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   افغانستان- گزارشگران پورتال

 ٢٠١٣ جنوری ٠٢

  در افغانستان چه می گذرد؟

)١٨٧(  
  :انتخابات پوشالی رياست جمھوری باز ھم با پول امپرياليست ھا برگزار می شود

ور استعمار زدۀ ما تا اکنون دوبار انتخابات رياست جمھوری برگزار شده است که آخرين بار آن ماھيت واقعی در کش

کاھش رأی دھندگان در انتخابات پارلمانی و . انتخابات پوشالی زير نظر غارتگران امپرياليست را به خوبی نشان داد

 ما به ماھيت واقعی اين انتخابات پی برده، چيزی که انتخابات رياست جمھوری، نشان می دھد که توده ھای تھيدست

  .دانسته بر چوکی ھای قوۀ مقننه آن تکيه زده اند» نماينده مردم«ھا خجوالنه خود را » چپ«بعضی 

اکنون باز سر و صدای برگزاری انتخابات رياست جمھوری بار سوم گرم است و از ھمين اکنون چانه زنی و دويدن به 

کميسيون انتخابات اعالن کرده است که برای برگزاری . نوکران اشغالگران آغاز شده استسفارت ھا از طرف 

.  ميليون دالر نياز دارد که از طرف غربی ھا، سازمان ملل متحد و دولت پوشالی پرداخته خواھد شد١۵٠انتخابات به 

 انتخابات به چه اندازه پوشالی پرداخت پول از طرف اشغالگران برای برگزاری انتخابات خود نشان می دھد که اين

اينبار چنانچه از قراين پيدا است، امپرياليست ھا به خاطر گرم ساختن تنور پلوراليزم غربی و مصروف . خواھد بود

کردن مردم چندين کانديدای خود را وارد پروسۀ انتخابات رياست جمھوری می کنند که يکی به نفع ديگر ميدان را ترک 

چھار کانديد که ھمه از حمايت امپرياليست ھا برخوردار خواھند بود، به چانه زنی و جنگ زرگری خواھد گفت وسه تا 

  .انتخاباتی خواھند پرداخت و رئيس جمھور پوشالی تعيين خواھد شد

  

  : بورس جاسوسی۵٠٠ندی ايران و رژيم آخ

فقيه ايران، نيز بيش از پيش فعال با اشغال کشور ما به وسيلۀ امپرياليست ھای غربی، رژيم سفاک و خونريز واليت 

شده و در آب گل آلود افغانستان ماھی ھای دلخواه خود را شکار می کند و باکی ندارد که با دشمن خود امريکا در يک 

  .جبھه قرار گرفته و از دولت پوشالی حمايت کند

 افغان ۵٠٠ابل ايجاد نمايد که برای اين رژيم ضد زحمتکشان افغانستان  قرار است يک پوھنتون ايران ـ افغانستان در ک

أسيس  تۀ جدی امسال به ايران رفته بود و تفاھمنام۴وزير پوشالی تحصيالت عالی به تاريخ . بورس تحصيلی خواھد داد

  . رسانده استءندھای ستمگر ايرانی به امضااين پوھنتون را با آخ
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ن دارد و مصروف پرورش جواسيس بيشتر در کشور ما ايران ھمين اکنون ده ھا نھاد اطالعاتی و جاسوسی در افغانستا

ان ما را به نام تحصيل با فکر اين پوھنتون نيز يکی از النه ھای جديد جاسوسی ايران خواھد بود و جوان. می باشد

ی پولی  حاکم است که چایخصوص که در افغانستان دولت پوشاليه ب. ندی و خدمت به واليت فقيه تربيه خواھد کردآخ

  .ندھای ستمگر و جنايتکار پرداخته می شودن نيز از طرف اين آخارگ آ

  

