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جمع عمومی ملل متحدرمدم افغا نستان ازهفتا دمین اجالس م  انتظار  
 

 

سازمان ردهما ئی جها نی را درشهرنیویارک مقرگترین گسا زمان ملل متحد میزبا نی بزر، امبرسالروان ت( سپ۲۸بتاریخ )

حضوربهم ( کشورمستقل جهان ۱۹۳حکوما ت وذوات بلند پایه دیپلوماتیک )دول ، دارد . درین اجالس نوبتی ، سران بعهده

زدولتهای مین جلسه سالیانه مجمع عمومی سا زمان ملل متحد ، ادا اعتبا رجها نی یعنی هفتاـخواهند رسانید تا درین اجالس ب

                                                                                                                      .ی نما یندگمتبوع شان نما یند

                                                                                             

. این  عضو ملل متحد عضویت انرا دارند ردد که کلیه دولتها یگسوب میان ملل متحد محگاسا مبله عمومی ، مهمترین ار

 و همرتبط بدان را بدوش داشترهبری ومدیریت کلی سا ختا رهای این سا زمان جها نی ، موسیسا ت وسازما نهای  ا نگار

                       ردند.گیک رای برخوردارمی ها ازحقدا راست که تن پنج نما ینده درین نها د راتن حق داشهردولت عضو 

 

ی حث وبررسی عضو دایر که اجندا ی مهم انرا ب خود را به اشتراک همه دولتها مجمع عمومی ساالنه یکبا رجلسه عمومی

مالی  ، موضوعا ت ح وامنیت بین المللیمربوط به صل دین وظا یف سا زمان منجمله مسا یل پیرامون عمده ترین وبنیا

 ی شکا یا تسطح منطقه وجها ن ، بررسبه کانونها ی تشنج وبی ثبا تی دری گرسید ، پذیرش ویا اخراج اعضاء ،وبودجوی 

رمخا طره و پیشنها دات دولت های عضواحتوا میکند .به باورم هفتا دمین اجالس اسا مبله عمومی بعلت حسا سیت اوضاع پ

تهدید  ونده های متفا وتیریهای سا زما ن را درپیوند با پرگکه نقش وموضع ردیده گجها نی ، ازمبرمیت ویژه برخوردار

هوری عربی داخلی جم گکننده صلح وامنیت بین المللی نسبت به دوره های قبل متما یز می سازد . بحران افغا نستان ، جن

نا یات روه تروریستی یعنی داعش درقلمرو ان کشوروارتکا ب هولناکترین جگسوریه وحضورقدرتمند مخوف ترین 

ه نیروهای تی علیه غیرنظا میا ن ، نبردخونین ایتالف عرب برهبری سعودی علیروه تروریسگضدبشری بوسیله این 

ی تقا بل وتعارض راهبردرق اکرایین ، درش گ، جناریتریا ، سومالی  ، مقاومت یمن ، بحران عراق ، سودان جنوبی

ازمسایل  قاچاق وترافیک مواد مخدر ، کامپلکسی ، گت ، افراطیت ، بحران پنا هندران منطقوی وجها نی درین تحوالگبازی

با  حاد ومبرم تهدید کننده صلح وامنیت جمعی است که مسلما ء دردستورکارمجمع عمومی قرارخوا هند داشت . که اینک

 اشتراک کننده خواهد شد تا توقعا ت وانتظا رات ملت مظلوم وتحقیرشده افغا ن راازهیا ت افغا نیفتارفشرده سعی گاین پیش

ردم را درقبال رنجها ، االم ومصایب بیکران ونا محدود م ولیتهای حقوقی واخالقی مجمع عمومیمسدرین اجالس جها نی ، 

                   .سترده خا رجی درامورکشورما مورد بررسی موجزقرارمیدهیمگوتجا وزات  ت افغا نستا ن ناشی از مداخال

 

  ری خواهند نمود ، حضوگملی ازافغا نستا ن نما ینددرهفتادمین اجالس مجمع عمومی ، ریس اجرائیوی حکومت وحدت 

       یرد ، که گدرین اجالس باعظمت جها نی درچنا ن شرایط حساس تاریخی صورت میما دولتی کشورهیا ت عالرتبه 

نیزموازی ذاشته وگافغا نستا ن مرحله دشوارواما با افتخار دفاع واحد ازاستقالل ، امنیت وتمامیت خاک کشوررا پشت سر

دامنه ما ورداخلی کشازانسوی خطاستعما ری دیورند درامور اخالت وتجا وزات سا زمان یافته تروریستی برخا سته بدان مد

رهای مطمین گسن سترده کسب نموده ونیروهای دهشت افرین مزدور، با داشتن مکا نهای امن وحتیگوسیع و

