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  ٢٠١٩ اکتوبر ٠٧
 

  ؟دگذر در افغانستان چه می
۴۵٨ 

رياست جمھوری دولت پوشالی » انتخابات« در :ی افغان٧٠٠٠ی أ نيمه فيودالی، قيمت يک ر–در افغانستان مستعمره 

را کانديدای رياست   تن از چھره ھای شناخته شده و ناشناخته خودشان١٧ برگزار گرديد، ٩٨ ميزان ۶که در  کابل

 "اشرف غنی" به نام  ایه، جرثوم)حکمتيار( توان از قصاب کابل جمھوری نمودند که از چھره ھای شناخته می

   .وغيره نام برد "عبدهللا"و جنايتکاری به نام  مفلوک جاسوس

مپاين ھای  ميليون دالر و سقف مجموع مصارف ک١۴٩» انتخابات« مصارف اين» انتخابات«به گفتۀ کميسيون نامستقل 

کمپاين ھای  شايد برخی از کانديدا ھا کمتر از مبلغ تعيين شده در. ميليون دالر تعيين گرديده بود ٩٠انتخاباتی بيشتر از 

مصرف » انتخاباتی«شده در پيکار ھای  انتخاباتی مصرف کرده باشد، اما برخی ديگر به مراتب بيشتر از مبلغ تعيين

» انتخابات«در اين .  ميليون دالر تخمين گرديده است٢٣٩بيشتر از  صارف انتخاباتبه اين ترتيب مجموع م. کرده اند

ھزار تن  بيش از دو ميليون و پنجصد» انتخابات«به اساس آمار نشر شده از سوی کميسيون نامستقل  نمايشی و مسخره

 دالر ٩٢م گردد، اضافه از تقسي ی دھنده ھاأکه مجموع مصارف انتخابات بر تعداد ر در صورتی. اشتراک کرده اند

  . استی دھنده ھزينه گرديدهأ افغانی برای ھر ر٧٢٠٠معادل 

بيکار اند،  درصد نيروی کار آن ۵٠ به سر می برند، بيش از مطلقدرصد آن زير خط فقر ۵۵کشوری که بيش از  در 

زخمی می شوند، ھمه روزه ھای مختلف کشته و   ميليون معتاد به مواد مخدر گرديده، روزانه صد ھا تن به نام٣بيش از 

د، صد ھا تن ھمه روزه د انفجاری به ويرانه مبدل می گردانواع موا ساحات مسکونی و غير مسکونی با فرود آمدن

 ، تمامی مصارف نيرو ھای امنيتی آن از سوی درنده ھای اشغالگرردندگکوچ اجباری می  محکوم به مھاجرت و

 دارد و باالخره صادرات درصد ۵درصد واردات و کمتر از ٩۵، بيش از ودشی پرداخت می ئی و غير امريکائامريکا

ی آن ده ھا برابر أچنين کشوری مصارف ھر ر مين حتی مصارف بودجۀ عادی خود را ندارد، درأکشوری که توان ت

ه بدر مسخر» انتخابات« که از اين  ایهھای جھان می باشد و در اخير نتيج باالتر از کشور ھای ھمسايه و ساير کشور

ميانی سردمداران درنده   تقلب، فساد و گلوپارگی کانديداھا و حاميان آنھا و اعالن نتيجۀ آن با پا درجز می آيد، چيزی

ما نبايد از دولت ھای پوشالی و وابسته . نمی آيد  ھا و آن ھم پس از ماه ھا به دست"جان کری"ھای اشغالگر ھمچون 

  .باشيم چيزی بيشتر از اين توقع داشته



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

که وحوش جنايتکار و مزدور طالبی با   پس از آن:نتخار به شھر تالقاواليت ولسوالی  ٧مسدود بودن راه ھای 

ماورای  مرکز ولسوالی خواجه غار واليت تخار را تصرف کردند، راه ھای مواصالتی ولسوالی ھای حمالت وحشيانه

درقد می گردند، مسدود گرديده و ھيچ رفت  ه والدين، دشت قلعستاق، چاه آب، ينگی قلعه، خواجه بھاءکوکچه که شامل ر

  . ھيچ خبری نيستسرنوشت توده ھای زجر ديدۀ ما در اين ولسوالی ھا و آمدی به اين ولسوالی ھا وجود ندارد و از

که  عمليات عليه جنايتکاران طالب بر اين ولسوالی ھا خبر داده، اما اين ھرچند نيرو ھای امنيتی دولت پوشالی از آغاز

ی ی مئطالبی رھا ما از محاصرۀ وحوش ۀرسد و چه زمانی توده ھای فقير و بيچار زمانی به نتيجه می  عمليات چهاين

طالب بر توده ھای اين ولسوالی ھا ادامه  ًيابند، معلومات در دست نيست و مطمئنا به اين زودی ھا ظلم و ستم وحوش

  .اتمه نخواھد يافتخ

  

  


