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 گزارش تصويري

  ابعاد دخالت استعمار درزندگاني مردم
 از ولسوالي امام صاحب واليت كندوز 

) اپريل روز يكشنبه18(  
)18(  

اخ به خاطر داريم روز ک ه دژخيم آن ستان ک ر افغان  نخستين روز ھای تھاجم وحشيانۀ امپرياليزم امريکا وشرکا را ب
ن الدن"سفيد، عربده کشيده ھدف از حمله را دستگيری  دی از " القاعده"وسرکوب " ب وز چن اعالم ميداشت، ھن

ول شدۀ ب ررات قب وازين ومق ام م ه خالف تم صله آغاز حمالت نگذشته بود که ھدف از حمل ه في ی من جمل ين الملل
ل  ای مل دھ امل گردي ز ش ان را ني ابودی طالب د، ن ای . متح شوره ھ ر م ا ب ز بن ب ني تگان طال ون از گوربرخاس وچ

د  ا برگزيدن رو ھ ظ ني استخبارات نظامی پاکستان در عوض روياروئی مستقيم ، راه فرار وتجزيه قوا را به خاطر حف
اقی شتر بخشيده وديگر مقاومتی در داخل افغانستان ب ا وعمق بي ه را پھن اليزم اھداف حمل د سردمداران امپري  نمان

  .دشمن نامعلوم وبدون قيد زمان ومکان می باشد" جنگ با تروريزم"اعالم داشتتد که جنگ شان 
ا وضاحت  وان ب وقتی امروز به عکس ھای گرفته شده در ولسوالی امام صاحب واليت کندوز نظر می اندازيم می ت

ان . عنای آن ستراتيژی پی بردبيشتر به م د چن سانھای دربن استعمار تالش دارد تا در تمام زمينه ھای حيات مادی ان
درا حضور خويش  ه دور مان د از سيطرۀ استعماری ب ردم در . محسوس وعلنی بسازد که ھيچ بخشی از آن نتوان م

ر  ه اصطالح ارا قيد استعمار بايد در تمام عرصه ھای حيات اجتماعی حضور استعمار گ وده ب دست از "حساس نم
  .د گرديدنورنه با قھر استعماری مواجه خواھ" دنپا خطا نکن

ذيری  ردم در جھت استعمار پ شتر م ر ھر چه بي ه منظور تغيي يکی از متبارزترين شيوه ھای دخالت استعماری ب
وان دی وقمچين"سياست فورمول شدۀ خود المانھاست زير عن ان قن ات شمال ا" ن ه در والي اده شده ک ستان پي فغان

د ام می گذارن ا آن گ ن .(انقياد طلبان ومزدوران خود فروختۀ آنھا در داخل وخارج در ھمسوئی ب  از آنجائيکه در اي
د رسيد، زمينه گزارش  مفصلی به وسيلۀ يک تن از ھمکاران پورتال تھيه شده که به ھمين زودی ھا به نشر خواھ

  )از تفصيل مسأله خود داری می نمائيم
  :ينک توجه شما را به چند نمونه از آن جلب می نمائيما
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  :خوانندۀ عزيز ، تومی توانی بگوئی که چه کسی بايد از شرم چھره را بپوشاند
  اين دختر نو باوۀ افغان ؟
  ادارۀ مستعمراتی کرزی ؟

  نظار وساير انقياد طلبانيکه جاده صاف کن استعمار شده اند؟شورای 
ی  ه وظايف ميھن ی ب ويا تمام آنھائيکه خودرا افغان می دانند اما به خاطر استخالص افغانستان از زير سيطرۀ اجنب

  من جمله من وتونيز اگر چنان باشيم؟. خويش عمل نمی کنند

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   صفحه۶گزارش در 
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ھنوز ھيچ يک ازما فراموش ننموده ايم که چگونه ؟ محتوای اين دروس در زير سر نيزه نيروھای اشغالگر چيست

  آنھنوز فراموش ننموده ايم. خاندان نادر حاکميت طبقاتی خويش را در ذھن فرزندان اين ميھن تزريق می نمودند

را بالباس وطنی نمايش داده در " خرکار"را با لباس اروپائی و" ماما"را که " ماما خرکار را زد"عنوان معروف 
فکر می کنيد امروز با وجود حضور نيروھای اشغالگر در . حقانيت ماما را تلقين وتزريق می نمودذھن شاگرد 

  درون صنوف درسی بيچاره معلم چه چيزی را می تواند تدريس نمايد، آزادگی ويا رقيت؟
سد د آي. آيا معلم می تواند بر روی تخته سياه دو بيت معروف فردوسی را که زينت  ده پورتال ماست بنوي ا می توان

  :بنويسد
  ادـــــک تن مبـــوم وبر يـــد تن من مباد    بدين بـــــور نباشــــچوکش

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم    از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ياد دھانی نمايد؟"جامعه بين المللی"ويا ناگزير است در زير سيطرۀ اجنبی از به اصطالح کمک ھای
  

  
ه شامل . اتی کرزی گدائی ودست تکدی دراز کردن را ممنوع قرار داده استاداره مستعمر وزه گری ن ن دري مگر اي
ی می خواھ. نبی را شامل استن می گردد ونه ھم منع گدائی از اجدولت گدايا ال نعکس آن نيروھای اجنب ه اطف د ب

ستان و ی افغان داران فعل د زمام ا را مانن ه آنھ شربی را آموخت دا م ا گ ان م دوجوان رورش دھن ان پ اد طلب اير انقي . س
  .دستنگر اجانب ورام در مقابل آنھا
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ار يک سرباز  د ب ام دوران تحصيل خويش چن تمام آنھائيکه در المان درس خوانده اند می توانند بنويسند که در تم

ات. ويا افسر را با تمام تجھيزات حربی در صنف ديده اند ا ھمچنين آنھائيکه به خاطر کاربرد کلم رده وب اره ک و پ  گل
د  افغان گفتن می خواھند گذشته ھای ننگين ،افغان سند وسرين حنابن د بنوي انند، می توانن ه حضور شان را بپوش ک

د نبی چه تاثيری بر روان آن طفل می تواند از خود به جا بگذارديک سرباز مسلح اج زی را می توان ؟ ومعلم چه چي
   خروج برای کيست؟ سايه افغان ويا سرباز اشغالگر؟ آزادگی ويا انقياد طلبی؟ ايندرس دھد؟

  

 