  :معافيت مالياتی تاجران و وضع ماليات بر زحمتکشان

 طبقات حاکمه و سرمايه داران و تاجران می باشد، وظيفه دارد که از اين طبقات ستمگر حمايت ۀدولت پوشالی که نمايند

 ھم از طريق کاھش ماليات بر تاجران و سرمايه از آنھامی دھد که يکی کند و اين حمايت را از طرق مختلف انجام 

دولت پوشالی در تازه ترين اقدام خود وضع ماليات بر تاجران سرای ناصری مندوی را که در آتش . داران می باشد

ان ماليات ردر ھمين حال در صدد است تا از طريق شورای وزي. سوزی خساره ديده اند، تا چھار سال معاف کرده است

اين اقدام دولت پوشالی  در حالی صورت می گيرد که . ی داخلی را نيز کاھش دھدبر شرکت ھای خصوصی ھوائ

ماليات بر عايد ناچيز زحمتکشانی که در شرکت ھا و ادارات کار می کنند، نه تنھا معاف نمی شود بلکه بر عوايد ناچيز 

 افغانی ماھانه عايد داشتند از ماليات معاف بودند، اما اينک بايد ھر ١٢۵٠٠قبالً افرادی که تا . نيز ماليات وضع می کند

 افغانی عايد دارد ده فيصد ١٢۵٠٠ دو فيصد و کسانی که بيشتر از د افغانی عايد داشته باشد باي۵٠٠٠کسی بيشتر از 

  .ماليه بايد بپردازند

  

  :سر می برنده زحمتکشان جوزجانی در بيکاری، فقر و سرما ب

اکثر زحمتکشان کشور ما در بدترين .  سال تجاوز و اشغال، بدترين روزگاری بوده است که زحمتکشان می بيننديازده

 زحمتکشانی ۀمردم جوزجان از جمل. روند شرايط معيشتی زندگی می کنند و از فقيرترين مردم جھان به شمار می

محمد . را در بدترين حالت قرار داده است رما آنان سوزنده از بيکاری رنج می برند و فقر و سیھستند که در اين سرما

او به رسانه .  واقعی زحمتکشانی است که از بيکاری رنج می برد و تنگدستی و فقر آنھا را کالفه کرده استۀعلی نمون

در اين ھوای سرد زمستان که مصارف خانه ھم زياد است و کار ھم نيست حيران است چه کند و تا «:ھا گفته است که

انی و چوپانی بود حاال ھقيک وقت در قريه ھا د. از بيکاری و تنگدستی به شھر آمده ام. ر زمستان چه خواھد شدآخ

  »در اين جا که می بينيم وضعيت از بد، بدتر است. در شھر آمديم. ھمان ھم پيدا نمی شود

ه چگونه به شھرھا سرازير  دھقان در روستاھا را نشان می دھد کۀاين سخنان محمد کارگر وضعيت ورشکستگی طبق

  . بکشندنيز ی که بايد طعم تلخ بيکاری را در شھرھا ئمی شوند و به پرولترھا تبديل می شوند، پرولتارھا

 افغانی بود ۵۵که در  ھفته ھای گذشته قيمت آن   افغانی است در حالی٨٠ھمين اکنون قيمت يک کيلو گاز در جوزجان 

را   و ساير زحمتکشانی چون محمد علی توان خريداری آن که کارگران افغانی است١٢٠ر چوب سييک و قيمت 

  .ندارند

 کودک به مرض سينه بغل مبتال ٣٠٠از جوزجان خبر می رسد که در ولسوالی مينگه جيک اين واليت حال در ھمين 

اين . ی را انجام بدھدمردم اين ولسوالی می گويند که در ولسوالی نه داکتر دارند و نه ھم دولت می خواھد چيز. شده اند

که به زودترين فرصت به تداوی اين بيماری پرداخته نشود، تعداد بيشتر کودکان به اين  مردم نگران ھستند در صورتی

 . مرض مبتال خواھد شد و کودکان زيادی تلفات خواھند شد

 

 


