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 2021سپتمبر،  27دوشنبه،                                                         : م. نظامتنظیمتهیۀ و 

 

 للچگونگی لغو بیانیۀ نمایندۀ افغانستان در سازمان م

 
 آقای غالم اسحق زی

آگست امسال و سقوط کابل بدست طالبان سبب گردیده است،  15با تغییرات بنیادی اخیری که از 

نمایندۀ افغانستان در مجلس ساالنه یا مجمع  سوالی که نزد اکثر هموطنان مطرح گردید همانا موقف

ویارک و به اشتراک نمایندگان ممالک عضو صورت میگیرد، مومی ملل متحد که همه ساله در نیع

بوده است. گرچه آقای غالم اسحق زی با وجود تغییر حکومت در افغانستان، هنوز امور نمایندگی 

ن سهیل شاهی جدید طالبان هم نمایندۀ خود را کهافغانستان در نیویارک را پیش میبرد، ولی دولت 

، به عنوان نمایندۀ خویش معرفی و پیشنهاد صحبت می باشدمقیم قطر  -سخن گوی آنان در دوحه 

ی خود مؤسسۀ مذکور ، سواالت زیادی را خلق نمود و برادادند. اینهم به منزلۀ دو پادشاه در یک اقلیم

 نمود. گویا پیشی را فی یهم بالتکلی

فسخ  حدملل متمجمع در  سپتامبر باشد، نوبت صحبت یا بیانیۀ نمایندۀ افغانی 27تا امروز که دوشنبه 

نگردیده بود، ولی امروز با لغو سخن رانی نمایندۀ افغانستان، خبر در میدیا از بی بی سی و رویترز 

  به دو نوع پخش گردید:
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ق ن در ملل متحد، آقای اسحباط میگردد که نمایندۀ افغانستاتنسگزاری رویترز چنین ا خبراز  -اول 

زی خود از صحبت به نمایندگی از افغانستان منصرف گردیده است، نه اینکه تصمیم از دفتر سازمان 

  گرفته شده است. اینهم خبر: یا نوع دیگری ملل

 قف دولت افغانستان در مجمع عمومی ساالنۀ سازمان ملل متحدمو

 زی از صحبت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد انصراف داد اسحاق
 

 کرد فتمخال ملل سازمان عمومی مجمع نشست در طالبان شرکت با آلمان

 

 سازمان در پیشین حکومت نماینده زی، اسحاق غالم که است کرده گزارش رویترز خبرگزاری)

 لیست از را اش نام کند، صحبت سازمان این عمومی مجمع اجالس در امروز بود قرار که ملل

 .است کشیده بیرون گانکنند صحبت

 .کند ر مجمع عمومی سازمان ملل صحبت نمیرو، امسال از افغانستان کسی د ازین

این در حالی است که سرپرست وزارت خارجه نیز در یک نامه به سرمنشی سازمان ملل، سهیل 

شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر را همچون نماینده تازه افغانستان به این سازمان معرفی 

از افغانستان در سازمان ملل حضور دارد، گی زی که در حال حاضر به نمایند اسحاق .کرده است

به گزارش رویترز،  .نیز از سرمنشی سازمان ملل خواسته است که ماموریت وی را تمدید کند

   .ش چیزی نگفته استزی درباره تصمیم اخیر اسحاق

براساس اصول مجموع عمومی سازمان ملل، تا زمانی که کمیته اعتباردهی این سازمان درباره 

زی همچون نماینده  زی و سرپرست وزارت خارجه تصمیم نگیرد، اسحاق اسحاق درخواست

  .(ماند افغانستان در سازمان ملل باقی می

 ردید:لغو گ نیۀ نمایندۀ افغانستان امروزابی بی سی که به اساس آن گویا بی روزام خبراینهم  -دوم 

 سخنرانی نماینده افغانستان در مجمع سازمان ملل لغو شد

ساالنه مجمع  اجالسود امروز در زی، نماینده افغانستان که قرار ب محمد اسحاق سخنرانی غالم)

 عمومی سازمان ملل انجام شود، لغو شد.

زی نماینده دولت اشرف غنی در سازمان ملل، قرار بود در این سخنرانی علیه دولت  آقای اسحاق

طالبان حرف بزند اما به گفته یک سخنگوی سازمان ملل نام او از فهرست سخنرانان حذف شده 

ی رئیس مجمع عمومی سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفته است مونیکا گریلی، سخنگو است.

https://tolonews.com/fa/afghanistan-174769
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گیری خود در مجمع عمومی را لغو کرده است. او گفته است که دفتر  سهمافغانستان اشتراک 

 نمایندگی سازمان ملل دلیل این لغو را توضیح نداده است.

ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته بود، خواستار شرکت امیر  گروه طالبان هفته گذشته در نامه

 .(خان متقی، وزیر خارجه این گروه در این مجمع شده بود

 هم چنان از دو نمایندۀ مختلف پیشنهادی طالبان اسم برده شده است. در خبر های دوگانۀ متذکره،

به ارتباط وظایف محولۀ یک « ملک ستیز»یس بوک محترم در پایان دو خبر مهم، سطوری از ف

 در خارج، پیشکش میداریم: افغانستان دولت دیپلومات و نمایندۀ
 

 یس بوک آقای ملک ستیز:سطوری از ف

 .مهم است تیمامور کینه، بلکه  ازیامت یپلوماسید

 یملت را در مجمع عموم کی ونیافغانستان در سازمان ملل متحد حق ندارد که ترب یمیدا ۀندینما

ها در سازمان ملل  دولت رانیمنشور سازمان ملل متحد سف ادیسازمان ملل متحد خموش سازد. بر بن

 مردمحساس  تیوضع نیهستند. در ا یالمللنیسازمان ب نیتر بزرگ نیا یها ملت ندگانیمتحد، نما

 یندهی. شما نماکند یم داد یب یاعتماد یفقر و ب ،یاسیدارد. بحران س ازین یجهان یها تیما به حما

ان ملت در جه ندهینما یخوب و تخصص پلوماتی. ددیبکش ادیها فراز نام آن دیو با دیملت هست کی

  .است

 ی. اما روز هاگذرانند یرا م یو خوش شمار یب یروز ها ادیز ازاتیبا استفاده از امت هاپلوماتید

 یرسم بیانیۀ دیافغانستان در سازمان ملل با یمیدا یندهیرا فراهم کند. نما ازاتیجبران همه امت دیبد با

 :بپردازد لو عاج یبه صورت جد لیمسا نیکرده و به ا هیرا از نام ملت افغانستان ته

 :بحران دولت  .1

 جهان است تیمسؤل نیدر افغانستان وجود ندارد و ا یبه بحران دولت مواجه است. دولت ستانافغان

 تیرا فراهم کند. سپس مشروع یمل ریدولت فراگ یایاح ینهیمنشور سازمان ملل زم ادیتا بر بن

 .است یرسقابل دست یالمللنیو ب یداخل

 :یبحران اجتماع  .2

 یهمه یفکرو تک یمحورفرو رفته است. استکبار، تک یاجتماع قیبه بحران عم افغانستان

مداخله )مثبت( کرده و  دیبا المللنیب نیقوان ادیبر بن یجهان یافغانستان را فرا گرفته است. جامعه

 .فراهم کند تیبهبود وضع یرا برا یتیحما یسازکارها
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 :یبحران اقتصاد  .۳

 ژهیبه و یجهان یجامعه تیمسوول نی. اکندیم دیملت را تهد کی اتیح یسرنوشتیو ب یکاریب فقر،

  .ردیرا بگ میعظ یفاجعه نیعاجل جلو ا یهااست تا با طرح برنامه یو اجتماع یاقتصاد یشورا

 :یبحران حقوق بشر  .۴

 یجهان یهیاعالم ادیبر بن یجهان یقرار دارد. جامعه یجد دیو تحد دیبشر در افغانستان در تهد حقوق

آن  قیکشور جهان را مکلف به تطب 200حقوق بشر که  یگانههفت یهاونیحقوق بشر و کنوانس

 ریگبحران بصورت گسترده دامن نی. اردیرا بگ یحقوق بشر یدارد تا جلو فاجعه فهیدانسته وظ

یم بهرهیو تحرک ب لیکار، تحص ات،یزنان افغانستان از حق ح 21زنان افغانستان است. در قرن 

گر فرصت گزارش نیبه زودتر دیاست. سازمان ملل متحد با یجهان یجامعهننگ  ر،یتصو نیا شوند

 دیبازنان سازمان ملل  یتهیچنان کمکند. هم نییدر مورد افغانستان را تع یحقوق بشر یژهیو

  .کند نییزنان به افغانستان تع تیوضع یبررس یرا برا یخاص تیمامور

 :یقوم ۀیو تصف دینوسایژ  .۵

 تیجنا نیا یبه صورت خاص قربان ریجات و پنجش . هزارهزنندیم دینوسایلبان عمال دست به ژاط

 تا به سان رواندا شرم ردیرا بگ دینوسایمکلف است تا جلو ژ یجهان یهستند. جامعه تیبشر هیعل

  .نشود خیو تار تیسار بشر

 :بشردوستانه یها تیحما .۶

 یزهایرا در افغانستان فعال سازد. ما به دهل نوایژ یچهارگانه یهاونیکنوانس دیبا یجهان یجامعه

 یها . دولتدیبشرخواهانه جدا ساز یها تیرا از حما استی. سمیدار ازیبشرخواهانه ن یهاتیحما

  .را فراهم کنند زیدهل نیمکلف هستند تا ا المللنیب نیقوان ادیمنطقه بر بن

نپردازد، در برابر  یاتینکات عمده و ح نین ملل متحد به اافغانستان در سازما یمیدا یندهینما اگر

 گناه یاست. مردم ب ریخط تیمامور کینه، بلکه  ازیامت یپلوماسیسار خواهد بود. د ملت شرم کی

جنگ »نام  به یالمللنیب یها جنگ یمردم قربان نیهستند. ا یالمللنیعاجل ب تیافغانستان سزاوار حما

 یها امدیپ تیمسوول یجهان یکه جامعه دهیهستند. حاال زمان آن رس «یجهان یافگنهراس یهیعل

 .ردیجنگ را به عهده گ نیا

 پایان

 


