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    کابل-کبير 
 ٢٠١٧ دسمبر ٠٧

  

   افغانستان اشغالیازمشت نمونۀ خروار 

٢  

  : پيشن نظام عامههحکم ھشت سال زندان به فرماند

عامۀ وزارت شاريدۀ داخله بود ھمراه با » نظم«ً که قبال قومندان پوليس  در کابل شخصی به نام زمری پيکانه ایمحکم

در اتھام اين شخص عالوه بر غفلت .  سال زندام محکوم کرد٨ به بيشتر از در وظيفهده عسکر ديگر به جرم غفلت 

 مقتول فرزند رحم ناگفته نماند که سھراب. ، آماده ساختن زمينه برای قتل يک نفر توسط مختار فرزندش می باشدوظيفه

» نظم«عامه بود يک سال قبل در منطقۀ شيرپور شھر کابل با استفاده از امکانات پوليس » نظم«دل که از قومندان ھای 

  . عامه توسط پيکان کشته و دو محافظش زخمی می شوند

  

  :تخريب دو مکتب توسط داعش

 وجود ندارد، جناياتی ه ایزم است، ھيچ شک و شبھداعش يکی از خونريز ترين پروژه ھای امپرياليۀ که پروژ  در اين

که داعشی ھای خونريز و جانی در سوريه، عراق، افغانستان و ساير کشورھای جھان انجام داده، در بين گروه ھای 

تندرو و بنيادگرای مذھبی فجيع تر و وحشيانه تر بوده و توانسته با جنگ روانی ھمۀ مردم دنيا را مرعوب وحشی گری 

که داعشی ھا با آتش زدن مکاتب، دروازه و پنجرۀ آن را دزدی نمايند، کمتر به مشاھده رسيده  ود نمايد، اما اينھای خ

اينبار گروه جنايتکار داعش با تخريب دو مکتب دخترانه و پسرانه در ولسوالی درزاب واليت جوزجان که در آن . است

 تنھا تمام تجھيزات و امکانات آموزشی مکاتب را با خود نزديک به يک ھزار دختر و پسر مصروف آموزش بودند، نه

 تا بکنندبردند، بلکه به زور باشندگان اين ولسوالی را وادار ساختند تا دروازه ھا و پنجره ھای مکاتب ياده شده را از جا 

  . با خود به يغما ببرند

  

  :  مليون افغانی١١٧ھزينۀ باز سازی يک مسجد، 

نظام ھای طبقاتی در طول تاريخ با وسيله قراردادن مذھب به تحميق توده ھا پرداخته و توانسته بدون دغدغه به استثمار 

به ھر اندازه ای که توده ھا بيشتر مصروف اعتقادات و مراسم مذھبی خود باشند، به ھمان اندازه . خلق ھا بپردازند
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 راحتی میب غارت و چپاول گری خود ادامه داده و با استفاده از مذھب توانند به طبقات حاکمۀ استثمارگر راحت تر می

  . تواند مانع خشم و کين توده ھا گردند

ابيم که مذھب چگونه وسيلۀ ثروت اندوزی تنظيم ھای جھادی گرديده و توده  يبا نيم نگاھی به چھل سال گذشته، در می

 ھای جھادی ھا با استفاده از نام مذھب که اسالم را پسوند و غارتگری.ھای زحمتکش افغان را به خاک سياه نشانده اند

موريت اين خبيث ھا غارت توده ھا با استفاده از أ نيست، چراکه مأله ایپيشوند تنظيم ھای خود ساخته بودند، ھيچ مس

تا ديروز مذھب امری طبيعی بود، اما حال عده ای تکنوکرات از غرب آمده که در جاسوسی و مزدوری جوره ندارند و 

  . را در می آورند» منؤمسلمانان م«دستی به  جام می و دستی به زلف يار داشتند، يک شبه مسلمان شده و اکت و ادای 

او روز . يکی از اين جرثومه ھا، سيد سعادت منصور نادری وزير نام نھاد شھرسازی حکومت دست نشانده می باشد

، کار ترميم و بازسازی »ملی« از بله گويان حکومت وحشت  با جمع وسيعیجلسه ای در ١٣٩۶ قوس ١٣دوشنبه 

مصرف اين مبلغ پول آن ھم برای بازسازی يک . ليون افغانی آغاز کردي م١١٧مسجد جامع پل خشتی را با ھزينۀ 

 درصد نفوس آن زير خط فقر به سر ۶٠درصد نيروی کار کشور بيکار می باشند و  ۵٠که اضافه از  مسجد در حالی

کشد، جز تحميق ھرچه بيشتر توده ھا،  ی نفس میئو حکومت دست نشانده به پول و کمک اشغالگران امريکامی برند 

  تواند؟ چه بوده می

  

 

 

 

  


