانگرس ایاالت متحده گفت: "ناتو امروز در افغانستان کماکان حضور 

 دارد، اما هدف ما این نیست که برای همیشه آنجا باقی بمانیم."

د، کند... ولی برای اینکه صلح پایدار باشافزود: "ناتو از روند صلح و مصالحۀ افغانی حمایت میآقای ستولتنبرگ 

های اجتماعی و اقتصادی )در افغانستان( باید روی دستاوردهای ما استوار باشد... ناتو شرایطی را برای پیشرفت

 باید حفظ شود." هافراهم کرد و آموزش و حقوق بشر را به زنان و دختران آورد. حقوق آن

ینز ستولتنبرگ خطاب به قانون گذاران امریکایی گفت که امریکا و ناتو یکجا به افغانستان رفته اند و در مورد 

 آیندۀ این ماموریت نیز با هم تصمیم خواهند گرفت.

 های دفاعی هزینه
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رانی ، در کانگرس امریکا سخنمنشی عمومی پیمان ناتو که برای گرامیداشت از هفتادمین سالروز تاسیس این پیمان

هایی که از این ناحیه متوجه آزادی و دموکراسی  چنین تاکید کرد که برای مبارزه با تروریزم و تهدید کرد، هممی

 در جهان است، نیاز است تا پیمان ناتو بیش از این تقویت شود.

اکید کرد که "موفقیت در گذشته، به معنای او گفت که پیمان ناتو از زمان تاسیس تا حاال موفقانه عمل کرده، اما ت

 تضمین موفقیت در آینده نیست."

نظرات خود فایق آمده ایم و نیاز داریم که در آینده نیز چنین کنیم.  آقای ستولتنبرگ افزود: "ما در گذشته بر اختالف

 چون ما به اتحاد خود در آینده بیشتر از این نیاز خواهیم داشت."

های دفاعی این پیمان را  جمهور امریکا همواره از اعضای اروپایی ناتو انتقاد کرده که هزینه دونالد ترمپ، رئیس

 پردازند. به حد کافی نمی

 کالتمشاما منشی عمومی ناتو تاکید کرد که به منظور تقویت ناتو و آماده ساختن این پیمان برای رویارویی با 

 گذاری بیشتری انجام بدهند. های دفاعی سرمایه پیمان، روی هزینه امنیتی، نیاز خواهد بود تا کشورهای عضو این

رویۀ غیر انسانی طالبان با اهالی و شاگردان مکاتب در  در پهلوی آریانا افغانستان آنالین:ۀ تبصر

مناطقی که تحت نفوذ آنان در ولسوالی های کشور قرار گرفته است، آنان نشان میدهند که در حالی 

که به کدام موافقۀ صلح با دولت و مردم افغانستان هم برسند، امکانات این موجود نخواهد بود که 

مخصوصاً در زمینۀ کار، تحصیل و آزادی های قانونی زنان در  آزادی های فردی را در اجتماع،

 یند.اافغانستان مراعات نم

غزنی نه تنها دختران و  تعدادی از ولسوالی های درطالبان خبر های چند روز قبل حاکی بود که 

 پوشیدن البسه و آرایش مو و رو مطابق امر آنان نموده اند، بلکه خواستهمعلمین مکاتب را امر به 

اند مکاتب پسرانه و متعلمین و جوانان مدل لباس هایی را که مورد قبول طالبان باشد، باید به تن 

 نمایند. یعنی سالی که خوش آید، زبهارش بیداست.

آنچه دست آورد های هفده سال اخیر خوانده میشود، در حقیقت راه و روش مترقی ای است که در 

تان بین طبقات مختلفه رو نما گردیده است که البته کار، ساحات مختلفۀ زندگی اجتماعی در افغانس

تحصیل، تجارت و غیره برای زنان و مردان مجاز گردیده است. همین نکتۀ مهم و نهایت حیاتی 

 در ساختار امروز جامعۀ افغانی است که تشویش و سواالت زیادی را مطرح نموده است.

 

 پایان

 


