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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۷/۰۴

اخترمحمد یوسفی

افغانستان مسئولیت آوردن صلح ناقص را به عهده نمی گیرد!
" رئیس جمهور غنی ،می گوید که مسئولیت آوردن صلح ناقص درافغانستان را به عهده نمی گیرد"۰
صرفنظرازکمبودیهای و نواقص کلمات ،مگرشک و تردیدهای که توسط رییس جمهورافغانستان و تیم کاریش دراین
اواخر با آغاز مذاکرات داکتر زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجه ایاالت متحده امریکا با طالبان پیرامون مسئله صلح
افغانستان گفته میشوند بخصوص اظهارات را که در اخرین سفر اشرف غنی در پاکستان گفته اند کامأل نگران کننده
و نشانۀ از کفن پاره کردن قبل از وخت است.
درامرتأمین حالت صلح درکشوری کدام نسخۀ پیشبینی شده قبلی صلح کامل وصلح ناقص وجود ندارد .صلح وجنگ
هردو خود حالت و وضع متقابل و متضاد در یک کشور میباشند .درحالت تسلط صلح درجامعه عدم حالت جنک گرم
ویا جنگ سرد حکمفرما میشوند .صلح صلح است ،صلح را نمیتوان درتصورات قبلی بدون عمل ناقص ویا کامل
تعریف نمود .آنچیزی را که صلح درعمل تعمیل کرده میتوانند چارچوب و موازین برای تأمین صلح اند که باید
درعمل پیاده شوند.
جناب رییس جمهورخود بحیث مشاورقبلی سر منشی ملل متحد ،وزیرمالیه ،مسؤل انتقال امنیت به قوتهای ملی و یکی
از اساس گذاران دولت کنونی کافی اطالع دارند که تا هنوز از تامین صلح پایدار در افغانستان فاصله زیاد وجود
دارند .چهل سال میشود که جنگ خونین درافغانستان بشدت بیسابقه آن تا هنوزهم ادامه دارد .صلح حادثه ناگهانی و
تصادف ی نیست .هیچگونه مذاکره روی در روی طالبان هنوز با دولت افغانستان صورت نگرفته است .طالبان با
پشتوانۀ کامل دولت پاکستان و حامیان خارجی شان دولت کنونی افغانستان را دست نشانده میگویند وآنرا به رسمیت
نمی شناسند.
اظهار جالب و عجیب اینست که رییس جمهور کشور اجرای مکلفیت وظیفوی خویش را از دیگران مطالبه دارند.
جوانب دیگر قضیه که پیرامون مسلۀ صلح کار میکنند جناب رییس جمهور آنرا ناقص میدانند مگر خودش هم
نمیتوانند ویا نمیخواهند که صلح مورد نظرش را عملی نمایند.
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