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 12/12/2۰1۹         دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 صلح حالت است، نه ملکیت!
 (و آخر دوم)قسمت 

 

عزت، بزرگی، احترام، مقام، شرف و وقار در یک اجتماع کلتوری، مفاهیم اخالقیست، که به شخص و آنهم، به ارتباط خدمات 

این چنین مفاهیم، با "حالت صلح" ربطی ندارد. در شرایط حاکمیت  شده می تواند.او برای انسان و انسانیت، برسمیت شناخته 

" فظ "صلححهمچو رژیم هم ممکن مدعی به  یک از هرنباشد، مسلط، هم وضعیت "جنگی" رژیم های خود کامه و "توتالیتیر" که 

مصوون نباشد و می تواند ، نیزباشد. اما در صورت سلب "آزادی ها" و سایر مظالم، حفظ "عزت و وقار" و غیره حقوق انسان 

وان نمی تبزنند، ح وران" بر آن "مهر" صل"دیکتات انسان در حالت "آرامش" حقیقی زندگی نتواند، پس چنان یک حالتی را که

 "صلح" خواند. 

ف صلح، بر طبق تعری» اجازه می خواهیم: ،در قسمت اول تعریف سادۀ صلح را بیان داشتیم، که تکرار احسن را به هدف تسهیل

برقرار سالم سکون و آرامش است، که در غیابت مزاحمت و یا نا آرامی و بخصوص در غیابت جنگ عمومی یک وضعیت 

 «ی آنست، که با تالش ها، برای صلح مرتبط می باشد.ر. صلح نتیحۀ تقوا و عفت در قابلیت برقراشناخته شده می تواند

خاصیت، کرکتر، استعداد و فهم و غیرۀ آنهاست، که در آن حالت  ،وقتی حالت "صلح" برقرار باشد، بعد مربوط افراد اجتماع

دگی و عزت واقعی خود و جامعۀ خود فراهم می سازند. عزت و حیثیت هر اجتماع زمانی چه کیفیت و کمیت را برای بهبود زن

می تواند، مفهوم داشته باشد که در آن اجتماع، مقدم بر همه احترام جدی به "کرامت" و "آزادی انفرادی" انسان صدق کند. 

را بیاد می آوریم  (Abraham Lincoln ) ن"للینک، "ابرهام ایاالت متحدۀ امریکا دۀ مرد بزرگ سیاست در تأریخدرینجا فرمو

کسی که آزادی دیگران را سلب می کند، آزادی برای خودش را کمائی که می گفت: " 

، هر گاه در بارۀ کارنامه های این شخصیت بزرگ تأریخ بی ربط نحواهد بود  "نمی کند.

مین  -1۶م، به مقام 1۸۶1در سال  ن"ل. "ابرهام لینکشوددرینجا مختصراً ذکر  ،امریکا

و آزادی بردگان )غالمان( را برای ابد در داخل رئیس جمهور اباالت متحده رسید، 

 م اعالن داشت.1۸۶۳( در سال Confederacy« )اتحاد ایالت های جنوب»

نان هموط"ابرهام لینکلن" به "جنوب" چنین اخطار می دهد: "  ۀ افتتاحیۀ خویشدر بیانی

موضوع خطیر و مهم جنگ داخلی، در دست شماست، نه در ، و یاران نا راضی من

دست من. حکومت نمی خواهد بر شما حمله کند... شما هیچ تعهد و سوگند ثبت شده 

عالی ترین  از آسمان )بهشت( نیاورده اید، که حکومت را ویران کنید، در حالی که من

"  "لینکلن" صالحیت رسمی در اختیار دارم، که از آن حفاظت، حراست و دفاع کنم.

