
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

  
  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢۴
  

   در بچه بازیگان امريکائی و افغانھمکاری فساد پيش
البته روش ناپسند بچه . به افغانستان آورده شد افغانستان، بداخالقی و شيوع فساد راز روز اول تجاوز امريکا و ناتو ب

يکی از روش ھای . ًبازی قبال در افغانستان وجود داشت، اما امپرياليسم آن را بيشتر تشويق کرد و توسعه داد

  .استعماری، در فساد غرق ساختن يک جامعه است تا مردم کمتر متوجه سياست شوند

قومندانان گروه ھای مختلف که با نيرو ھای .  شريک جرم اند شانافغانز امريکائی ھمراه با شرکای نيرو ھای متجاو

 نو بالغ را ربوده و به زور  از آنھا استفادۀ جنسی ان خود پسرۀمتجاوز امريکائی ھمکاری می نمايند، در ساحات مربوط

آنھا ھم ته و اين عمل ضد بشری درست در مقابل چشمان عساکر و صاحب منصبان امريکائی صورت گرف. می نمايند

  .  بيفتدی چنين پستی اتفاقتاًعمدا ھم می گذراند 

عالوۀ ه ب. يکی از اھدافی که امريکا در کشور ھای اشغال شده تعقيب می کند، بی فرھنگ ساختن ھمان جامعه است

 امپرياليسم ۀصرف ميليون ھا دالر در جلب خاينان ملی، ترويج و تشويق فساد اخالق ھم يک برنامۀ حساب شد

ًعساکر امريکائی عمال شاھد  بستن و لت و کوب جوانان نوبالغ .  می کندعملیامريکاست که ھم اکنون در افغانستان 

" فرھنگی"که اين يک موضوع   نشان نمی دھند به بھانۀ اينیاما کمترين عکس العمل  خود ھستند،افغانتوسط شرکای 

  . و داخلی افغان ھاست

ی به عساکر خود ھدايت داده اند که اگر  تجاوز به پسران از جانب قومندانان و زورگويان ھمکار با حتا آمران امريکائ

به عمل يکی از يک عسکر نسبی با وجدان امريکائی که . امريکا مقابل چشمان شان اتفاق بيفتد، آن را ناديده بگيرند

  . بود، مورد غضب آمرش قرار گرفتردهزورگويان اعتراض ک

نظام مزدور کابل . شود يت يک نظام مستعمراتی و دست نشانده، اين نوع جنايات يک امر عادی پنداشته می با موجود

  .نه صالحيت دارد و نه شرافت که بتواند مانع اعمال شنيع و ضد انسانی گردد

جھانی در  افغانستان در اشغال نيست، يک بار ديگر سر به گريبان خود خم کنند و گزارشات ،افرادی که می گويند

  . شان بيدار گردد" وجدان"بخوانند تا  يک کمی را ارتباط با چنين قضايا 

 

 