ستا ن وبخصوص ولوژیستکی ، قلمرو افغا ن ا لی، مکسب حمایتهای بیدریغ تسلیحا تی ، اطالعاتی درقلمروپاکستا ن بعد از 

وتحقق  تضعیف حاکمیت افغا نستا ن،محالت غیرنظا می ومردما ن بیدفاع ملکی را به هدف ایجا د فضای رعب ، وحشت 

رروز ه ذشتگاین حمالت مسلحا نه علیه افغا نستا ن با میدهند که ل ظالمانه وتجاوزکارانه اسالم ابا د مورد هدف قرار امیا 

                                                                                                       .ابعا د وسیع وفاجعه بار کسب نموده است

 



 

 

ین گرونده ننافغا نی درین اجالس بین المللی با استفا ده موثر ازفرصت که دردست قرا ردارد ، پ لذا معتقد هستم که هیا ت

و بی و اجیرم اباد که بوسیله سربازان ای( واداره مرتجع نظامی اسال-اس-وطویلی ازجنا یات سا زما ن مبعوض وبدنام )ای

ا ن ان حکوما ت ازسراسرجهان دول وسرگردد ، دربرابر نما یندگنیا بتی تعمیل می گقا ر انها درکشورما درقالب جن

تریبیون  ثارزشهای تیوریک جها نی ، بلکه بحیصرفاء بیا ن ا زتربیون مجمع عمومی نه بمثا به وسیله قرارمیدهد ونیز

      ی دادخواها نه وصدای نفرت وانزجار میلیونها هموطن بیدفاع ما ن را به سمعنموده ، ندادادخواهی استفا ده شایسته 

اربرد ی شان دراسامبله عمومی ، با کگبا این باورهستند که هیا ت نما یند نستا ن مردم افغا جها نیان خواهندرسا نید .

ه جهان با یت ادعای افغا نستا ن را بروشهای معمول ومتعا رف دیپلوماتیک واستفا ده ازابزار دیپلوماسی چند جانبه حقا ن

    جا نبه در کرات دوویا چندتا ن به اثبا ت رسا نیده ونیزدرمذااراییه اسنا د ومدارک انکا رنا پذیر علیه تجا وزخشن پاکس

 هیا ت مسلم مینا ید که .، تصویر واضحی از استمرارجنا یات اسالم ابا د ارائیه خواهند داشتحا شیه اجالس مجمع عمومی 

توجه  د نمود تاهکذا هیات افغا نی سعی خواهن میتواند وباید بتواند حما یت بین المللی ازداعیه برحق کشورما راکسب نما ید.

جلب نموده  لح دولتـــسترش فزاینده تولید وترافیک مواد مخدردرمنا طق تحت کنترول مخا لفان مســـگجهان را ازتوسعه و

منا بع ئی  مالحظه افرین که بخش قابل  گیر وصادقانه علیه این پدیده مرگپیوافکا رعمومی جهانی را درمبارزه مشترک ،

م استفا ده رادیکا لیز ثبا تی و سترش روند بیگتامین مینما ید وازان درمالی پیکا رجویان مخالف دولت افغا نستا ن را

                                                                                                                                   ردد،جلب نماید.گمی

                                                                                                                        

موقتی ، ای تند که این هیا ت نه بمثا به وارث سیا ستهمردم افغا نستا ن ازنما ینده کشوردرمجمع عمومی مصرانه متوقع هس

رای اوردن ذشته دولت افغا نستا ن نسبت به اسالم اباد عمل نموده ،بلکه باعبورازمرزهای انتظا ر بگغیرعملی وانفعالی 

ا ر شتقتل وکجاسوسی ان کشوررا عامل ویرانیها ، صلح که پاکستان خودرا مجری ان معرفی میدارد ، اداره نظامی و

نا ردولت ا ن جهان دراسامبله عمومی درکگوتردیدی نیست که نما یند داشت دمیلیونها افغا ن به جامعه جها نی معرفی خواهن

که ازتروریزم طبق صالحیت بند سوم ماده دهم منشور ، پرونده اسالم اباد را بمثابه کشوری رفته وگغا نستا ن قرا رومردم اف

شورای امنیت  ود علیه افغا نستا ن ،کشورهای منطقه وبی ثباتی جهانی استفاده مینماید بهبعنوان بخش ازسیاست خارجی خ

                                                                                                                                 ارجاع خواهند نمود.