استعمال قوه  از "قانون فیدرال" و "اتحاد" دفاع  تجزیه طلبی و انتزاع را غیر قانونی می دانسته است، و می خواسته است، تا با
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 به هدف حمله بردند، و ایاالت "کاروالینای جنوبی" " واقع درکند.  وقتی دسته های نظامی هم پیمانان بر سنگر شهر "سمتر

 هم پیماناناز ایالت ها را فرا خواند. چهار ایالت دیگر بردگان به داوطلب  ۷۵۰۰۰او فشار وارد می نموده اند تسلیم شدن 

(Confederacy) ،آغاز یافته است.« جنگ داخلی»و   نددر داخل اتحاد باقی مانداما چهار دیگر  پیوستند 

( واقع Ford’s Theatre« )تیاتر" فورد"»در  م،1۸۶۵اپریل  1۴در همین منبع می خوانیم که در یک روز جمعه، برابر با 

 (، یک "بازیگر" کشته می شود. قاتل در فکر هدفی بوده است، که اوWilkes Boothدر "واشنگتن" بدست "ویلکیس بوت" )

فراهم ساخت و در ، اما  نتیجه بر خالف آن بوده است. مرگ "لینکلن" امکان صلح را ه "جنوب" کمک خواهد کردب با این قتل

 )"ویکیپیدیا"( رادمردانه ثبت گردید. مرگ تأریخ 

شت های برخی از سیاستمداران، خیلی اوقتی بر وقایع سیاسی جهان در ادوار مختلف تأریخ نظر می اندازیم، خاطرات و برد

ا، که مرا با گذشته ام وصل می از تمام خاطره ه" جالب و آموزنده است. درینجا بار دیگر، به "بیسمارک" گوش می دهیم:

یک ال بر حسب تجارب عملی خود، هم چنان تإکید می ورزد که: " ح" در عین سازد، برای من عقد صلح مطبوع ترین است

 " بناًء درعادالنه نمی باشد.هم ورده نمی سازد و هیچگاه برای تمام جوانب سهیم، آعقد صلح هیچگاه همه خواهشات را بر

 در حاضر وقتی حکومتی های افغانستان و مبلغین آنها، از "صلح با عزت"، "عادالنه"  و "دائمی" و غیره آرزوها، حال

خته شنا دور از شرابط عینی مللی، به صراحت آنها یاد می کنند، ادعاهای آنان در مقایسه با رویداد های بین ال موضعگیری های

و غیر واقعی تشخیص می گردد. چنین موضعگیری ها می تواند به هدف "تداوم جنگ" به امید دستیابی به تمام قدرت،  شده 

، که در حال خاضر مسئولین دولتی و رهبران سیاسی افغانستان نشخوار در رابطه با خواست "دائمی صلح" تشخیص گردد.

، پخش می کنند و تداوم جنگ را در شرایط حفظ موقف های صاحب امتیاز آنها، نیز ه، از زبان مبلغین آنها در رسانه هانمود

پرسش، مبنی برینکه آیا یک صلح ابدی دوام  ترجیح می دهند، در رابطه با این مفهوم هم چنان "بیسمارک" می گفته است: "

" حال در عقب اظهارات در جهان از آن مانع نه ساخته است، که صلحی عقد کند. خواهد کرد یا نه، تا به حال هیچگاه کسی را

نین چرهبران فعلی دولت افغانستان، چه نهفته است، انواع شرایطی را طرح می کنند، که اصالً در گذشته در دیگر نقاط دنیا، با 

رابطه با  روابط  کشور های همسایه گفته است:" پادشاهی آلمان، هم چنان، در مفاهیم افاده نشده است. همین دولتمرد معروف 

 " ، برای آن انسان هیچ دلیلی ندارد.که یک شرارت  بزرگ و عمل زشت است ،صلح را  بین کشورهای همسایه مزاحم شدن

سیاسی و رویداد هائی  را حساب کنیم که های هرگاه از صفحات تإریخ تنها، قتل 

 است، این هوشداری "اوتو فُن  بیسمارک"انجام یافته ، در رقابت ها بر سر قدرت

( Otto von Bismarck ) دو  هر گاه در کدام جائی بین: "استخیلی با اهمیت

عقد می گردد، باید انسان از خود  ،هر قدر بی آزار هم ، کهقدرت، یک پیمان

  "فوراً بپرسد، که کی باید کشته شود.

