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  صلحیدرخواست برا
  سرآشادهمكتوب

 
 هي آه عل١٨ قرن یكاي  امراميق از تجربهء.  شودي  به ندرت موفق می مردمامي ضد قاتيآه عمل ديگوي به ما مخيتار
 آلمان هي علايوگوسالوي مردم یزاني پارتی جنگ هاونان،ي و هي هسپانی داخلی ها، جنگ های تا جاپاندندي جنگی مهيبرتان
 ی راه حل نظامچي آه همي آموزیر افغانستان، ما م دی تجربهء شورورًاي و اختنامي در وكاي تجربهء فرانسه و امر،یناز
 .ستي آنندگان  موجود نامي با قله مقابیبرا
 

 را سر هم گذاشته یعي وسی ارقام تجربكاگويدر پوهنتون ش  (Professor Robert Pape) پي رابرت پسوريپروف
 نند،ي بی آنها مكهيطور.  اشغال است دارند آه آنهم صرف مخالفت با حمله و زهي انگكي صرف اني  شورشدهديآه نشان م

 زهي انگشي فقط همني اه،يصرف نظر از توج.   خود برانندني را از سرزمگناهي بی است آه قواني آنندگان  اامي قفهءيوظ
 و انتخابات آزاد صحبت ی از دموآراسی اشغالیقوا.  كندي مكي  اشغال تحرهي است و خواهد بود آه مقاومت را  علیا
 ی را  نفخابات انتجهءي آنها تن در ندهد، در آن وقت نتاتي باشد آه به  هدایاما اگر برندهء  انتخابات  شخص.   آنندیم
 شوند،ي به اشغالگران فروخته مستي ترورثي منحیاسيدشمان س.  شوندي شده و فروخته میداريطرفداران خر.   آنندیم

 .ميتان بود شاهد شكار انعام و بخشش  ائتالف شمال در افغانسكهيطور
 

از ماه .  گرددي مادي "یخسارهء جانب" است آه اآثرًا  ی به تلفات مردم ملكی عمدی اعتنائی مشكل بني تری جدالآن
 افغان را  حساب مورد ی طب بلومبرگ  تلفات مردم ملكی و پوهنري همشاوي پوهنتون ننسو،ي بد٢٠٠١اآتوبر سال  

 است آه به ی از حمالت هوائی تلفات ناشنياآثر ا.   استشته  هزار گذ١٠٠٠٠٠تعداد حاال از .  شمارش قرار داده اند
 شخص كي اي و هي قركي حساب با هي و تصفی خصومت شخصنكهي ااي دو جانبه داشته و یاساس حرف افراد آه وفادار

فغانستان و  اني آه پشتون ها را ب١٨٩٣ یحمالت رعد آسا  آه به امتداد سرحدات استعمار.  رديگيدارند، صورت م
 و ناتو كاي غارتگر امری در مقابل قواري فقیپشتون ها.   مبدل شده استی نمودند، به قتل عام آشتار همگانمي تقساآستانپ

  با خود دي و فاسفورس سفی ترمو بارك، مواد منفجرهء پطرولی ناپالم، بمب های اسلحه را مانند بم هانيآه وحشتناآتر
 ممنوع شده ی المللني سالح ها نه تنها در پروتوآال بنيا.   ناتوان اندكنند،يم استعمال یلك مردم مهيآورده و آنها را عل

 تي سالح ها به حكم جنانياستفاده از چن.  ستي اصًال قابل قبول نی آنها به مراآز نفوس مردم ملكیكياست، بلكه نزد
 . استنواي تحت آنوانشن جیجنگ

 
 ۵١ ماده ري بر افغانستان مغاكايتجاوز امر.   را داشتكاي نه توان حمله به امر  نه حمله آرده وكاي به امرافغانستان
 عمل نشاندهندهء نيا.  است” جنگ تجاوز“ نورمبرگ اري با افغانستان  بر حسب معكايجنگ امر.   استنوايآنوانشن ج

