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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ١۴
 

 بی امنيتی و بسته شدن مکاتب
در محالت دور ًوضع نا ھنجار و بی امنيتی در افغانستان باعث شده است که مکاتب در شھر ھای افغانستان خصوصا 

يک مکتب ھنوز افتتاح نشده که روز دوم به اثر تھديد و يا ويران شدن قسمتی از . افتاده يکی پی ديگری بسته شوند

دولت مستعمراتی کابل که ھنوز از غم جار و . شود و شاگردان در کوچه ھا سرگردان می گردند تعمير آن بسته می

 امنيت سرتاسری را تأمين نمايد تا در پناه آن شاگردان بتوانند به آسودگی جنجال داخلی رھائی نيافته است، نمی تواند

  .درس بخوانند

گزارش ھا حاکيست که به اثر نا امنی و حمالت مخالفان دولت مستعمراتی کابل، بيش از ھزار مکتب در افغانستان بسته 

ن تعليم و ممذھبی که دشھای و ساير گروه طالبان . واليات دور افتادۀ کشور آماج اولی مخالفان دولت است. شده است

تربيه اند می خواھند که مکاتب را ويران نموده و به عوض مدارس مذھبی را که برای شاگردان درس تعصب و تاريک 

نقش مبلغان دينی . ھای تندرو اسالمی استًخصوصا مکاتب دخترانه ھدف اولی گروه . انديشی می دھد، تقويت کنند

که دولت مستعمراتی از تھديدات عليه مکاتب آگاه است، اما  باوجودی. مورد حمايت عربستان سعودی قابل توجه است

  .  را بگيردینه قادر است و نه مايل که جلو چنين جنايات

. می نمايندا به انجام اعمال شنيع تشويق   مرموزی گروه ھای تندرو اسالمی را ياری می رسانند و آنھا ریدست ھا

شود که تعميرات مکاتب به خاک يک سان  شود، اما روز بعد ديده می  ھنگفتی در راه اعمار مکاتب صرف میمبالغ

پدران و مادران که از وضع نا ھنجار کشور رنج می برند، سعی می کنند که اطفال خود را به ھر نحوی که . شده است

استقبال ھزار ھا ھمين است که تعداد زيادی از جوانان ما کشور را ترک می گويند و با . ان خارج سازندشده از افغانست

  .ر به سوی سرنوشت نامعلوم حرکت می کنندطخ

    .در جھت انھدامش رزميدبايد به اين دولت کثيف و مزور لعنت فرستاد و 

  

 

  

 

 