تفاوت میان "کرامت انسان سالم، ثروتمند و با قدرت"  باید دانست که در عین زمان

از "شل" گرفته تا "نا بینا" و "ضعیف"، "ناتوان"، و "کرامت انسان معلول"، 

اید به هدف همزیستی، مورد توجه بناًء اصول متمدن انسانی ب وجود ندارد. ،غیره

قرار گیرد. انسان ها همه یک "شکل" و یک "رنگ" و "نوع سالمتی روانی و 

انسان های "سالم" و "قوی تر"، باید، حاضر باشند، تا وزنۀ جسمی" ندارند. 

ند. در هر گونه شرایط عزت و اعتبار نبیشتری را به نفع اجتماع، بر شانه حمل ک

 متمرکز معقول و انسانی است، که بر مبنای کار مشترکدولتی با سازماندهی نظام  موجودیت عمل آنها وفرد و اجتماع تابع 

تأمین همبستگی در انجام وظایف اجتماعی بر اساس مشی و  فراهم آید امکان آموزش برای هر فرد هم چنان در قدم اولباشد و 
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اجتماع و دفاع از ارزش های قبول شده است، که برای هر انسان،  استوار باشد. مواظبت و پیروی از توافقات قانونیمتعهد و 

 حیاتی شمرده می شود. یک ضرورت 

" می تواند، به تأمین صلح و یکی برای همه و همه برای یکیبر مبنای روش " توجه به اصول همبستگی انسان ها در اجتماع،

اجتماع، که مفاهیم نسبتاًغیر دقیق اخالقی شمرده شده می استقرار حالت صلح، یاری رساند. عزت، آبرو و سعادت هر فرد در 

 زندگی می کنند، تصاویر متفاوت می تواند« قلمرو»تواند، برای هر فرد و باز در مجموع، برای واحدات اجتماعی، که در یک 

د، مصوون و آبروی خودش را، آنطوری که خود درک می کن« عزت»د. وضعیت اینکه انسان احساس حفظ نداشته باش وجود

نوسانی در احساس خود مواجه شود، بدون  می بیند و یا خیر، غیر قابل تعریف درست است. انسان هر لحظه می تواند، با تغییر

اینکه تغییر کیفی وضعیت عمومی در شرایط زندگی، محسوس باشد. از جانب دیگر، در حیات اجتماعی سیاسی، باید میان 

"آزادی فردی" امکان می دهد، تا انسان آنچه را که فکر  .دیدفرق  را ای قانونی یک نظام، "تصور فرد" و الزامات و رهنمود ه

 احتیاط ازباید با دقت  ،فردمی کند، اظهار کند. اما در زندگی اجتماعی و کلتوری و در تحت ادارۀ معین سیاسی، باید در گفتار 

بندی شده را در نظر داشته باشد و هم چنان توجه به "ممنوعات" که هم مراعات از الزامات قانونی فورمول گرفته شودکار  الزم

، و باعث نا آرامی )"تابو ها"( داشته باشد، که در کلتور و فرهنگ جامعه به رسوم و عنعنات و  معتقدات مردم لطمه وارد نگردد

 اوی بوده، الزم است که اینمس برای هر انسان، و قوانین کشور،متکی بر اصول  و مزاحمت همنوعان نشود. حقوق اتباع که

حاصل شود. این امر هم اعتماد ، بر یک نظام و قانون آنمی تواند ، گردد. در چنین یک حالتحفظ برای همیشه  ،هم احساس

 .باشندنقش  داشته نیز  ، مردم آنسیاسیکه در صورت لزوم، در وارد نمودن تغییر در قوانین نظام  نیازمند آنست،

یده می شود که، مقدم بر همه مطالب، برای این نویسنده، با این اصل مفهوم است، که نمحترم به عرض رساحضور خوانندگان 

