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  :محترما

  
از تصميم شما در مورد اعطای جايزۀ صلح نوبل به رئيس جمھور اوباما تکان خورده و " افغانستان آزاد"پورتال 

ود.  وحشت زده شد ق نم زوم  را خل د ل يش از ح م ب م زود و ھ اد ھ ر تعجب  و فري ن خب ا  . اي ور اوبام يس جمھ رئ

ل از .  بخاطر سعی ممتدش در تزئيد جنگ در افغانستان و جای ديگر مستحق جايزۀ صلح نيست ز صلح نوب آيا مرک

ال اگر چنين .  آنچه باالی مردم تيره روز افغانستان و عراق اتفاق می افتد، آگاه است ستان آزاد"باشد، پورت  -افغان

رد" آزاد افغانستان ر سؤال بب ت، رئيس جمھور .  حق دارد تعقل مرکز صلح نوبل رادر اتخاذ تصميمش زي در حقيق

  :اوباما

  .      به روش بوش در مورد بازداشت مدت نامعين برگشت

  .     جنگ را در افغانستان تزئيد بخشيد

  . به افغانستان و عراق افزايش دادبودجۀ دفاعی را با تخصيصۀ بيشتر 

  .بر سوماليا تجاوز نمود

  .امريکا را در يک حالت واقعی جنگ ھميشگی نگھميدارد

امريکا با ھمکاری ناتو و اسرائيل يک ماجراجوئی .  ما در مقطع جدی ترين بحران در تاريخ حاضر قرار داريم

اعطای جايزۀ صلح نوبل به رئيس جمھور .  راه انداخته است که آيندۀ بشر را تھديد ميکندنظامی جھانی را به 

اوباما به تمرين خشونت و اشغال سرزمين ھای بيگانه به شمول کشتار بيرحمانۀ افراد ملکی به نام حقوق بشر و 

حيث جد و جھد انسانی وقتيکه جنگ صلح ميشود، وقتيکه برنامۀ نظامی من.  دموکراسی مشروعيت خواھد بخشيد

  .اعالم ميگردد، و زمانيکه دروغ صداقت ميشود، آنگاه بشريت به سوی مصيبت بی سابقه حرکت خواھد کرد

  :يادداشت

در مخالفت با اعطای جايزه " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"متن باال ترجمۀ نامۀ اعتراض آميزيست که پورتال 

  .زی اعطای جوايز ارسال داشته استصلح نوبل برای اوباما، به دفتر مرک
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