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ما انسانهای خانواده بشر ،توافق به پایان دادن جنگ میکنیم.
همچو شما ،ما افغانها نیز از جنگ خسته شده ایم .جنگ همه چیز را از ما گرفته و هیچ چیز را
بواسطه آن حل نموده نمیتوانیم .جنگ "تروریزم" را افزایش داده و خطراتی مانند ازبین بردن
خودمان را توسط جنگ افزارهای هستهای را به وجود آورده است.
برای ازبین بردن جنگ ما گروههای دو نفری و یا بیش از آن را تشکیل داده ،توافق میکنیم که اسلحه
و جنگ را ممنوع کنیم تا نظامهای عدم خشونت در تمام جنبههای زندهگی مان بوجود بیاید .با نظامهای
عدم خشونت مستقل دیگر نیاز به شرکت در نظام های جنگی امروز نداریم .ما هیچگونه حمایت مالی و
معنوی از افراد و یا گروههای که جنگ میکنند نمیکنیم.
ما شفا مییافیم و شروع به زندهگی متفاوت میکنیم .در این زندهگی شاگردان بهتر میآموزند ،کارگران
و دهاقین بهتر کار میکنند ،مادران کمتر تشویش چیزی را دارند و منابع اساسی انسانی به شکل بهتر
میان انسانها شریک میشود.
ما برای ساختن ارتباطات مساوی با طبیعت و تمام انسانها یک تجمع بزرگ بدون مرز میسازیم که در
آن انسانها فراتر از اهداف جداگانه خویش رفته و برای ساختن جهان سرسبز ،مساوی و بدون جنگ
در کنارهم کار میکنند.
یک جمع بزرگ انسانها الزم است بخاطریکه تا تغییرات اقلیمی و نابرابری را از بین نبریم ،جنگ را از
بین برده نمیتوانیم.
این بحرانها را کسانی خلق کرده اند که با زور و خشونت بر ما حاکمیت میکنند .ما جنگ را فرد به
فرد نابود میکنیم ،و منتظر نخبگان نیستیم چرا که آنها اند که جنگ را هر روز دامن میزنند.
ما هیچ فرقی میان جنگهای خورد و بزرگ و یا کسانیکه توجیهاتی برای جنگ میسازند قایل نیستیم.
ما به هر نوع خشونت و جنگ « نه » میگوییم و توافق میکنیم که هیچ وقت تحت هیچ شرایطی جنگ
نمیکنیم.
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