در هر انسان تمایل بسوی قدرت، امتیاز، شهرت و غیره  با درجات مختلف وجود می داشته باشد و ادعا های مشهود را هم 

د و انواع مختلف خود خواهی ها و غیره تمایالت مثبت و بصورت کافی می شنویم که هر کسی خودش را "حق بحانب" می دان

. آنچه خیلی روشن است، بزبان آوردن کلمات عام و حتی مقدس، که احتمال اهداف "عوامفریبی" در می داشته باشد منفی وجود

رسی البته بر نهفته بوده می تواند، بخصوص در عصر و زمان تخنیک اطالعاتی نوین، بوفرت دیده و شنیده می شود. نیز آن

همچو موضوعات هدف این نویسنده را درین مطلب، تشکیل نمی دهد. در جملۀ چنین کلمات، بزبان آوردن کلمات چون "مردم"، 

برده می شود، که چنین افراد ممکن  هایی تالش بر "ولس"، "ملت"، حتی به "مقدسات" و با نام "خدا" و "هللا" قسم خوردن، گمان

ذاری همچو کلمات، به هدف خواهند رسید و با همچو روش طرز دید خود را بردیگر تحمیل کنند. این کافی فکر کنند که با اثر گ

نیست، که کسی به عنوان مثال، تنها "هدف سیاسی" خودش را ابراز کند، که در جوامع "ُمدرن" و "دیموکراتیک" متمدن، حق 

مفکورۀ سیاسی، با تمام افراد جامعه، حق مساوی داشته باشد و  هر فرد شمرده می شود. مهم اینست که هر فرد، در ابراز نظر

، بدهد و هم چنان قابلیت مقایسۀ سالم علمی را هم قادر باشد، تا بدیگران هم حق حرف زدن و فرصت شنیدن عقاید و نظرات آنها

 و دقیق  نظر خود را با نظرات دیگران داشته باشد. 

سال قبل  ۴۶ت و منازعات آن، از وضعیت های سرپوشیده و به ظاهر آرام، اقالً از بحران خونین اخیر در کشور ما که تشنجا

آن وجود داشته است، که متأسفانه در اثر غفلت ها و « میزآصلح »از وضعیت نشأت کرده است، از همان آغاز امکان حل 

ابت های بین المللی، بین دو قطب به معرض رق، تخلفات حلقات درگیر، تشنۀ قدرت، از یک منازعه و اختالف داخلی، مسائل

بدل گردیده است، و این معضالت ممتخاصم قدرت کشانیده شده است. در همان آغاز وقتی اختالفات به "مقابله های خونین" 

ل بین المللی، بر طبق تجارب و تعامالت "بین المللی" به اقدامات فتوجه و نگرانی های جهانی را هم بخود جلب نموده است، محا

یلوماتیک" از طریق "اعزام" مذاکره کنندگان در نقش "میانجی" برای جلوگیری از توسعۀ آتش جنگ، و تالش در راه دریافت "د

 ل معضالت منطقوی، اقدام  نموده اند.ح
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 د" و سفر های سرمنشی های سازمان ملل متحد، آشنا هستیم که نیازمند،حما با نام های متعدد نمایندگان خاص سازمان ملل مت

 شاندننسباً معلوم بوده است. برای  ،"ههتذکر مفصل نیست. اما در همه مراحل قبلی، طرف های "منازعه" تقریباً در دو "جب

ر میز "مذاکره" از رسالت و نقش "میانجی"، بشکلی از اشکال کار گرفته شده است. اما با وضعیتی که پس ودبجوانب درگیر، 

« دهامی»و « بنیاد ها»در کشور و تبارز « پر فساد»دیده است، در تحت تسلط نظام م بر اوضاع کشور مسلط گر2۰۰1از سال 

بوده و در مورد سازماندهان آن هم، شفافیت متصور نیست، که این چه  در حال توسعه« سمارق وار»که  ئیو سائر تشکل ها

را نشان می دهد. هیچ روشن نیست که چه محافل خواهند بود. فقط "حضور" افراد آنها، در "میدیا های" معلوم، حالت بغرنجی 

