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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۳۱/۰۵/۲۰۲۱          نویسنده پوهاند بشیر احمد زکریا

 ترجمه: رحمت آریا
 

 جنگ های بی پایان

 راِه حلی برای طوالنی ترین جنگ امریکا

 میکانیزم جدید برای صلح دوامدار جهانی

 ۱۹ -نقش کرونا 

 همدراچهقسمت 
 

 پوهنتون کولمبیا، پوهنځی دکتوران طب و جراحان پوهاند متقاعد و لکچرر خاص

 نیویورک

 فصل نهم
 از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح لیتکامل دولت های م

 

 امکان پذیر است. 1علم اصالح نسلبشر" بدون  طبیعتل "حوثابت می کند که ت تأریخ . ۱
تحول  تریجنگ به سمت جوامع مسالمت آمیز و ی از درگیری هازیادتمدن های  که نشان می دهد بشریت تأریخ . ۲

جامعه را می توان  لِ حوت این روندِ  جهانی.دوم جنگ جهانی اول و جنگ  بعد ازخاص  تائبا استثناالبته  اندنموده 
کمتری  ونی با جنگهاییجنگهای ناپل؛ در حالی مشاهده کرد که امپراتوری روم با جنگ های کمتری به ایتالیا تبدیل شد

ه بکشور های مشترک المنافع مبدل گشت؛  بههای کمتر با جنگ  برتانیهامپراتوری  شد؛ منتهیبه جمهوری فرانسه 
 هیچ جنگیتا کنون در ل شد و از آن زمان مبدبه یک سلطنت دموکراتیک  جاپانجهانی امپراتوری دوم دنبال جنگ 

جهانی نیز سازمان دوم امپراتوری آلمان سرانجام به جمهوری دموکراتیک آلمان تبدیل شد و جنگ دخیل نبوده است؛ 
بزرگ در قرن بیستم ات ئجهانی دو استثنادوم جهانی و جنگ  اولجنگ  آورد.میان و اتحادیه اروپا را به  دمتح ملل
م شنلیزننظامی گری و  -ستند، باید آنها را به عنوان انحراف بزرگ تمدن اروپا در نظر گرفت ، که ناشی از دگماتیسما

   م( است.ز)فاشی
 

 و مسلمانان از افراط گرایی یممکن به عنوان یک انحراف جدید دیگر را جنگ های نیابتی و تروریستی امروز.  ۳
پیامد دگماتیسم مذهبی و ملی گرایی ه و ـنتیج را گذشته زمانهای مذهبی های دیگر از افراط گراییشمار و  تروریزم
 د.کرتلقی 

 

 ـمی ملت ها به صلح جهانیئاتصال بی طرفی دا
"صلح جهانی" برای مدت کوتاهی به طول  ۀـبو تالش های قبلی برای ایجاد شِ  نظریاتکه در باال گفته شد، یهمانطور
، کبیرالكساندر  را این زعما به زعم خود آزمودند :مفهوم صلح جهانی  می شود.و سپس جنگ آغاز  می انجامد

 کبیر، اکبر  4دوم امپراتوری عثمانی« مـحـمـد»ت مِ هَ ، م   3ون ، تزار الكسندر اولی، ناپل 2س اورلیوســَـمارك

                                                           
1 - eugenics 
2 - Marcus Aurelius 
3 - Tsar Alexander 
4 - Mehmet II of Ottoman Empire 
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از اتحاد جماهیر  8ستالین ، جوزف 7، هیتلر رایش سوم 6تیرس برتانیه، ملکه ویکتوریا امپرا 5امپراتوری مغول
و یا به زبان ساده  شود زیرا صلح جهانی به زور یا با جنگ برقرار نمی ناکام ماندندآنها  ۀـهم .شوروی و غیره

 -ملل که  می ماندصلح جهانی تنها در صورتی پایدار  د.موجب جنگ میشود و از صلح، صلح زاده میشوجنگ 
بشریت و  علیایحداقل برای منافع  مشترک شان به اجماع برسند، چنان اجماعی کهبزرگ و کوچک برای منافع 
 حاصل شود. قرن جاریحداکثر برای بقای بشریت در 

 

 انا، کنگره وی م۱۶۴۸ 9یاد پیمان وستفالمانن صورت گرفته برای صلح پایدار ی کهباید بخاطر بسپاریم که تالشها
جانبه ، حقوق بشر ،  ینچند اتمعاهد ۵۶۰ )با ۱۹۴۶؛ پیمان صلح سازمان ملل  10م۱۹۱۹، پیمان ورسای  م۱۸۱۵

آنها شکست خورده اند!  ۀـزیست، منشور ملل متحد و غیره و غیره و غیره( ، تاکنون هم تحفظ میحطخلع سالح ، 
 بلندشان  ، و هرکدامپیچیده تر اندبیشتر  با وسعته است و دولت های ملی با رهبری خود انسان پیچید شکی نیست که

ور منش از نظر گذشتاندن ذیلدر  و نیازهای روانشناختی خاص خود را دارند. جاه طبی های سیری ناپذیر پروازیها و
 د.سازآینده بشری خوشبین می  موجود در تحوالت کنونی ، ما را نسبت به نظریاتبا مفاهیم و  متحد سازمان ملل

 

 نقش مهم سازمان ملل متحد در راه نیل به صلح جهانی
 

 منشور سازمان ملل متحدۀ مقدمــ
 

  :بهمتعهد استیم ما مردم ملل متحد 
 افراد بشر را دچار مصائب  طول حیات ماهای آینده از بالی جنگ که دو بار در داشتن نسل مصؤون

  استبیان نموده  غیرقابل 
 به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی  نسبت خود باورمندیمجدد  ـیدئتاا ب

