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  کريستيان بوخهولتس : نوشتۀ 

            و کالوديا هايت
  AA -  AAترجمه از پورتال 

   2008 سپتمبر 14

  
 

  "از افغانستان خارج گردندبايد قوای المان "
  

  )بخش اول ( 
  

المان زير عنوان باال، بدست ما رسيد، که چون به واقعيت های تلخ موجود " حزب چپ"بروشيوری از 
در افغانستان تماس ميگيرد، تصميم گرفتيم که قسمتهائی از آنرا ترجمه کرده، از نظر خوانندگان ارجمند 

جنبش " زير چتر اين حزب با همکاری تعداد زياد انجمن ها و اشخاص صاحب رسوخ،. پورتال بگذرانيم
 ، تظاهراتی را مبنی بر تقاضای خروج عساکر المانی از افغانستان، 2008 سپتمبر 20، به تاريخ " صلح

 سپتمبر، چنين 15سال گذشته نيز به ابتکار اين جنبش، به تاريخ . برپا ميکنددر برلين و شتوتگارت 
  .تظاهرات برپا گرديده بود

  
  د؟قوای المان در افغانستان چه ميکنن

در خزان امسال موضوع تمديد مأموريت قوای المان در افغانستان، جهت تأئيد به پارلمان فدرال المان 
  .پيش ميگردد

  :خود ادعاء ميکند که " هوم پيج"اردوی المان در 
پرده شده، در جهت تأمين حقوق ملل متحد برايش سسازمان قوای ايساف بنا بر وظيفه ای که از طرف « 

معاودت مواد امدادی بشردوستانه و در جهت تأمين ، در جهت انتقال يجاد و تأمين امنيتبشر، در جهت ا
  ».منسجم پناهندگان، به حکومت افغانستان ياری ميرساند

  :موضوع را از نگاه ديگر می بيند " چپ ها"
به ناتو ميخواهد که قوای خود را بصورت دائمی در افغانستان مستقر گرداند، چون اين سرزمين نظر 

موقعيتش در قبال شرق نزديک، آسيای مرکزی ، روسيه و چين از اهميت  ستراتژيک برخوردار 
 المان می بيند، تا در ود در افغانستان، نيز چانسی برای از طريق ماموريت خالحکومت فدر. ميباشد

 بار رای اکثريت مردم افغانستان، فقر بيحد بزرگ بمگر" جنگ. "عرصۀ سياست جهانی قد علم نمايد
   .آورده و باعث  خطرات جانی و حياتی آنها ميگردد

  
 86: ضمن يک نظرگيری به اثبات ميرساند که ) شبکۀ اول تلويزيون دولتی المان (ARDتلويزيون 

 درصد المانها طرفدار 55درصد مردم المان مخالف مأموريت قوای عسکری المان در خارج بوده و 
اين بروشيور داليلی را ارائه ميکند، که مطابق به آن . ن ميباشندخروج فوری عساکر المان از افغانستا

 اين بروشيور باثبات ميرساند، که. اشتراک خود را در جنگ افغانستان، به پايان برساندبايد اردوی المان 
  .، يگانه راهيست که به مردم افغانستان کمک مينمايدخروج فوری و بدون قيد و شرط قوای عسکری

  
  "ار مجدداعم"افسانۀ 

بايد پرسيد که قطعات ناتو و امدادگران بازسازی، چه سود و منفعتی را برای افغانان بار می آورند؟ 
  .متأسفانه که قسمت اعظم بيالنس، منفی است
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فقط يک قشر متمول از اشغال افغانستان نفع برميدارد و تنها برای همين هاست که زندگی در کابل حالت 
 که دامنگير اکثريت  افغانان ميباشد، ين حال تهديدات اجتماعی و نظاميیدر ع. نورمال را بخود گرفته
ملل متحد ضمن گزارش سازمان .  نمی کاهد، از فقر سرسام آوررشد اقتصادی. رو به تزايد نهاده است

ياد ميگردد، تنزلی را نسبت به سال  ) Human Development Index(انکشاف جهانی خود که به نام 
  . ، تثبيت کرده است2004

  
) يکهزار و پنجصد(1500دالر بود ، که امروز به ) 50(کرايۀ يک خانۀ کوچک پيش از اشغال، پنجاه 

از برکت .  بسر ميبرندگرسنگی مليون آن در حالت فاقه و 6،6، از جملۀ سی مليون افغان. دالر باال رفته
.  درصد نزول کرده23،5 ، به 2005 در سال 28،7 از سواد آموزی کالنساالنتهاجم غربيان، نصاب 

  .پائين آمده است سال 43،1 به 44،5عمر در همين مدت از اوسط 
   

 را به عوض اينکه به مکتب بفرستند، به فقر روزافزون بسا انسانان را مجبور ساخته که فرزندان خود
مردم در شهرهائی . تأمينات صحی ناقص بوده و غالبًا باالتر از توان مادی اهالی ميباشد .کار بگمارند

تنها .  گرديده اندمهلکنظير کابل و يا قندهار، بخاطر موجود نبودن بدررفت درست، مبتال به بيماريهای 
دستگاههای جديد توليد برق بيشتر برای حکومت ، . اعت برق دارندده درصد مردم روزانه برای چند س

  .اردو ، شرکتها و مؤسسات خارجی می چرخند
  

نفر ) هشتاد هزار (80000الاقل .  صدها هزار افغان از مناطق جنوبی و شرقی افغانستان فرار کرده اند
  .تانده نخواهند توانستايشان در وضع رقتباری بسر ميبرند، در حدی که زمستان را زنده سر گذش

  
  رنج زنان

بسا زنان بمانند سابق،  بغـير از . زنان بزرگترين رنج ناشی از سياست اشغالی را متحمل ميگردند
عروسی های اجباری در حال .  می يابندددريوزه گری و روسپيگری ، به مشکل کار ديگری برای خو

 بيوه زن کابل ، مرگ را بر 50000يشتر از  درصد از جملۀ ب65آمار نشان ميدهد،  که  . تزايد است
  . طالبان دارند در شهرهای بزرگ، وضعی بهتر از دورۀتنها زنان ثروتمند. چنين زندگی ترجيح ميدهند

 است که از همين سبب. ست که بدون مرد،  خانۀ خود را ترک کنندخالی از خطر نيبرای اکثر زنان 
کام تأمينات صحی بدو دليل نا. به مشکل ميتوانند بهره بگيرند از امدادهای قليلی که عرضه ميگردد، زنان
 درصد 52تنها .  يکی بخاطر وضع خراب امنيتی و ديگر بخاطر مصارف گزافی که ايجاب ميکند.است

. زايمان بهره مند گردنددر هنگام  درصد زنان روستائی ميتوانند از کمکهای طبی 9زنان شهری و فقط 
 درصد اطفال قبل از رسيدن به پنج 20.  جان ميسپاردوضع حمل حينغان  دقيقه يک زن اف29در هر 

. بسا زنان بخاطر وضع اختناق آور و دپرسيونی که دارند، به ترياک پناه ميبرند. ميرند سالگی، می
  . درصد کل زنان افغان تخمين ميکنند30 تا 20متخصصان نصاب زنان ترياکی را 

    
 

 