چنین حدس و انتظار اجرای چه نقش را از آنها دارند.  ندکمیت و با چه رسالت و تعهد درین "تشکل های مدنی" سازمان یافته ا

، نقش خواهند داشت. ی سیاسی روززده می شود که افراد "برگشته" از مهاجرت" از کشور های مختلف دنیا، در فعالیت ها

جاری کشور تحت حمایت و کنترول خارجی ها، بر اوضاع و کامالً بیگانه از اجتماع ما،  ضای سیاسی خیلی کثیف و پر تعفن،ف

 مسلط است.

تروریزم »با « جنگ»بر اوضاع کشور تسلط دارد و در تحت نام « قدرت بزرگ اشغال کننده»از همه بیشتر، از زمانی که 

دست »دولت « مخالف»می داند و هم در عین حال، با گروپ های مختلط « خود ساخته»هم خود را حامی دولت « بین المللی

« آغاز»ته است، که در حقیقت از سره نشک، به مذافاز قریب یکسال به اینطر« بزرگ»در جنگ بوده است. این قدرت « نشانده

ت تصورا قدرت بزرگ، دیپلومات های آنتقیم نداشته است. اما شیوۀ برخورد سدر افغانستان، رابطۀ م« صلح»تا امروز، با 

از آنها، فکر می کرده اند که گویا این  یدر افکار عامۀ افغانستان ترسیم نموده است. بسیار هم واهی و تا حدی بی اساس را

اینکه  یبه جا ند.غانستان، در آن سهم نداشته اف"مذاکرات صلح" برای افغانستان باشد،  که دولت افغانستان و نمایندگان مردم ا

، اضافه تر از آن، مفاهیم و "میتود های" خیالی می گردیدقدم گذاشتن در راه فراهم ساختن فضای صلح مساعد  ،زمینه های

بخصوص وقتی شنیده شد که توافقات، برای امضاء تهیه شده است، که ایاالت  .داده می شدتحریک کننده، در اذهان عامه راه 

اسالمی طالبان"، به امضا می رساند، که حتی حاصر نشده اند، که "نقل سند" را بدسترس دولت  متجده اسناد آنها را با "امارت

 فافغانستان قرار دهد. چنین یک وضعیت خود نشان می دهد، که چون "ایاالت متحده"، با حمایت از قوای دولتی، به حیث طر

نده، تا آخرین روزها، حاضر نبوده اند، که مذاکرۀ " هم چنان، دولت را "دست نشانده" خوا"جنگ" با "طالب" است و "طالب

مستقیم را تنها با "دولت" آغاز" کنند، برخالف مدعی اند، که گویا با "جمعی" از افغان های ساکن در تحت حاکمیت دولت می 

غم" ه در نظام "مدخود آنان را یک قوت "جنگی برنده" فکر می کنند، گمان می رود، که حاضر نیسند ک ان بینند. از اینکه طالب

دولت،  ذ، وقتی قدرت را در دست گیرند، ازین نظام و ساحات تحت نفوخو آنها شوند، بلکه خود آنها، از نظام طبق خواست

 " دست یافت. اگرل "نهائیحافرادی را در "نظام خود" مدغم سازند. بنابرین، ممکن نخواهد بود که بدون "میانجی" نیوترال، به 

 ا تغییر نیابد، ادامۀ "جنگ" مانند همیشه خواهد بود.درین  موضعگیری ه

 می حیکی ازین موضعگیری ها، برخورد دولت تحت حمایت آنهاست، که ادعای "مالکیت" را در پیشبر "مذاکرات صلح" مطر

سازد. در حالی که همین یکطرف درگیر، که با قدرت بزرگ مذاکرات انجام داده است، تا همین لحظه حاضر به انجام مذاکرۀ 

غانی" نام می برند، تعریف مشخص از فجماع ااغانی" و یا "فت نام "مذاکرات بین االحدولت را ندارند. آنچه هم در ت مستقیم با