 ها اعم از کوچک و بزرگ وحقوق مرد و زن و همچنین بین ملت
 المللی ها و سایر منابع حقوق بین نامه الزامات ناشی از عهد به ایجاد شرایط الزم برای حفظ عدالت و احترام

 و
  بیشتر،فراخ دامن و به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی کمک  

  اهدافو برای نیل به این  
 وزیستن  با همسایگان حسن همجواری ۀـبا روحی وصلح  تبا یکدیگر در حالرفق و مدارا  اب 
 المللی وبه متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین 
 های مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین  هایی که عدم استفاده از نیرو شبه قبول اصول و ایجاد رو

 نماید و
 برای همه مردمالمللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی به توسل به وسائل و مجاری بین 

 

 ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم،  مصمم شده
آنان  ۀـاند و اختیارات تام نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده های متبوع ما توسطو در نتیجه دولت

اند و  نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده و ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است
  [ 12]  .11نمایند المللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود تأسیس میبدینوسیله یک سازمان بین

 

منجر به تأسیس و جهانی ، دوم جنگ ویرانگر  پس از بیست و سه سال و دورانملل پس از  ۀـشکی نیست که جامع
بود که سرانجام یک نهاد جهانی مانند سازمان ملل  تأریخ ۀـمهمترین واقع ادغامملل متحد شد. این  تشکیل سازمان

 للسازمان مۀ توسعـ. شودصلح جهانی پایدار  نایل به هک امید میرودو  نمایدمتحد توانست نقش صلح ساز را بازی 

                                                           
5 - Akbar the Great of Mongol Empire 
6 - Queen Victoria’s British Empire 
7 - Hitler of Third Reich  
8 - Joseph Stalin of Soviet Union 
9 - Westphalia 
10 - Versailles Treaty 

قانون  ۱۹۴۶کشور عضو در لندن تأسیس شد و در سال  ۴۴با  ۱۹۴۵نوامبر  ۱۶ - ۱از کرد.  شآغاز م۱۹۲۱ملل در سال  ۀجامعـ - 11 

با مخالفت با انتشارات  ۱۹۵۶ریقای جنوبی در سال افده شد. ینژاد و تعصب نژادی گنجان ۀـاعالمی ۱۹۷۸اساسی یونسکو پذیرفته شد. در سال 

 . مؤلفملل متحد استپ انکشاف روشد. یونسکو عضو گ ءاحیا مندیاللسن یتوسط ن ۱۹۹۴سازمان از یونسکو خارج شد و در سال 

 -ۀ قطعنامـدر رابطه با صلح  ۱۲و  ۱۰اقالم (. صلح ، عزت و برابری در یک سیاره سالم. مواد گوگل -منشور ملل متحد )متن کامل - 12 

خود می تواند به  ۀـداد و مجمع عمومی نیز به نوب قرار رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنرا در معرض در می توان است کهقابل بحث 

 مؤلف شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد دهد.
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کشور عضو، چشمگیرترین دستاورد بشریت برای  ۱۹۳به  م۱۹۴۶متحد از پنجاه و یک عضو منشور در سال 
با نمایندگان هر قاره از هر نژاد ، هر  مجتمع بزرگچنین  یبشر تأریخهای  لنمابزرگترین آرزوی آن است. در سا

مگر اینکه نیروهای سازنده صلح  به وقوع می پیوست نباید در تعداد توسعهه نشده است. این فرهنگ و ملتی دید
 از قبیل: نه می داشتجهانی وجود 

 

 کاهش در خشونت 

 کاهش در جنگ های بزرگ 

 کاهش مرگ و میر در جنگ ها 

 افزایش در سن و سال، طول عمر 

 توسعه و تعمیم هر چه بیشتر معارف و سواد 

 رز زندگی و افزایش در تولید ناخالص ملیمعایر طۀ توسعـ 

 افزایش در ثروت ملل 

 کاهش مرگ ها ناشی از امراض ساری و پرازیتی 

 کاهش در گرسنگی 

 کاهش در فقر 

  تکنالوژی معلوماتیافزایش در ارتباطات و 

 پیشرفت سرسام آور در ساینس و تکنالوژی 

 عاتپیشرفت ها در علوم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای حل مناز 

 هدیموکراسی به عنوان بزرگترین نیروی سازندۀ گسترش دامنـ 

  رجوع کنید( ۱افزایش در به رسیمت شناختن و پذیرش دولت های ملی در سازمان ملل متحد )به شکل 

 افزایش در مذاکرات صلح و ملت سازی 

  رو به انکشافافزایش کمک های ملی صندوق وجهی جهان به کشور های 

 انکشافر های رو به افزایش در شمار کشو 

 افزایش در شمار کشور های مسرور و خوشحال جهان 

 افزایش در شناخت حقوق بشر 

  طب )علم صحت(علم پیشرفت های خیلی بزرگ در 
 

 
اند شناخته شدهبه رسمیت توسط سازمان ملل متحد  ۱۹۴۶تعداد کشورهای عضو که از سال   

۱شکل   
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 عضویت در سازمان ملل متحد ۀتوسعـ
آزادی ،  ۀنیروهای سازند ۀـرا نشان می دهد که به احتمال زیاد نتیجملی دولت های  ۀتوسعـتعداد رو به  چارت باال

نهادهای رفاهی مردم ، افزایش عمومی مشارکت شهروندان از نظر اجتماعی ، سیاسی  ۀتعیین سرنوشت ، تعداد فزایند
 (میدان عملموکراسی در یدنیرو های دی است )و اقتصا

 
 ادامه دارد

 

 دهمفصل 
 روند جنگهای بزرگ تقلیلدر مورد  شخبر خو
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