
٭٭٭تجمع اعتراضی به حمایت از زنان و مردم افغانستان٭٭٭ 
٭٭پنجشنبه سوم مارچ ساعت پنج بعد از ظهر درمیدان گنزه لیزل مرکز شهر گوتینگن٭٭

 در این مدت مجددا مردم زحمتکش افغانستان بخصوص زنان هستند که بار اصلی ظلم۰شش ماه از حاکمیت رژیم جنایتکار طالبان گذشت
و ستم این نیروی بنیادگرای اسلمی را بر دوش میکشند. در این مدت توحش و زن ستیزی حکومت طالبان با تیرباران کردن زنان به

 خرید و٬خاطر بیرون رفتن بدون مرد محرم و یا پوشیدن کفش پاشنه بلند، با شلق زدن، دزدیدن دختر بچه ها برای برده گی جنسی 
 زنان معترض دستگیر و۰ فروش دختران خردسال به تجاران پولدار با تعهد موازین شرعی اسلمی و ……….؛ همراه  بوده است

۰ناگهان سر به نیست میشوند
سران دولتهای غربی روابطشان را از پشت پرده با این جانیان پیش  بردند و رژیم طالبان را در مسند قدرت نشاندند و امروز باز هم این

۰سیاست را دنبال میکنند
در هنگامی که رژیم طالبان انسانهای بیگناه را قتل عام میکند، دولت های غربی تلش اشان اینست که معاملت کثیف خود را با طالبان

دوباره به پیش ببرند و آنها را برسمیت بشناسند. سران دول غربی با نشست ومذاکراتشان در کشور نروژ در ژانویه امسال به این جانیان
 این دولتها با „سکوت و مذاکره با طالبان“ خود مسئول بخشی از جنایات و سرکوب زنان و مردان۰مشروعیت قانونی جهانی بخشیدند

.افغانستان میباشند
برای دولت های غربی حفظ منافع استراتژیک شان نسبت به سرنوشت زنان و مردان افغانستان اهمیت به مراتب والتر داشته به این جهت
حاضر به هر معامله ننگین با رژیم ضدبشری طالبان  اند. اخبار و مصاحبه هایی را که در شبکه های غربی در مورد رژیم طالبان مطرح

 برای دولت٬میشوند، دروغ محض است. اخیرا وزیر توسعه و پیشرفت آلمان در مصاحبه ای که بیستم ژانویه در رسانه ها عنوان میکند
خطر و پیگرد کارمندان محلی در افغانستان وجود٬ نقل از او:،،هیچ شواهدی یا منبع رسمی دولتی مبنی بر تعقیب ۰طالبان تبلیغ میکند

در این شش ماه۰ندارد،،. با این ادعای بیشرمانه از بار مسئولیت پذیرش هزارن کارکنان محلی افغانستان به آلمان شانه خالی میکنند
حاکمیت طالبان ما شاهد خیل عظیمی از مردم خصوصا زنان با کودکان شان با پای برهنه برای نجات خود و خانواده، سر به بیابان

 !گذارده خود را به مرز کشورهای همسایه رساندند، تا شاید از توحش طالبان در امان باشند
امیرخان متقی وزیرامور خارجه دولت امارات اسلمی در نشست مذاکرات نروژ با سران دول غربی واقعیت جنایات دولت طالبان را

 او ادعا دارد که گویا ،،تظاهرکنندگان زن در کابل با برنامه ریزی۰وارونه میسازد و چهره ای بظاهر صلح دوستانه به خود میگیرد
اینگونه تفسیر میکند که ،،خشونت را زنان شروع کردند و عساکر حکومت برای «دفاع۰خشونت و حمله کردن به عساکر طالبان بوده

 وگرنه در حکومت امارات اسلمی تظاهرات بدون خشونت و قانونی جایز۰ازجان خود» میبایستی به معترضین با خشونت پاسخ میدادند
۰است،،

دروغ ! طالبان و صدها جهادیست رنگارنگ دیگراصلح پذیر نیستند. در حکومت آنها هیچ نوع٬پیام زنان افغانستان اینست: دروغ است 
.صلح و آرامش و عدالتی ممکن نیست

خواست ما ازتمامی گروهها و انسانهای آزادیخواه جهان اینست تا در کنار مردم افغانستان ایستاده نگذارند که باز هم بخصوص زنان
۰نگونبخت این سرزمین طعمه سیاست های ضدبشری قدرت های امپریالیستی و بنیادگرایان اسلمی شوند

: خواست های ما در تجمع سوم مارچ
منع دایمی دیپورت افغانها

اقامت دایم و مصئون برای افغانهای مقیم المان
اجازه ورود پناهجویان به آلمان از طریق مرز های زمینی

۰انتقال نه تنها کارمندان محلی بلکه تمام کسانیکه جان شان از طرف طالبان به خطر مواجه است