دیگر، طوری که در انتخابات اخیر افشاء شده است، همان "تنظیم های جنگی"  "جهادی" و "بنیاد  آنها، بیان نشده است. از جانب

گرای" که در اوضاع قریب "سی سال" از موقف "هژمونی" برخوردار اند، خود آنها را "رهبران مطرحی" تعریف نموده اند، 

 معلوم نیست. مه نستان  به صلح خواهند رسید، بازتالش دارند، تا با "طالبان" به یک موافقت برسند. اینکه مردم افغا

بحران خونین  طوالنی اخیر در کشور ما، الهام می بخشد که بر مبنای نورم ها و اصول متمدن و تجارب سایر کشورها و هم 

ه هدف ل مسئلچنان نتایج حل منازعات احتمالی مشابه در دیگر نقاط دنیا، باید از واقعیت های "تلخ" چشم پوشی نشود. وقتی ح
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سال اخیر پس از  1۸حال که با گذشتۀ حدود  باشد، باید با صراحت و وضاحت در شناخت مسائل مطروحه قدم برداشته شود.

 ۀمذاکرات ایاالت متحده" با "طالبان" می گذرد و در دور""طالبان" و بخصوص درین یک سال که از جریان سقوط حاکمیت 

محسوس است، که ممکن "امارت اسالمی طالبان" جدی  ،ام "جمهوری اسالمی" نگرانی" تحت "حاکمیت" نظساله 1۸"حاکمیت 

دوباره برقرار گردد، زیرا برای "ایاالت متحدۀ امریکا" بی تفاوت است، که رژیم "امارت اسالمی باشد"  و یا "جمهوریت 

جود آنکه از برسمیت شناختن و ایجاد روابط نظامی"، با و -اسالمی" همه می دانند که در آغاز وارد شدن آنان به میدان "سیاسی

با  موافق یوده اند و در افغانستان نیز دیپلوماتیک امتناع ورزیده است، اما با تأسیس رژیم در مشابهت با عربستان سعودی،

یدوار بوده نیز ام "تشکیل مشابه "آرامکو" )شرکت نفتی( که در عربستان سعودی  داشته اند، در افغانستان با موجودیت "طالبان

اند. حال فقط با چند نمونه اخبار در دورۀ اول حاکمیت  قسمی"طالبان" با حمایت "پاکستان" و"القاعده" در "جنگ داخلی"، توجه 

 کنید.

منشی عمومی سازمان "بی بی سی"، شعبۀ اسیای غربی" می نویسد که: "م، خبر رسانی 1۹۹۷دسمبر  ۹روز سه شنبه مؤرخ 

." موصوف که در جلسۀ سران کنفرانس کشورهای اسالمی، خارجی را مقصر در ادامۀ جنگ افغانستان می داند ملل متحد قوای

" او هم چنان جنگ داخلی افغانستان مواد سوخت می اندازند. رقوت های خارجی دگفته است که" ،در تهران، بیانیۀ داشته است

، تالش های مرتکب شده  بی حسی و بی عاطفگی بین المللی ارجی، باخکمک های  مالی و نظامی »معتقد بوده است، که 

یت وضع"دیپلوماتیک" را برای "حل بحران افغانستان غیر مؤثر و نا مرتبط می سازد." او در همان زمان هم چنان گفته است: "

ن " در همیمی کنند.هم چنان از جانب رهبران افغان کمک حاصل نمی کند، که از منافع کوچک و باریک گروپی آنها، صرفنظر ن

" پاکستان( از ذکر نام کشورها، خودداری نموده است، اما گزارشگران، "Mr Annanگزارش گفته شده است، که "اقای عنان" )

" را وسیعاً، به طرفداری "ملیشه های طالب" دخیل دانسته اند، در حالی که "ایران" و "آسیای مرکزی" را، عربستان سعودیو "

 گروپ رقیب شمال" یاد کرده اند. چوکی افغانستان را درین کنفرانس "خالی" گذاشته بودند.به "حمایت از 

