آيا افغانستان در انتظار صلح ،در سال ٢٠١٥به فراموشى
سپرده شده؟
قرار معلومات اوضاع جارى امسال هم هر روز در افغانستان مردم قربانى ميدهند.
با وجوديكه در ماه هاى اخير اين كشور شاهد تحوالت و تغيراتى بود اما از صدر مطبوعات عام
حذف شده و دور از أنظار سياست جهان ميباشد.
حكومت وحدت ملى با اشتراك دو رقيب سياسى اقاى اشرف غنى و اقاى عبدهللا عبدهللا با پيروى
از نظام ليبراليستى نوين زمام امور را بدست دارد.
جنگ  ١٣ساله با اشتراك قواى نظامى ناتو و منجمله عساكر دولت المان به إتمام رسيد ،قسمت
اعظم اين عساكر خارجى افغانستان را ترك نمودند ،بتعداد  ١٢٠٠٠سرباز نظامى با يك توظيف
جديد هنوز در افغانستان حضور دارند.
عمليات جنگى با مخالفين مسلح از جمله طالبان ادامه دارد ،دهشت ،ويرانگرى و ترس ورعب
توسعه يافته و قربانى هاى زيادتر طلب ميكند.
 آيا اوضاع سياسى بدتر و خطرناكتر شده؟ بانك جهانى گزارش از حالت وخيم و ناهنزجار اقتصادى و اجتماعى ميدهد ،واقعيتدر كجاست؟
 حقوق زنان كه دفاع از آن در أذهان عامه براى توجيه اين جنگ از طرف غرب تداعىميشد ،در چه حد ميباشد؟
 آيا تنها جنگساالران و معامله گران مواد مخدر برنده اين جنگ محسوب ميشوند؟ تحت كدام شرايط و با چه نوع إمكانات زمينه براى صلح با طالبان و مخالفين مسلحموجود هست؟ راه حل با مسووليت اين معضله چيست؟
 آيا صلح و ثبات با موجوديت قواى خارجى يا بدون آن ميسر هست؟ آيا إمكان تشكيل يك اپوزيسيون نو بنياد قابل تصور هست؟ كدام اند خطوط قرمز مخالفين مسلح مقابل حكومت كابل كه مانع پروسه صلحميشوند؟
 كدام اند وجوه مشتركى كه روى آن روند صلح در بين همه افغان ها و يا اكثريت آنهاپيگيرى گردد.
از جانب ديگر سوال متوجه تحريك صلح در المان ميباشد كه آيا مساعى اين تحريك براى إيجاد
و بلند داشتن داعيه صلح در افغانستان منتفى گرديده ؟
يا آينده يك چالشى براى اين حركت در روند صلح در افغانستان ميباشد؟
ميخواهيم سواالت مطروحه در باال و مسائل ديگرى را در رابطه با افغانستان و اوضاع جارى
اين كشور با شما در جمع عام از ديدگاه هاى مختلف ببررسى و مناقشه بگيريم.

افغانستان ،در سال  ٢٠١٥بعد از خروج قسمت اعظم قواى ناتو و متألفين
آن ،بعد از انعقاد انتخابات رياست جمهورى
 19:00-16:00كانفرانس معلوماتى با مناظره و مباحثه
 21:30-19:30غذاى افغانى و برنامه كلتورى با موسيقى
افتتاح جلسه و برنامه :ساعت  ٤بعد از ظهر توسط خانم كريستين كرش
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بعدا ً الى ساعت  ٧شام ارائه معلومات ،مباحثه و مناقشه با مهمانان اين كانفرانس :
 -١اقاى كريم پوپل ( وكيل مدافع در المان و عضوء هيت مديره  )IALANAروى اوضاع داخل
كشور و زمان مابعد از انتخابات
 -٢خانم فرشته نورى ( ژروناليست افغان و فعال كمك هاى بشرى در افغانستان مقيم كشور هالند)
روى حقوق زنان
 -٣داكتر متين بركى استاد در پوهنتون  Marburgخبير سياسى در امور افغانستان
 -٤خانم وحيده كبير ( كمسيون صلح و آزادى و براى افغانستان) بررسى إمكانات و ظروف مطرح
در پروسه صلح در افغانستان
 -٥راينر برون مسؤول إدارى  IALANAروى مسووليت تحريك صلح در المان در قبال افغانستان
گردانندگان برنامه :خانم  Hannelore Tölkeسخنگوى  DFG-VK NRWو اقاى Lucas Wirl
NaturwissenschafterInnen Initiative für Frieden & Verantwortung
در اخير كانفرانس غذا افغانى خوشمزه ترتيب گرديده و همچنان موسيقى و پروگرام كلتورى مدنظر ميباشد.
در اين برنامه خانم كريستين كرش شما را همراهى ميكند
 ١٣جون در شهر دوسلدورف salzmannbau،
Salzmannbau, Bürgerhaus Bilk, Himmelgeisterstr. 107,
Eingang H, über Parkplatz Uhlenbergstr. Düsseldorf
برگزار كنندگان
deutsch afghanisches
Friedensnetzwerk
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