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 در ملل متحد، یک چوکی برای دو سفیر افغان 

 مستبد  پیچیدگی در ادارات ملل متحد، وقتی رژیم های 

 و خود کامه قدرت را به دست می گیرند  

   سود مند و ثمر بخش است 

 (Le Mondeمنبع: اخبار لو ماند )

 Carrie Nootenخبر نگار:

 24.09.2021تاریخ: 

 مترجم: فریده نوری

 متحد، نیویارک: خبرنگار، ملل 

تاریخ بیست و یکم سپتامبر پنج روز قبل از آغاز و افتتاح مجمع عمومی سازمان ملل،  روز سه شنبه  

معرفی نامه از  کشور جهان را دور هم جمع می نماید، دفتر خدمات ملل متحد دو    193که رهبران  

 .  دریافت نمود دو نمایندگی مختلف برای افغانستان 

معتبر در نیویارک باید لیست مکمل  یا پروتوکول، هیئت نمایندگی دیپلوماتیک    مطابق به تشریفات 

د، بفرستد. مگر در حال حاضر  نیی را که از کشور های شان نمایندگان می کنوزرا و دیپلومات ها 

سپتامبر رسید،    می متفاوت و مشخص فرستاده شده است. اولین مکتوب که به تاریخ پانزدهتقاضادو  

  ، آگست سقوط کرد   همکه به تاریخ پانزد دولتی    ،دولت قبلی  ی ه غالم اسحق زی سفیراطالع داد ک

نامیده شده بود، رهبری هیئت را عهده دار می باشد. و وی خودش مکتوب را به تاریخ بیست سپتامبر  

 امضاء نموده است.  

از عنوان، وزارت امور خارجۀ »امارات اسالمی افغانستان«، برای    این مرتبه  ، یک مکتوب دوم

Antonio Guterres   البان، جای را برای  رسید، که در آن امیر خان متقی، وزیر امور خارجه ط
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به ملل متحد از طرف رهبران    جدید سفیر  نمایندۀ طالبان مطالبه می کند. وی مشخص می سازد که  

 سهیل شاهین سخنگوی طالبان که در دوحه مستقر می باشد، تعیین گردیده است.  ، نو کابل

ی  وئیک پیام ویدی فرستاده شده نمی گوید که آیا وزیر طالبان آرزو دارد شخصاً بیاید، و یا    ر  نگاخبر

 covid 19یک نقض می باشد الکن به دلیل شیوع مرض   این نوع ارتباط گرفتن روان می کند، که 

 ازه است. جا –

ی که اکثریت دولت های شان تا هنوز رژیم طالبان را به  ئدر دهلیز های ملل متحد، دیپلومات ها 

 ان حضور داشته باشد. طالب ید د جرسمیت نشناخته اند، مناسب نمی بینند که نماینده دولت 

  شورای عمومی سازمان ملل متحد برای آلمان،    ۀوزیر امور خارج   Heiko Maasقرار ارزیابی  

طالبان صحبت شود، و برای این کار طریقه    با اختصاصی نمی باشد. باید  یک کدر    ، انتخاب نمودن

. تقدم از ملل متحد است که به طالبان  ر در نظر گرفته شده است یخاهای مختلف در این چند هفتۀ  

خارج شدن از    یو تعهد نمایند که مانع افرادی که آرزو   د ناحترام کن  به حقوق زن ها که  بقبوالنند  

که اصوالً طرفدار به  امنیت ملل متحد    ی شورا  شوند. حتی پنج عضوء دایمی می  کشور را دارند، ن

، و به روز  افغانستان هم عقیده هستند یک دید مشترک باالی    به  برای فعالً گو می باشند،  و    گفت 

هر پنج    ،که در عقب در های بسته صورت گرفت پنجشنبه بیست و سوم سپتامبر در اخیر مجلس  

 ید کردند.ئ اتدید مشترک خود را باالی افغانستان   دیپلومات 

  انتقال داد، الکن این کمسیون گاه  سیون رسیدگی ی رقبای افغان را به کم سکرتریت هر دو تقاضا 

می کند. به گفتۀ یک ناظر: »هیچ چانس برای این که کدام شان انتخاب شوند قبل از ختم    جلسه گاهی  

 بسیار مغلق است«.  عملیۀادامه داد که این »یک   ی «، وموجود نیست  هفته

قرار مقررات و قوانین ملل متحد، سفیر غالم اسحق زی، چون ماموریتش هنوز ختم نشده است،  

 نمایندۀ افغانستان شمرده می شود. هنوز هم 

که قدرت به دست رژیم های مستبد می افتد، موجودیت پیچیدگی در ادارات ملل   یموارد   دقیقاً در

   سودمند و ثمر بخش می باشد. متحد 

در قدرت بودند، سفیر دولت مخلوع چوکی خود را در    2001ـ    1996بین سال های  وقتی طالبان  

             . بگذارند ی نمود. طالبان هیچ وقت نتوانستند پای خود را در آن جا داخل ملل متحد نگهدار

                   

 


