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  ٢٠١٩ فبروری ٠١

  ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴٢٨ 

  :به آتش کشيدن مکتب دخترانه در منطقۀ گنھکان واليت فراه

به آتش کشيدن يک مکتب دخترانه در قريۀ گنھکان  وحوش طالبی با منفجر ساختن و ١٣٩٧  دلو سال١٠به تاريخ  

گذشته اين دومين مکتب  در يک ماه. فراه بيش از يک ھزار دختر را از آموزش تعليم و تربيه محروم ساختند واليت

طالبان جنايتکار و مزدور در يک اعالميه از به آتش  ھرچند. است که در حومۀ مرکز شھر فراه به آتش کشيده می شود

 گنھکان انکار کرده، اما برخورد ھای ھستريک و ساديستی اين گروه جاھل و نادان با مکتب دخترانه در قريۀکشيدن 

سازد که  ًدختران کامال واضح می ًعلم، دانش، معارف، پيشرفت و مخصوصا مخالفت ديوانه وار آنھا با آموزش زنان و

 . می گرددطالب بر به آتش کشيدن مکتب دخترانه به وحشی صفتان» افتخار«

  

  :درصد خاک افغانستان اشغالی۴٧حاکميت وحوش طالبی به 

جنايتکار  که به کنگرۀ امريکای) راسيگ(ادارۀ بازرس ويژۀ امريکا برای بازسازی افغانستان  در تازه ترين گزارش 

 بخش درصد مردم در ۶٣(درصد  ۵٣ ، دولت پوشالی کابل به٢٠١٨ارائه گرديده، آمده است که در سه ماه اخير سال 

   .درصد خاک افغانستان حاکميت دارد ۴٧طالبی به  و وحوش) ھای زير حاکميت دولت پوشالی زندگی می کند

  تن بوده که نسبت٣٠٨۶٩٣ چيزی در حدود ٢٠١٨ اکتوبر ٣١نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی تا  به اساس اين گزارش

اين در . افغانستان رسيده است در» حمايت قاطع«موريت پشتيبانی أ سال گذشته، به پائين سطح از زمان آغاز م۴به 

يس گفته بود که از کنفرانسی در شھر داووس کشور سو قبل درروز  به نام اشرف غنی چند  ایهحاليست که جرثوم

 در گوشۀ ديگری از اين گزارش. نيروی امنيتی دولت پوشالی کشته شده اند ۴۵٠٠٠ آغاز حکومت وحدت ملی تاکنون

درصد از ولسوالی ھا  ٣٣ ، دولت پوشالی ھفت ولسوالی را از دست داده و ھمچنان در٢٠١٨ه آخر آمده که در سه ما

  .جنگ جريان دارند

 ٢٠٢۴  ميليارد دالر تا سال۵ساالنه (سرازير شدن موج سرسام آور کمک ھای ملکی و نظامی مسخره است که با وجود 

به دولت پوشالی پراخت می  و ساير کشور ھای ناتوبرای بقای نيروی نظامی اجير دولت پوشالی از سوی امريکا 

درصد خاک  ۵٠و ھمپيمانانش کماکان نزديک به   سال گذشته از سوی امپرياليزم امريکا١٨در طول نزديک به ) گردد

   !!مزدور طالبی قرار دارند افغانستان اشغالی تحت حاکميت جنايتکاران


