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 2021دسامبر   22چهارشنبه     فریده نوری                                                       

 پلوماتیکد گاهافغانستان در یک خالی

 La Croixتحلیل: در اخبار 

  Fabrice Deprezخبرنگار:

 08.12.2021تاریخ: 

 مترجم: فریده نوری

توسط طالبان پیشنهاد شده  برای کرسی عضویت در این سازمان  که  ۀ را  سازمان ملل متحد نمایند 

 بنیادگرایان، نماینده رژیم قبلی در جایش باقی ماند. ، رد نمود، با وجود تأسف و تأثر بود 

 تردید در گرفتن و نگرفتن تصمیم:  

انتخاب   مورد  در  تصمیم  گرفتن  برای  دسامبر  ششم  تاریخ  به  متحد  ملل  سازمان  عمومی  شورای 

 نمایندگان افغانستان و برما بعد از تردید تصمیم گرفت: 

در    ،غالم محمد اسحق زی  یافغانستان به این معنی که نمایندۀ قبلتصمیم نگرفتن در مورد نمایندۀ  

به این پوست نامیده شده بود،  از افتادن کنترول افغانستان به دست طالبان  سه ماه قبل ماه جون یعنی

 به کارش ادامه بدهد.نمایندۀ قبلی فلهذا تصمیم بر این شد که  

بنیادگرایان بعد از بیست سال جنگ دوباره ق و از  درت را در افغانستان به دست گرفتند،  گروپ 

بشناسند، الکن   به رسمیت  را  شان  دولت  که  نمودند  تقاضا  المللی  بین  به رسمیت  تقاضاجامعۀ  ی 

 شناختن شان توسط جامعۀ بین المللی رد گردید. 

 ت اسالمی« طالبان تشکیل می دهد. دولت امروز افغانستان را »امار

در ماه سپتامبر برای  از طرف دولت طالبان  اسی طالبان در دوحه  سهیل شاهین سخنگوی دفتر سی 

 کرسی نمایندۀ افغانستان در ملل متحد پیشنهاد شد. 

 غیر ممکن است:  اما 
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،  قرار داشت مالک غربی  محمایت  تحت  مدت بیست سال  که    ی ، رژیمجامعۀ جهانی، سقوط رژیم قبلی

رسمیت شناختن اقتدار  به  پنداشته و از که اقتدار نو یعنی دولت طالبان را غیر مشروع ضح است  وا

 . نو اباء می ورزند 

متخصص ملل متحد در گروپ    Richard Gowanصفحۀ شخصی خود    در   از همین جاست که 

 «.  د به نام: »تصمیم بعدی خالق می نام یک مثال شامخ  تصمیم ملل متحد را   ،بین المللی بحران

 دم تصمیم گیری، آسیب پذیر و ناپایدار: یک ع

رئیس شورای عمومی ملل متحد می گوید، »یک کشور    Volkan Bozkirدر یک کانفرانس خبری  

به صورت نارمل حق دارد که یک شخص را معرفی کند، ما گفته نمی توانیم: »من این دولت را  

 خوش ندارم«. 

 :  منزویسفارت خانه های 

این وضعیت تنها به ملل متحد محدود نیست: سفرا، دیپلومات ها و کارکنان قنسلگری های افغانستان  

در تمام دنیا، شاهد گرفتن قدرت در ماه آگست توسط طالبان بودند، که از بیست سال به این طرف  

 د. رایی می دیدنگ به چشم دشمن و به حیث یک سمبول و مظهر تاریک اندیشی و بنیاد آن ها را 

سفارت خانه های افغانستان به اقامتگاه های مخالفین مبدل گردیده اند، معاشات کارکنان سفارت خانه  

 فاء نمودند.عها قطع و یک تعداد پرسونل را مجبور به است

 لوماتیک افغان را دور هم جمع کنند:  طالبان کوشیدند تا نیرو های دی

  با یک جلسه     Téléconféranceیا (  Zoom) گفته می شود که در خزان طالبان از طریق ُزوم  

 سفرای افغان تشکیل نمودند. 

امریکا اطمینان داد که هیچ    NPRعبدالهادی نجرابی معاون سفیر در امریکا، از طریق رادیوی  

 کس در جلسه حاضر نشد. 

دادن ویزه برای افغانستان دوام  به  الکن دفاتر قونسلگری های افغانستان فعال و در بعضی ممالک  

 می دهند. 

 پلوماتیک به صورت بسیار وسیع قطع گردیده است. د  روابط اما

 لوماتیک: دوحه، یک نقطۀ نو برای مالقات های دپ

ا طالبان در آن جا یک دفتر سیاسی دارند  ، زیرلوماتیکی در دوحه صورت می گیرد فعالً مذاکرات دپ

و هم اکثریت ممالک غربی در حال حاضر سفارت خانه های خود را از کابل به دوحه انتقال داده  

 اند. 
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این وضعیت شاید مدت طوالنی دوام کند: زیرا چین کمونیست برای به دست آوردن چوکی چین در  

   عضویت در این سازمان را به دست آورد.   1971ملل متحد بیست سال انتظار کشید، تا در سال 

     ________________________________ 

مسعود( درکابل،   -خوب به یاد داریم که در بعد از سقوط نمودن رژیم)ربانی      خپلواکی: – استقالل 

ه نام"روان  فرد کثیفی ببرای مدت مدیدی نمایندۀ ربانی در آن موسسه را که همین سازمان ملل متحد،  

ودند و آنگاه که امریکا و متحدین غربی به  ملل متحد پذیرفته بافغانستان در فرهادی" بود، نمایندۀ 

را بمباردمان میکردند تا زمینۀ   روس   - نافغانستان لشکر کشی نموده و افغانستان ویران از جنگ افغا

روان فرهادی" روان پریش از تربیون ملل متحد    آماده سازند، همین "  ه کشور ویرانۀ ماتجاوز شانرا ب

شیده شدۀ ما،  ی ها باید به شدت حمالت هوائی و بمباردمان کشور دربند کفریاد بر می آورد که امریکائ

 بیائید نگذاریم بار دگر تاریخ را تکرار کنند!!   بیفزایند و...

 ست و نخواهد بود. البته این به هیچوجه حمایت از رژیم تاریخزدۀ طالبی نی

 


