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   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١٩ جوالی ١٩
  

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴۵٣  

 

 سرزمين :ندولت پوشالی افغانستا» انتخابات مسخرۀ رياست جمھوری«اندازی  ليون دالر بودجۀ راهي م١۴٩

 جھان بهترين، بيچاره ترين و گدا ترين کشور ھای  مستعمره و نيمه فيودالی افغانستان يکی از فقير ترين، بدبخت

بدبختی گوی سبقت را از تمامی کشور ھای بيچاره و بدبخت جھان ربوده اند،  رود که در فالکت و شمار می

 درصد نيروی کار آن ۵٠که بيش از   درصد نفوس آن زير خط فقر به سر می برند، کشوری۵۴از  که بيش کشوری

نتيجۀ فقر و بيچارگی  سان آن درليون و پنجصد ھزار انيدر بيکاری مطلق به سر می برند، کشوری که بيش از سه م

امپرياليزم جنايتکار امريکا و شرکای  که تمامی مصارف نظامی آن از سوی به مواد مخدر روی آورده، کشوری

مسخره و سراپا تقلب و ساخته » انتخابات«مصارف برگزاری   پرداخت می گردد، در چنين کشوریی اشئناتو

 چھل برابر بيشتر از کشور ھای منطقه ھزينه بر می ی بيش ازأ ھر رکه در برابر بسيار باالست، چنان  کاری آن

 دالر محاسبه ۴۴ی بيشتر از أ قيمت ھر ر١٣٩٧ ميزان ٢٨» پارلمانی« ۀنمايشی و مسخر» انتخابات«در . دارد

 .گرديده است

»  رياست جمھوریانتخابات«و اينبار » انتخابات«يکبار ديگر مسابقۀ بزکشی  ،١٣٩٨ ميزان ۶قرار است به تاريخ 

را از دولت  ليون دالري م١۴٩برای برگزاری آن » انتخابات«کميسيون نامستقل . فتدکشوری به راه بي در چنين

 مليون دالر را ۵٩نھاد ھای خارجی  ليون دالر وي م٩٠پوشالی و نھاد ھای خارجی تقاضا کرده که دولت پوشالی 

   .کنند پرداخت می

  

حفاظت از غيرنظاميان در تازه ترين گزارشی که از  گروه دادخواھی : روزنزده غير نظامی در شا٢٠٠کشته شدن 

 غير ٢٠٠ما به نشر رسانده، اعالن نموده که در جريان شانزده روز بيش از  تلفات توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ

ھای کنار  ماينانفجار .  غير نظامی ديگر به شمول زنان و اطفال زخم برداشته اند٣۴٠و اضافه از  نظامی کشته

پوشالی با وحوش جنايتکار و  جاده، حمالت انفجاری و انتحاری، جنگ ھای خونين بين نيرو ھای امنيتی دولت

ی دولت ئی و نيروی ھوائدرنده ھای اشغالگر امريکا یئمزدور طالبی و داعشی، راه اندازی عمليات ھای ھوا

  .ما در طول شانزده روز گذشته گرديده اند ۀبيچارقتل و کشتار مردم  پوشالی از جمله عواملی اند که باعث
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 ٢۵٠٠افغانستان طی گزارشی اعالن کرد که در چھار ماه گذشته بيش از  »حقوق بشر«ًقبال کميسيون نامستقل 

در تازه ترين . نده ا تن در اين ماه ھا کشته شد۵٠٠از  بيش  نظاميان به ثبت رسيده که از اين ميان واقعۀ تلفات غير

 غير ٩۵٠ بيش از ٢٠١٩اول سال ماه دولت پوشالی اعالن کرد که در پنج  »دفاع ملی«وزارت نام نھاد مورد، 

   . تن ديگر زخم برداشته اند٢٢١٣از  نظامی کشته و اضافه

ی و غير ئامريکا ماشين قتل و کشتار توده ھای ستمديدۀ ما تا چه زمانی از سوی درنده ھای اشغالگر معلوم نيست

دولت پوشالی، گروه ھای تروريستی،  نايتکار و مزدور طالبی و داعشی، نيرو ھای امنيتیی، وحوش جئامريکا

د؟، معلوم ندھ پاکستان، ايران و روسيه به خونريزی خود ادامه می کشور ھای غدار و جنايتکار ھمسايه به شمول

ق اسير و دربند ما که خل ؟ اما بدون شک تا زمانی انده کسانیچی ھا باالخره ئھمه درنده خو نيست که پاسخگوی اين

اجتماعی تحت رھبری   استقالل، آزادی، عدالترفشدی زير ئصدا نگردد و با راه اندازی خيزش ھای توده  يک

استقالل طلبان گردھم نيايند، راه بيرون رفت از فجايع  نيروھای مترقی، انقالبی، روشنفکران متعھد، آزاديخواھان و

   .جاری خواب و خيالی بيش نيست

 

 

  


