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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٩ جون ٢۶

  ؟ددر افغانستان چه می گذر
۴۴٨ 

 
در واليت » حقوق بشر«ی کميسيون  ئهدفتر ساحوالن ؤمس :ھای شاقه مشغول اند ھزاران طفل در واليت قندھار به کار

 ھزار طفل در شھر و ولسوالی ھای قندھار محکوم به ٢٣دريافته اند که بيش از  قندھار با بررسی ھای که انجام داده،

گزارش، تشديد جنگ  به اساس اين. کنند شاقه اند و از بام تا شام در بدل کمترين دستمزد، جان کنی می ھایکار 

درنده ھای اشغالگر غربی و نيرو ھای  وحشيانه بين وحوش جنايتکار طالبی و مافيای مواد مخدر از يک طرف و

ش يابد، بيکاری گسترده شود و ھزاران طفل به فقر اقتصادی افزاي امنيتی دولت پوشالی از سوی ديگر باعث گرديده تا

که  افزون بر اين در گزارش آمده. آوران خانه ھای شان راھی بازار طاقت فرسای کار گردند دليل از دست دادن نان

  .اطفال به عنوان نيروی جنگی نيز استفاده می کنند طرف ھای جنگ ارتجاعی از

  

اشرف غنی اين سر دستۀ وطنفروشان و  :رسد به مصرف می» استقالل «از »تجليل« مليون افغانی برای ٣٨۴بيش از 

را برای   یافغان )٣٨۴.٢٢١.٠٠٠(نھاد ماليه دستور داده که به وزارت نام) ٨١٧(جواسيس کارکشته در حکم شماره 

: در بخشی از حکم آمده. به حساب ادارۀ امور انتقال دھد) ٩١(کشور از کود  مصارف صدمين سالگرد استرداد استقالل

صد و ھشتاد   سه٣٨۴٢٢١٠٠٠مين مصارف برنامه ھای صدمين سالگرد استقالل کشور، مبلغ أماليه جھت ت وزارت«

ر رياست  اموۀ رياست عمومی ادارۀبودج به) ٩١(ت و يک ھزار افغانی را از کود سيو چھار ميليون و دو صد و ب

» .برای تدوير برنامه ھای تجليل از صدمين سالگرد استقالل فراھم نمايد جمھوری انتقال و آن رياست تسھيالت الزم را

حکايت از آزادگی  استقالل افغانستان، احيای عظمت ملی ما بوده و«:  از اين حکم چنين آمده است ایهگوش ھمچنان در

لفه ھای ارزشی آن به نسل امروز، رسالت ؤانتقال م  بزرگ ملی وۀآن حماستجليل از . و بزرگ انديشی نياکان ما دارد

  !!!».ھمگان است

پشتيبانی، حمايت انقالبی لقب شاه مترقی افغانستان را به دست آورده با  بدون شک امان هللا خان که از سوی روشنفکران

انگليس را به خاک  ، پوزۀ استعمار١٩١٩ال ھای بی بديل توده ھای زحمتکش، پابرھنه و گرسنۀ افغان در س و رشادت

 به نام  ایهاين روز خجسته و مبارک از سوی جرثوم ماليد و افغانستان را به استقالل رساند، اما تجليل و برگزاری از

ی زنده است، حرکت مسخره، عوام ئانرژی درنده ھای اشغالگر امريکا غنی که رگ رگ و سلول سلول او با پول و
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استقالل  جالب اينجاست که اين دلقک روانی، جشن استرداد. و يک نوع کمپاين انتخاباتی می باشد قعیفريبانه، غير وا

  !!!و لودگی خواھد تجليل کند، زھی حماقت را با پول امپرياليزم انگليس و ساير شرکايش می

ًامال در اختيار سياسی و نظامی در نزديک به دو دھۀ گذشته ک کشوری که ساختار آن در تمامی ابعاد اقتصادی،

گردد، آيا  امريکا و ھمپيمانانش قرار داشته باشد و تمامی مصارف آن از سوی اشغالگران پرداخت امپرياليزم خونريز

  ؟تواند استقالل داشته باشد چنين کشوری می

 

 

  