ایاالت ۀ "بی بی سی" خبر می دهد، که: " م، همین رسان1۹۹۷دسمبر  1۰یک روز بعد از آن، درست، روز چهار شنبه مؤرخ 

مقامات رسمی  "لح را برقرار نمایند.صطالبان، الین تیل" طالبان می گردد، در صورتی که  متحده متعهد به حمایت از "پایپ

، گفته اند که "ایاالت متحده" از پالن ساختمان "پایپ الین تیل" از داخل افغانستان حمایت هیأت گروپ طالبان افغانستان ا بهامریک

"، به که "پایپ الین بیان داشته است،می کند، در صورتی که در وضعیت صلح باشد. شعبۀ ایاالت بعد از دیدار در واشنگتن 

همچو پروژه بدون "حل  گفته شده است کهیک راه عالی برای کمک به اعمار مجدد افغانستان شناخته می شود، اما  عنوان،

تیل وسیع را از منابع آسیای  نمی تواند. "پایپ الین" پالن شدهسیاسی" بین گروپ های "در حال جنگ" در کشور"، عملی شده 

در نظر گرفته شده است. در همین مطلب هم چنان برای دوباره صدور از طریق کراچی پاکستان" و از آنجا میانه به "مارکیت 

نشناخته است، باز هم هیأت را تحت فشار  ت طالبان را در افغانستان برسمیتمی خوانیم، با وجود آنکه ایاالت متحده، حکوم

ً حقوق بشر و خاصت قطع و هم در وضعیت لید تریاک راوقرار داده اند، که ت  و هم چنان با بیاورند در وضعیت زنان، بهبود ا

 .یاری رسانند مان ملل متحد، برای رسیدن به صلحکوشش های ساز

در افغانستان، خود ناکام اعالن کرد  " در مأموریت اولش، خودش را در تالش های برقراری صلحبراهیمیبیاد می آوریم، که "

در عین حال، "خبر رسانی "بی بی سی" درست به تأریخ  ملل متحد از آن مأموریت تقدیم کرد. و استفای خود را، به سازمان

حل  سر بر ،اکراتذ" نمایندۀ خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که مم، گزارش می دهد، که 1۹۹۷دسمبر  2۳

  ن آورده است.بزبا نیز شک و تردید خودش را در حل منازعهو نامعلوم است منازعه و فصل
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نین چ در یک مصاحبه با روزنامۀ برتانوی، "فیننشیال تایمز" )عصر و زمان مالی(،در جائی ارزیابی حودش را آقای براهیمی 

)پنجاه هزار( پارتیران از گروپ های مختلف  ۵۰۰۰۰افغان ها، در جنگ سهم ندارند،  ٪۹۹: "مادامی که خالصه  ساخته است

 "و کشور را به گروگان گرفته اند...عالقمند به صلح نیستند، 

با در نظر داشت تذکرات فوق، در حالی در نتیجۀ  نقش همان "گروپ های" پارتیزانی، تنها در یک قسمتی از دورۀ "حکومت" 

)چهل « ۴۵۰۰۰»حین سفر رسمی به اروپا، درین جنگ از  ،تحت حمایت " ایاالت متحده" و "ناتو"، بنابر اظهار رئیس جمهور

اکمیت نام می برند، در عین حال، یکی از طرف های  درگیر جنگ حتنها در صف نظامیان و افراد مسلح  ،هزار( کشته و پنج

نمی شناسد، در صورتی که رژیم در پروسۀ  «برسمیت»کند، که او را  «دیکته»را بر کسی « صلح»است و تالش دارد، 

راک کنندگان داخلی و خارجی، به حیث پیش برندۀ مذاکرات، بر "صلح" یک "حکم نیوترال" بین المللی را در جمع وسیع اشت

 را تهدید می کند. لايرطبق اصول "منازعات" نپدیرد"، آیندۀ غمناک و بی پایان کشور

 پایان

 

 

 

 

 

 

 تذکر:

لیکی" توانند با "کهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! بر
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