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  بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  پورتال ومين اعالميۀس
 "افغانستان آزاد   ــ آزاد افغانستان"
 ٢٠٠٨سپتمبر  ٧
  

  ترجمه از متن المانی
  "جنبش صلح" از: ه نوشت

  

   به تظاهرات ضد جنگدعوت
  

   در برلين و شتوت گرت٢٠٠٨سپتمبر  ٢٠به تاريخ 
  

  !نگذاريد مکلفيت عساکر المانی در افغانستان تمديد گردد
  

، بر استکه برای آن اين جنگ به راه انداخته شده  طی هفت سال جنگ مستمر در افغانستان هيچ يک از اهدافی
سياری مناطق افغانستان در ب.  خشونت، ترور و معامالت مواد مخدر افزايش يافت،بلکه بر عکس. آورده نگرديد

افغانستان تحت شرايط اجتماعی مردم .  قدرت نشسته اندران و مافيای مواد مخدر بر اريکۀکان جنگساالکما
  که حقوق بشر هر روز،زندگی می نمايند  در حالیناشی از جنگ و جنگساالرانزير سايۀ ترس دايمی  نسانی وغيرا

در افغانستان هر . گذاشته استموزی بعد از تجاوز امريکا و ناتو رو به کاهش ميزان سواد آ.  پامال می گردددر آنجا
در . ر اثر زايمان طفلش جان می دهد دقيقه يک زن ٢٩ند و در هر  کودِک زير سن پنج سال می مير٦٠٠روز حدود 

  .نتيجۀ اين اوضاع حد اوسط عمر باشندگان اين کشور تقليل يافته است
 اشغال افغانستان و وضعيت کنونی جنگ که بر اساس آن .نه برای ما قابل پذيرش نيستاشتراک در اين جنگ ظالما

اضالع متحدۀ امريکا و جمهوری فدارلی المان در نظر دارند که قوای جنگی خود را در افغانستان افزايش دهند، 
شت زمان اضالع متحدۀ  با گذ.و افغانستان را به لجنزار هرج و مرج می اندازدخطر ادامۀ جنگ را بيشتر ساخته 

هدف اين . ه استستراتيژی جنگی خويش پيچانيدراتيژی جنگی ناتو و در نتيجه در  المان را بيشتر در گليم ستامريکا
زد تا منافع خود ستراتيژی آنست که شرق نزديک، شرق ميانه و آسيای ميانه را در دام سياست نظم نو خويش بياندا

  .دی تأمين نمايد سياسی و اقتصارا از طريق سيطرۀ
 تشکيل می دهد، " سازیباز"در افغانستان  رافعاليت های او ثقلت با وجود آنکه حکومت المان اعالم کرده بود که 

 نظامی می سازد که چندين برابر مصارف ملکی در روند اعمار وجِهالکن بخش اعظم مصارف پولی اين کشور را 
، بهانه ايست برای  افغانستان"بازسازی" اشتراک المان در ت،حقيقبه احتمال قرين به . مجدد اين کشور می باشد

  .در جنگ اين کشور "گرفتنسهم "
که جنگ خاتمه پيدا کند و عساکر ، فقيت می انجامند  زمانی به مو مجدد، ديموکراسی و انکشاف اجتماعیارماع

با ختم جنگ بايد پول های امدادی در امور کمک های بشر خواهانه برای بهتر . اجنبی از افغانستان خارج شوند
  .ساختن شرايط زندگی مردم اين کشور به مصرف برسند

 وت های بيشتری به اين کشورقبرای فرستادن  المان تقاضا می کنيم که نه تنها پارلمان فدرالبنا برآن ما از وکالی 
  .داجتناب نماينمکلفيت عساکر موجود المان در افغانستان نيز از دادن رأی برای تمديد ، بلکه رأی ندهند

  !وکالی محترم
  .نيدسوء نبي نظر  بهارمان صلحجويانۀ مردم المان را بيشتر از اين

  .پشتيبانی می کنيمتناع از اشتراک در جنگ امما از حقوق اساسی همه عساکر المانی چه زن و چه مرد مبنی بر 
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چنان زير فشار قرار گيرند که  خروج عساکر المانی از افغانستان باعث آن می گردد که امريکا و طرفين جنگ
  .قرار صلح پيدا می گرددتبا اين کار چانس راستينی برای اس. افغانستان را ترک نمايند

 های آينده در قصبات و مناطق مختلفهر نظر داريم تا در هفته ها و مالهذا د. ما برای افغانستان صلح می خواهيم
 از قبيل تظاهرات، اجتماعات، جر و بحث ها، محافل معلوماتی، صحبت با  فعاليت ها و ميتنگ های متعدی،المان

 که بخاطر يمدعوت می نمايلذا از مردم .  به راه اندازيموکالی شورا، توزيع اعالميه ها و اعالنات در مطبوعات را
  . برسانندم سپتمبر در شهر های برلين و يا شتوتگرت حضور به٢٠مظاهرات سر تا سری به تاريخ 

 سپتمبر در شهر کلن کنفرانسی را تحت ٢١ تا ١٩ نژاد پرستان و فاشيست های نوين در نظر دارند که به تاريخ
ين کنفرانس مسلمانان را به حيث جنايتکاران و بد اينها می خواهند با ا. داير کنند" کنفرانس ضد اسالم سازی"عنوان 

  . کاران تاپه زنند و ايشان را از اجتماع خارج کنند
مسرور است از اينکه در رابطه با اين کنفرانس اعتراضاتی پالن شده که می خواهند مانع تدوير اين " جنبش صلح"

  .يک امر تفکيک نا پذير است" بش صلحجن" مبارزه بر ضد جنگ و نژاد پرستی برای ما يعنی .شوندکنفرانس 
  

   "افغانستان آزاد  آزاد افغانستان" پورتال ياداشت
 ضد جنگ، صلح دوست، حقوق بشر، ضد نظامی، سبز ها، چپ ها، نهادن به مظاهرات از طريق ده ها افراخواين 

ند ان می تو،ها باشندسازمانشناخت اين  عالقه مندکه  کسانی . است و غيره سازمان داده شدهدفاع از حقوق مهاجرين
 :به لينک ذيل مراجعه نمايند
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