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 خانۀ فرهنگ افغانستان، برلین

 فراخوان 

تجمع اعتراضی در برلین برای تقبیح حمالت ترورسیتی اخیر در    

 کابل و رساندن صدای مردم افغانستان به گوش جهانیان

   !ما حذف نمی شویم 

دانشجویان دانشگاه/ پوهنتون کابل، تنها ترور چند دانشجو نبوده، بلکه حمله  حمله تروریستی و کشتار  
 .به تمام مخالفان تفکر طالبانیزم پنداشته می شود 

 .دردا که چهل سال است که این حذف و کشتار تکرار می شود 

کمیت  حاآن در افغانستان تا    ۀامپریالیسم شوروی و استقرار حکومت دست نشاند سوسیال  از زمان حمله  
 .مریکا و ناتو همه در فجایع افغانستان نقش داشته اند اارتش تجاوز تنظیمی و   -گروههای جهادی 

پوسیده  پدیدۀ  یعنی دو   هر کدام از این گروه ها یا جزئی از امپریالیست ها بودند و یا بنیادگرایان مذهبی،  
 .برای بشریت بوده است  ای که ارمغان شان ترور، وحشت و کشتار 

علیه همدیگر پرچم بلند می کردند،    ،، امپریالیسم و بنیادگرایان مذهبیتاریخ یعنی  دو منسوخ   بالً اگر ق
 ً  .با هم دست اتحاد داده اند   امروزه در افغانستان رسما

همواره دو حزب جمهوریخواه و دموکراتهای امریکا در تقویت، پرورش و اکمال این نیروهای بنیادگرا  
 .عمده داشته اند در چهل سال گذشته نقش  

ا  هقدرت را به طالبان واگذار کند، همان طالبانی که سالکه  پنس در تالش است    -   امروزه فاشیزم ترامپ  
 .و با شعار دموکراسی، به افغانستان حمله کرد   ها مریکا برای ساقط کردن آناپیش 

امپریالیسم و بنیادگرایی نه  ما حذف نمی شویم تا بگوئیم از جنایات شما آگاهیم! حذف نمی شویم تا با  
که در جهان مرزبندی و مبارزه کنیم. ما حذف نمی شویم تا فریاد همه قربانیان این  بل  ،فقط در افغانستان
باشیم افغانستان تجمع اعتراضی را    .چهل سال  مقابل سفارت آمریکا در   بدین منظور خانه فرهنگ 

 .برلین برگزار می کند 

   . خواهیم برای دادخواهی در این اعتراض با ما همراه شوند ن می ما از همه آزادی خواهان جها

 .مقابل سفارت آمریکا در برلین قبل از ظهر، ساعت ده و نیم  ز ششم نوامبر ا روز جمعه  

g&feature=youtu.be-MtXm1https://www.youtube.com/watch?v=NvVY 
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