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عارف عباسی

اظهارات انتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد
آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه هشدار داد که از این بیشتر مردم افغانستان نباید به
خاطر گروه طالبان توسط جامعۀ بین المللی به طور دسته جمعی مجازات شوند. (BBC).
به باور من این عاقالنه و خردمندانه توصیه ای است برای زور مندان جهان که در این شرائط بر بنیاد
ملحوظات حاد انسانی چنین موقفی توسط جامعۀ جهانی در قبال مردم افغانستان اتخاذ گردد.
برای جامعۀ جهانی ،با نگرانی ها و هراس های مؤجه ،امکانات و شرائط بهتری از لحاظ دپلوماسی میسر
است که سیاست های حکومت طالبان را ،بدون تحمیل نظام دل خواه و دخالت های خالف منافع ملی و شرائط
عینی مملکت ،با اصول غیر قابل انکار حقوق بشر و سائر مقتضیات مشروع آدمیت چون اعطای حق تحصیل
و شمول زنان در کلیه فعالیت های اجتماعی و سهم گیری اهل فن و تخصص هر قوم در بخش های مختلف
ساختار حکومت (نه سهمیه های متداول قومی) مطابقت بخشیده عیار سازند .تحمیل فشار ،زور آوری و
تمثیل قدرت پیامد های بس ناگاور خطیر به سطح جهانی دارد.
طالبان را اگر ارادۀ صادقا نه برای شمول در خانوادۀ بزرگ ملل و ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی در
چوکات تعامالت دپلوماتیک بوده و به طور قاطع در صدد کسب مشروعیت و اعتبار بین المللی و بقای نظام
خود باشند جز انعطاف پذیری و پرهیز از افراطیت و تند گرایی برای شان راه دیگر نیست.
هیچ نهاد خارجی بدون اشتراک فعال و مستقیم نظام بر سر اقتدار کمک الزم را با بینوایان ،محتاجان و
مستمندان واقعی افغانستان رسانیده نمی تواند.
مفکورۀ جو بایدن رئیس جمهور امریکا مبنی بر کنار بردن حکومت طالبان در امور توزیع کمک های بشری
سطحی نگری ،غیر عملی ،آلوده به فساد و تکرار اشتباهات پارینه است.
رسیدگی به حال نهایت وخیم و رقت بار بشری در افغستان ارجحیت جهانی داشته نجات بشر از هالکت
مطلق است و نباید در این مرحلۀ مهم و حیاتی شرائط دیگری پیوند گردیده با اتخاذ تدابیر شمول تعامالت دو
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لطفا ً مقاالت خود را به این آدرس ارسال بداریدinfo@arianafghanistan.com :

جانبه و چندین جانبه و برخورد های اعتدال آمیز نه زور گویانه بنا بر حکم عقالنیت سیاسی و تجارب پیشین
امکان ایجاد تغییرات و اصالحات میسر است.
قبض دارایی های نقدۀ افغانستان خود عامل فقر فزایی و بحران است که باید هرچه زود تر رها شود.
انگال مارکل صدراعظم جرمنی ،در جلسۀ مجازی  G-20مدبرانه و معقول گفت هرج و مرج در افغانستان
به سود هیچ یک ما نیست.

برای مطالب دیگر عارف عباسی روی عکس کلیک کنید
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