 

 رفت که تصامیم اتخاذ شده درمجمع عمومیگزان جهت صورت خواهد ضوع به شورای امنیت ازمنظرحقوقی ا ارجاع مو

اد یکی با صدورقطعنامه الزامی نسبت به اسالم اب حا وی کرکترتوصیوی بوده ، لذاء شورا امنیت صالحیت مییابد تا

ازدوتصامیم را دردستورکار قرارخواهند داد : صدورقطعنامه مبنی برمحکومیت سیاسی ان کشورازمجرای اعما ل 

یا ارجاع تعزیرات ) اقتصادی ( ، فشاردیپلوماتیک وتوسل به زور) که توسل بزورانقدرعملی وممکن بنظرنمیرسد( و

                                             .ستا ن به هدف حل وفصل حقوقی ویا جنا ئی به محاکم ذیصالح بین المللیشکایت افغا ن

 

میکا نیزم  یرد ، لذاگازانجائیکه زیا دمحتمل خواهدبود که شکایت افغا نستا ن درشورای امنیت مورد ویتوی احتمالی قرار

    با درنظرداشت مبرمیت و ا ن را قا درمیسا زد تاگکه ان ارری نیز دراختیا راسامبله عمومی قراردارد گحقوقی دی

عبا  استعجا لیت موضوع وبمنظورکاهش خطرات ناشی ازویتوی دعوی کشورما درشورا امنیت ا زان استفا ده نماید وا ن

( مجمع عمومی ملل متحد است که به قطعنا مه اتحا د برای صلح ویا ۱۹۵۰( اکتوبر)۳۷۷رت ازقطعنا مه شما ره )

ته پراکتیک روابط جها نی ،استفا ده ا زمفا د این قطعنامه کاربرد زیادی نداشرچه درگ قطعنامه احسن معروف است .

یری ازمحدودیت گسرد است واما تاکنون هیچ تصمیم با اعتبا رحقوقی مبنی برلغوان بمقصد جلو گجنوبیشترینه محصول 

جانب کابل  وفعال دقدرتمن ردیده است ، بنا بران تنها دیپلوماسیگنحیتهای حقوقی شورای امنیت اتخا ذ های فرضی صال

فوق ردد، زیرا ارزشهای مندرج درسندگمنجر بیک تصمیم استثنا ئی دران مجمعدراجالس مجمع عمومی خواهند توانست 

ی ا یرگملل متحد به هدف جلوبه این نهاد صالحیت میدهد که بدون ارجاع برخی قضا یای مهم جها نی به شورای امنیت 

. الزم به  ردد ، مبا درت ورزدگا ذ یکی ازتدابیربا زدارنده که حتی مشمول کا ربرد زورنیزمیزویتو احتما لی ان ، به اتخ

رحه حساس یک چا نس نیک برای افغا نستا ن درین ب بری درمجمع عمومی ملل متحد نیزبحیثتذکراست تا ازتغیرکادرره

ال نج زدائی ویکتن ازرهبران سوسی. اخیراء یکتن از چهره های درخشا ن مدافع حقوق بشروحامی صلح وتش نامبرد

وفت نس لیکتگدموکراسی دنمارک درسمت ریس مجمع عمومی ملل متحد تقررحاصل نموده است ، این شخصیت اقای مو

با تی ی به معضل بی ثگاست ، شنا خت محدود که ازوی دارم توقع میرود تا مجمع عمومی ، تالش جها نی درراستای رسید

    ات نی ، نقض حقوق بشری ، جنا یگبین المللی درمبا رزه علیه دهشت افوتشریک مسا عی  یگجها نی ، ایجا د هما هن

   گیزجنگم انسا زما ن یا فته فرا ملی ، مسئله تجا وزویا تهدید به تجا وز بمثا به جنا یت علیه صلح وبخصوص داستا ن غ

                                                                                           وتجا وزدرسرمین ویرانه ما تحرک بیشتربخشند.   

 

ی گا دی ، فرهنسیدن به صلح ودستیا بی به ثبا ت پا یدار ، توسعه وانکشاف همه جانبه اقتصدرفرجام با اذعان به اینکه ر  

ا نه نها د گواجتما عی ازاصول خدشه نا پذیر درمنشوروحقوق بین المللی دا نسته میشود ، لذاء به اداره ملل متحد بمثا به ی

ع تا افغا نها را درختم منا زعه طوالنی داخلی وقطمسوول ، با اعتبا ر ، غیرجا نداروحافظ صلح وامنیت جها نی است 

ا ل ری ، اغفگونه تسا مح ، سطحی نگ، درغیراین صورت هرحمالت وتجا وزات بی رویه ومستمر خا رجی یاری رساند 

                                    .وبی توجهی دربرابر درد ، االم ومصائب ملت مظلوم افغا نستا ن خود جنا یت بیش نخواهد بود
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