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  افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٨ جوالی ١٧
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴١٢ 

   :پوشالی کابل  ناتو، تحقير و توھين بی مثال دولتلسۀجکمک يک ھزار دالری مقدونيۀ شمالی در 

توھين  پس از يلغار غربی ھا به سرکردگی امپرياليزم جنايتگستر امريکا شاھد شنيع ترين و سر زمين اشغالی افغانستان 

حوصلۀ اين گزارش کوتاه خارج  آميز ترين وقايع تلخ تاريخ بوده که بازگو کردن ھر يک از اين حوادث دردناک از

ی بر ريش سفيد ھفتاد سالۀ افغان، ئدرنده ھای اشغالگر امريکا ما تجاوز جنسی  ھيچ گاه توده ھای ستمديدۀز جملهااست، 

چشمان  امريکا بر اجساد افغان ھا، تالشی بدنی زنان افغان در برابرشده ای امپرياليزم غدار  شاشيدن عساکر خالکوبی

  .محل کار را فراموش نمی کنند ی افغان ھا دراحيرت زده ای مردان افغان و باالخره تحقير و توھين ھمه روزه 

در  سفانهأتشھامت، از خودگذری و پايمردی شھرۀ عام و خاص و در جوانمردی بی مثال اند، م افغان ھا که در غيرت،

و پاکستان مورد تحقير آميز  ی و دولت ھای ضد انسانی ايرانئجريان چھل سال گذشته از سوی اشغالگران روسی، ناتو

. نده اافغان ھا را مورد تمسخر قرار داده و غرور آنھا را شکست ترين توھين ھا قرار گرفته و اين غداران تا توانستند

روا  ن روا داشته، ھيچ انسانی بر انسان ديگرا ايران و پاکستان بر مھاجرفاشيست و وحشی ی که دولت ھایئبرخورد ھا

   .دارند نمی

ناتو می  سلسله توھين ھا و تحقير ھای سيستماتيک عليه افغان ھا، کشور مقدونيۀ شمالی که جزء در تازه ترين مورد از

لر کمک به صندوق سپرده ھای دا ١٠٠٠ اخير کشور ھای عضو ناتو در سالجاری، با اعالن لسۀجباشد در جريان 

توھين را به دولت سرسپرده و مزدور کابل و در مجموع  دولت پوشالی کابل، يکبار ديگر بزرگترين» ملی«اردوی 

   .مردم ما روا داشت

بودجۀ   سال گذشته بودجۀ انکشافی آن به صورت کامل و بيشترين بخش١٧کشوريست که در جريان  افغانستان اشغالی

 يانتخرھبران حکومت . دگرد  مصارف نظامی آن از سوی امپرياليزم امريکا و ھمپيمانانش تمويل میعادی و تمامی

ھا، بيشترين بخش آن را روی پرداخت » کمک«دريافت  ی پس ازئبه افتخار و با آويزان کردن کچکول گدا» ملی«

يکور و ديزاين دفاتر، سفر ھای بلند پايۀ دولت، خريداری وسايط زرھی، د ن و مقاماتامعاش ھای بلند به مشاور

 ۵۵نزديک به  در بانک ھا ھزينه کرده و کمترين آن را در اختيار توده ھای فقير و بيچارۀ افغان که خارجی و ذخيره

  .دھند درصد آنھا زير خط فقر به سر می برند، قرار می

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  :اتالش سيستماتيک وحوش طالبی برای بی سواد نگھداشتن نسل آيندۀ افغان ھ

راه  ی سرطانی وحوش طالبی، دشمنی با علم و دانش جزء الينفک ستراتيژی آنھا بوده و از ھراز ظھور غده  از آغا

مکتب رفتن دختران و به خانه نشاندن  ممانعت طالبان در برابر. تالش کرده تا افغان ھا را در جھل و نادانی قرار دھند

شی ھا به دستور باداران ايرانی و پاکستانی خود ھرگز نمی اين وح زنان و بستن دروازه ھای مکاتب بيانگر آن است که

  . نعمت علم و سواد بھره مند شوندخواھند افغان ھا از

و نقاط   مکتب را در ولسوالی محمد آغه۵٠ مکتب را در مرکز پل علم و ١۵گروه شيطانی طالب  در تازه ترين مورد

و  در اين ھيچ جای شک. دبسته و شماری از مکاتب را در منطقۀ شولک پل علم به آتش کشيدنديگری از واليت لوگر

افغانستان توسط کشور ھای  ه نيست که ھدف از اين عمل غير انسانی جنايتکاران طالب تطبيق سياست عقب مانیھشب

در برابر استعمار، استبداد و ظلم دولت ھای فاشيستی کشور  ھمسايه است که نمی خواھند نسل آيندۀ افغان با سواد شده و

  .م نمايندعل ھای ايران و پاکستان قد

 

  


