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 داکتر سیدعبدهللا کاظم

 2016مارچ  17

 دو منبع خبریاز ـ  خبر مهمدو 

 مهم: سؤال دو 

ضمن گزارش خود خاص ملل متحد ه ی که نمایندانستان قادر خواهد بود بر مشکالتآیا حکومت افغـ  1

 ، فایق آید؟استخوانده  دهیندر شورای امنیت ابراز کرده و آنرا یک چلنج حیاتی برای آ

تخلف "بار  56بر در ملل متحد مبنی  ت میتواند بر شکایت نماینده دائمی افغانستانآیا شورای امنیـ  2

در امتداد خط دیورند رسیدگی قانونی کند، در حالیکه مشکالت برسمیت شناختن حدود  "سرحدی

 دو کشور قاطعانه حل نشده است؟ نسرحدی هنوز بی

 دو خبر:متن 

که روز سه شنبه مورخ سازمان ملل متحد برای افغانستان  خاص نماینده هیسم ـ نیکوالس ـ  آلمانصدای 

گزارش  به اوضاع جاری افغانستان عامنیت ملل متحد راج اجالس شورای در مارچ( 15) تحو 25

هر  حلعمده مواجه است و ناکامی در مشکلدر سال جاری میالدی با پنچ  که افغانستان هشدار دادمیداد، 

  .ممکن است منجر به یک فاجعه شود مشکالتیک از این 

 

اند توآورد خواهد بود. بقا نمیدست ، بقا برای حکومت وحدت ملی افغانستان یک2016در سال »گفت:  او

 «.شکالتمبا این  فعال وردبرخبدون پیشرفت باشد. بقا به معنای  های محضعملی و یا تالشبه مفهوم بی

دارد، گفت که حکومت  هیسم که ریاست هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( را نیز به عهده

رو  جدیتباالی بیکاری را مهار کرده و با  باید اقتصاد در حال کوچک شدن با میزان پایین رشد و نرخ

 مبارزه نماید. او افزود که حکومت افغانستان «فزاینده متالطم و چندپارگی فضای سیاسی»به افزایش و 
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پیشرفتی در تامین صلح » همچنین باید مقدار قابل توجه حمایت مالی بین المللی را به دست آورده و

 .داشته باشد« پایدار

ماموریت نظامی ناتو و  جنگد و پایانسال به این سو علیه حکومت افغانستان می 15گروه طالبان از 

شجاعت بخشید و حاال در تالش تصرف مناطق  به این گروه 2014امریکا در ختم سال ایاالت متحده 

 .دولت اسالمی" یا داعش نیز در این کشور ظهور کرده است" بیشتر است. عالوه بر این، گروه

وضعیت امنیتی و  از جانب دیگر، در این کشور فقیر فساد اداری شایع است و همزمان با وخیم شدن

 .ترک کردند ان افغان در سال گذشته کشور را به مقصد اروپااقتصادی، هزار

پیامدهای جدی و عواقب » مشکالتهیسیم هشدار داد که ناکامی جدی در رسیدگی به هر یکی از این 

 «.سیاسی در سراسر کشور خواهد داشت

شود و ناکامی می های خارجی تامیندرصد مصارف دولتی از کمک 69او توضیح داد که به گونه مثال 

 «.مخربی بر کشور خواهد داشت تاثیر»دهندگان بین المللی در حصول این مقدار پول از کمک

یروهای گفت که طالبان ن بینی کرد ورا در افغانستان پیش« فصل جنگی دشواری»ملل متحد  خاصنماینده 

 .گیرندامنیتی افغانستان را به آزمایش می

تصرف کردند.  طالبان برای سه روز شهر کندز، مرکز این والیت را سال گذشته میالدی جنگجویان

برای اعتبار سیاسی حکومت »نیز باشد  هیسم هشدار داد که از دست دادن مراکز والیات حتی اگر موقتی

 «.داشت ای خواهدوحدت ملی پیامدهای قابل مالحظه

نکرده اند، در مذاکرات  ستان را ترکگروه طالبان اخیراً گفته است تا زمانی که نیروهای خارجی افغان

ها نهفته گذشته با دفتر سیاسی طالبان دیدار کرده و آ کند. هیسم گفت کهبا حکومت افغانستان اشتراک نمی

ستقیم با م ها هنوز آماده گفتگویآن»االفغانی تشویق کرده است، اما او تایید کرد که  را به گفتگوی بین

 «.حکومت افغانستان نیستند

د به افزود که ملل متح همچنین از نقش پاکستان در تالش برای احیای گفتگوهای صلح ستایش کرد و او

 .دهدادامه می اصرار خود برای گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت

چهار جانبه، یعنی  محمود صیقل، نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت که گروه هماهنگی

نهایی  در»در اسالم آباد و کابل گردهم آمده و  ایاالت متحده امریکا و چین، چهار بار افغانستان، پاکستان،

 «.های پیش رو موفق شده استگام سازی یک نقشه راه برای

افغانستان را تمدید کرد.  در این نشست، شورای امنیت با اتفاق آراء ماموریت سیاسی سازمان ملل در

 .عهده دارد هیسم به 2017 ریاست این ماموریت را تا ماه مارچ
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ازمان ملل س افغانستان از پاکستان به شوراى امنیت  این گزارش را به نشر سپرده که: کلید خبری منبع  
بار  56حاکمیت ارضى افغانستان،  جریان سه ماه گذشته در بخش  متحد شکایت کرد که این کشور در

نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، دیروز  ى را مرتکب شده است. محمود صیقلسرحدتخلف 
تخطى  56امنیت در مورد افغانستان گفت: پاکستان در این مدت، مرتکب  شوراى سۀ مخصوصجل در

  .گذاشت خط دیورند شده که این کار بر روابط هر دو کشور، تاثیرات خیلى منفى خواهد در امتداد
مي خواهند که به زودى از ارتکاب این چنین تخلفات در خط دیورند  وی افزود: آنان از پاکستان

 .زیرا آنان پس از این نمی توانند این چنین تخلفات را تحمل کنند رى کند،خوددا

 
ارضى افغانستان داخل شده و  به نقل از صیقل، اسناد و شواهد در دست دارد که پاکستان، در حاکمیت

نیز نموده است. به گفتۀ وی، پاکستان با این  در این سوى خط فرضی دیورند، حمالت و گلوله باری
 .مسودۀ ملل متحد، سرپیچى کرده است فصل دوم 4از فقرۀ کار خود 

محلی والیت کنر تایید کرده اند که برخی مناطق این والیت از سوی  این در حالیست که اخیرا مقام های
حامد  به این موضوع، عکس العمل نظامی پاکستان هدف بمباردمان قرار گرفته اند. در طیاره های

االی تجاوز آشکار ب غانستان گفت که این عملکرد نظامیان پاکستان،کرزی، رئیس جمهور پیشین اف
  کلید()گزارش  .افغانستان است
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