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 ۱۴/۱۰/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی
 

 رهبری جنگ برای صلح
 

 

 "فیلسوف" معروف قرن بیست، "کارل رایموند پوپر" اتریشی تبار انگلیسی
 

کارل رایموند پوپر نظرات عالمانه خود را پیرامون رهبری جنگ برای صلح بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی 
در مورد خطرات سالحهای تهاجمی اتومی و رهبری جنگ برای صلح ابراز داشته، که اینک ما قسمت از ترجمۀ 

  آنرا چنین میخوانیم که وی میگوید:

هستیم، که در آینده صورت می پذیرد. برای ما گذشته داده شده است. با این  " ما همین حاال برای آنچه مسؤول
دیگر هیچ فعالیت کرده نمی توانیم که آنرا انجام دهیم، با وجود آنکه ما برای گذشته هم با یک مفهوم دیگر  امر ما

 ن برای آینده، حاضر همینیعنی به مسؤولیت کشانده می شویم، برای آنچه که انجام داده ایم. لیک جوابگو هستیم،

اکنون از نگاه اخالقی مسؤولیت داریم، ما باید بدون عینک آیدیالوژیک، بهترین را، انجام دهیم، هم چنان وقتی، که 
دورنما، برای آن خیلی خوب هم نباشد. بهترین، به مفهوم کامأل تعیین کننده است، که به کمترین حالت از زور کار 

 دف باشد که اندوه غیر ضروری، تقلیل یابید." گرفته شود، آنچه باید ه
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هزار  ۳۵سی گفت اند که در سه روز جنگ هلمند، حدود بییوناما یا هیات معاونت ملل متحد در افغانستان به بی" 
اند. همزمان با تداوم جنگ در این آواره و به شهر لشکرگاه، مرکز والیت هلمند پناه آورده نفر از مناطق جنگی

 اند."ت، سفیران برخی از کشورهای خارجی خواستار پایان درگیری شدهوالی
 

 
 

" رقم تلفات غیرنظامیان در جنگ هلمند به صورت رسمی اعالم نشده اما سازمان غیردولتی ایمرجنسی، که 
روز  دو سی گفت که تنها دربی، به بیکندهای خاص قربانیان جنگ را در افغانستان اداره میو کلینیک شفاخانها

شفاخانه ها والیتی این سازمان انتقال یافته و حدود ده نفر از این افراد جان  زخمی به ۷۰اول جنگ، نزدیک به 

 اند."باخته
با این وحشت و جنایات ضد بشری فوق بگونه مثال در هلمند درست نگاه کنید، گناه مردم ملکی هلمند چیست، این 

در این سرزمین باالی مردم بیگناه و مظلوم ملکی هلمند ببارآورده اند، مسؤل  جهنم و کربالی آتش توپخانه را کیها

 این همه جنایات و قتل عام مردم ملکی در افغانستان کیست؟ 
سوال اساسی اینست که آیا دولت فاسد کنونی افغانستان، جنگی های طالبان که هردو طرف از جانب اجنبیها حمایت 
سیاسی، نظامی، مالی برای کسب قدرت نامشروع ار راه جنگ و خونریزی جنایت می آفریند، احساس میکند که آیندۀ 

 جنایات جهنم و کربالی آتش توپخانه پرسیده شود؟  برای پرسش چنین جنایات وجود خواهد داشت، که از مجرمین این
یا نه اینکه این نوکران اجنبی به حمایت باداران خارجی خویش مغرور اند، تعصبات کور "مذهبی" هیتلرمابانه خود 

م، الرا بنام "جهاد" علیه مردم مظلوم بیدفاع افغانستان انجام می دهند، این اعمال جنایتبار شوم نه "جهاد" است، نه اس

 نه افغانیت و نه دولتداری.
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جنگ افروزان این جنگ بربادی ملت افغان هیچ گونه شرف انسانی و احساس عاطفی ندارد، اگر طرفین درگیر در 
شرف و احساس راجع به ملت و مردم مظلوم کشور می داشتند برای حل صلح ویا  جنگ افغانستان کوچکترین

  جنگ یکی را انتخاب میکردند.
 

اگر طرفین جنگ براستی صلح میخواستند، با اصول مذاکرات صلح و قطع جنگ پایبند می بودند، با فشارهای  -*
اجنبی ها از قصرهای اعراب دوحه راجع به مذاکرات "صلح" به ملت افغان و مردم جهان حقیقت را می گفتند. از 

بیدفاع گیرماندۀ در میدانهای جنگ دروغها  بلندگویان دشمنان مردم افغانستان برای فریب وغافلگیری مردم ملکی و

در آنصورت مردم ملکی و بیدفاع غافگیر نمی شدند و قربانی دروغهای طرفین . را جع به "صلح" پخش نمیکردند
 جنگ هم نمی شدند.

 

بزدالنه و خفاش خود را بس میکردند. باید مردانه وار  طرفین درگیر جنگ بیگانه دولت و طالبان اگر اعمال -*
خارج از ساحات مسکونی مردم ملکی میدان جنگ خود را مشخص میساختند و در بین خود می جنگیدند، تصفیه 

  .حساب عقده های تشنۀ قدرت خود را بدون ضرر و قتل عام مردم بیگناه ملکی انجام می دادند
 

لت و طالبان به هیچ صورت مردم افغانستان نباید دیگر فریب دولت و طالبان را در امر تأمین صلح بخورند، دو -*

در افغانستان صلح را تأمین کرده نمی توانند، آنها برای قدرت نامشروع و غارت، به اشارۀ دشمنان مردم افغانستان 
دوری از طرفین جنگ )دولت و طالبان( و اتحاد ملی برای تأمین صلح  می جنگند. یگانه راه نجات مردم افغانستان

  از حضور عمال فاسد دولت و طالبان است وبس. و عدالت توسط خود مردم خارج
 

 زنده باد صلح واقعی و عدالت اجتماعی.
 مرگ بر دروغگویان اجیر بیگانه در افغانستان عزیز.
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