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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ دسمبر ٢٨
 

 مقام شامخ افغانستان در بيسوادی
دست ه را در سطح جھانی ب افغانستان مقام دوم بيسوادی ! مبارک تان بادعبدهللا و غنیآقايان ! مبارک، مبارک، مبارک

چه افتخاری بزرگ برای سردمداران دولت مستعمراتی . يعنی بعد از سودان دومين کشور بيسواد جھان شده است. آورد

البته .  ھا دالر، افغانستان ھنوز قادر نشده است که مردم خود را از حالت بيسوادی نجات دھدميلياردبا تزريق . کابل

دی فقدان تحصيل اکادميک نيست، بلکه صرف موضوع نوشت و خوان مطرح است که ين جا منظور از بيسواادر

  . اکثريت عظيم مردم ما از برکت موجوديت نظام ضد ملی از آن محروم شده اند

ًواقعا . گزارش ھا حاکيست که افغانستان ار نگاه سطح بيسوادی بعد از سودان مقام دوم را در جھان حاصل کرده است

عبدهللا  شرم دارد و نه  غنینه. ببخشيد که شرم آور گفتم. شرم آور برای زعامت دولت مستعمراتی استاين خبر بسيار 

ھيچ . شود رود و چطور غارت می به کجا می" دوست" کمکی کشور ھای یپول ھا. و نه ساير سگان دولت مستعمراتی

 مردم داکتر و ماستر شوند، اما حد اقل خواندن و نوشتن را بياموزند که بتوانند رفع احتياج ۀکس نگفته است که ھم

 تن از افراد خاين به کشور و مردم مانند برادران انھزار.  کمکی جھانی به ھدر رفته استیچه مقدار پول ھا. نمايند

 یل ھای دزديده شده را در بانک ھا و ديگران از طرق دزدی پول ھای کمکی ميليونر شدند و پومحمدی و کرزی

توانست با اندک مصرف قسمت  داشت، می اگر يک دولت مستقل ملی در  افغانستان وجود می. جھانی ذخيره کردند

مردم واليات .  زنان افغانستان بيداد  می کندبينًبيسوادی خصوصا . اعظم نفوس را از مصيبت بيسوادی نجات دھد

فقر و غربت ھم باعث شده است که فاميل ھا اطفال شان را از مکتب خارج ساخته و . برند بيشتر از نبود سواد رنج می

 شرم آور است، اما نه برای دولت ٢١قرن در ًاين واقعا برای يک دولت .  به کار ھای مزدبگير روزانه بفرستند

  .شود مستعمراتی کابل يک عمل افتخار آميز شمرده می

  . رود  میءغانستان به سوی قھقرابا اين دولت و با اين نظام، اف

  

 

 

 