  نيمرتكب.  مي ادهي دخي را قبًال در تاری نوع روش مغولنيما ا.   استالدول ني  به حقوق بكاي امری احترامی و بی اعتنائیب
 بداند آه دي باكايامر.   نخواهند شدادي یكي به نندهي آني مورخعهءي خود را از دست داده و ذری اخالقهءي  روحاتي جنانيا

 آنها ی هالي اند آه فامی بلكه مردم عادستندي طالبان نی ورزند، القاعده و حتی مخالفت می آه  با غرور امپراطوریآسان
 اي تجمع و كي مردم در ني صورت گرفته است آه اني آشتار ها بخاطر انيا.   دور آشته شده اندفت هزار  ٣٠٠٠٠از 

 از آشتن دي مابام،ي نمائري ذهن و قلب مردم را تسخنكهي ایبرا.  رودي ماني شورشتي شده اند آه اشتباه فعالدهي دیمجاورت
 بوش در ی معنی پوچ و بی حرف هااي آشود،ي آشته مگناهي طفل، زن و مرد بكي كهيوقت.  مي اجتناب نمائگريكدي فالاط

  تعداد شود،ي آه آشته میگناهي هر بیبرا!   دارد؟  البته آه نهی به افغانستان  آدام معنی و آزادیبارهء آوردن دموآراس
   . خواهند آردامي بر ضد آشتار قگري داديز
 

 و گاز و لي تی برایكائي امری هاشني قابل رفع آورپورريه بر اشتها و عطش غ است آبي و فرلهي حكي با ترور جنگ
 به جنگ كي بخاطر تاآتتواندي نمیآس.   بند و بار و خالف وجدان،  استوار استی فروش بیتوسعهء بازار اسلحه برا

.   را ثروتمند  سازدرهي و غتاي مارتن ـ مرك،يلكتري جنرال اون،يتي ـ مارتن، رتي الآهستي حالت بانيا.   مبادرت ورزد
  خواهد داشت؟  اطفال هر تي موثرني ااي خوب باشد، آكاي امری شخص برادني اگر جنگ با ترور و به محكمه آشانیحت

 .ندي آی مري خشونت گهيدو جانب در دور  تسلسل خشونت و خشونت و عل
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 آشور را ترك ني فرصت انيان به زودتر است آه اشغالگرني ها، ای حل بحران افغانستان، قبرستان امپراطورراه
 بداند آه همه پشتون ها طالبان نبوده  و همه دي باكايامر.  رندي بگمي خود تصمندهءيمردم افغان حق دارند آه به آ.  نديگو

همهء .  روندي و مندي آی ها میامپراطور.   علوفهء جالوت خسته شده اندودنافغان ها از آمتر نب.  ستنديطالبان القاعده ن
 خي اند و همه در زباله دان تارختهي را رگناهي خون مردم بنهايهمهء ا.   دوخته اندگراني دني طمع به ثروت و سرزمنهايا

  مشاور ،یسكي برزنوي  زبگنكهيطور. ستي تنها راه حل آامل نشتري بداند آه صرف ارسال عسكر بدي باكايامر.  رفته اند
 مردم شتري همراه با تلفات بیكائي عساآر امرشتريارسال ب.   هشدار داد٢٠٠٨ ی در ماه جوالكاي سابق امری ملتيامن
  ی قواكهي به همان نحونندي ببني متجاوزثي را منحانيكائي امری باعث خواهد شد آه قسمت اعظم جامعه افغان،یملك

 آه خواهدي مكاي از امری جامعهء افغانت،يبخاطر بشر.   مشاهده آردند١٩٨٩ ـ ١٩٧٩ مدت محدود  كي ی را برایشورو
 خود را به تي هوكاي امرنكار،يبا ا.  ابدي بحران افغانستان بی براكيپلماتيبا مقاومت افغان داخل مذاآره شده و راه حل د

 .افتي باز خواهد ی ملت قانون شناس و گهواره آزادثيح
 

 


