
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارشھا

 
   افغانستان- گزارشگران پورتال

  ٢٠١۴ فبروری ٠۵

  
  در افغانستان چه می گذرد؟

٢٣٣  
  

  را داشتاز استعمار و استبداد نبايد انتظار بھبود وضعيت ناھنجار زندگی توده ھای زحمتکش 

در تازه ترين سروی که از سوی ادارۀ احصائيه مرکزی دولت پوشالی کابل منتشر شده، ديده می شود که وضعيت 

 درصد مردم ما ٣۶گزارش منتشره نشان می دھد که . زندگی مردم افغانستان نسبت به دو سال گذشته بدتر شده است

 شاخص زندگی مردم را بررسی ٢٢اين سروی که بيش از در .  درصد بيکار ھستند٢۵زير خط فقر به سر می برند و 

 درصد  می ٣١ درصد از مردم مصونيت غذائی نداشته و ضريب نابرابری توزيع در آمد ٣٠نموده، نشان می دھد که 

  .باشد

 مطمئناً آمار و ارقام منتشر شده به مراتب کمتر از واقعيت ھای نھفته در جامعۀ ماست و اين احصائيه ھا از مناطق

وضعيت زندگی توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما به مراتب . شھری و قسماً امن کشور اشغالی ما انعکاس يافته است

ھای زرگری بين طالبان فاشيست » جنگ«مخصوصاً در مناطق دور افتاده، ساحات . بدتر از ارقام انتشار يافته می باشد

 درصد جمعيت را تشکيل می ٧٠وستائی افغانستان که بيش از با دولت پوشالی و اشغالگران غربی و  باالخره مناطق ر

  . دھد، وضعيت زندگی توده ھای ما غير قابل تحمل است

ھای جاری که از برای » جنگی«امروز افغانستان به تنور داغ رقابت ھای جھانی و منطقه ئی مبدل گرديده و سگ 

شده، باعث خانه خرابی صد ھا ھزار انسان اين کشور گرديده تطبيق ستراتيژی آسيائی امپرياليزم امريکا به راه انداخته 

  .به مناطق قسماً امن و يا به خارج از کشور به اجبار مھاجر می شوند» جنگی«و روزانه ده ھا فاميل از مناطق 

، سگ جنگی ھای »سرخ«قتل و کشتار ده ھا ھزار انسان زجر کشيدۀ ما که تازه از زير بار جنايات وحشيانۀ قشون 

ليون و ششصد ھزار انسان به مواد ياخلی و وحشت امارت اسالمی طالبان بر آمده بودند، مبتال شدن بيش از يک مد

شد، افزايش  ن در کشور ديده می اثر بسيار اندکی از معتادا٢٠٠١ی در سال ه قبل از تجاوز اشغالگران امريکائمخدر ک

امکانات صحی و آب آشاميدنی، سرمايه اندوزی اقليت پنج گراف مرگ و مير مادران در ھنگام زايمان، نبود حداقل 

درصدی از جواسيس، دالالن سرمايه، مافيا، وطنفروشان جھادی، طالبی و تکنوکرات، رشد بی سابقۀ نفوذ جواسيس 

ی ھای چور و چپاول دارائ کشور جھان در افغانستان، تجاوز و قتل اطفال و زنان، رشد گراف خودکشی ھا، ۶٠بيش از 

جامعۀ «ی اند که ئھا» دستاورد«م و باالخره ايجاد فضای رعب و وحشت در نتيجۀ حمالت انتحاری و انفجاری از مرد

ی ه تجاوز آشکار سگان درندۀ امريکائکای اما ھستند انسان ھای شرفباخته . به کشور ما به ارمغان آورده است» جھانی
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کيد دارند تا بيشتر از اين أدانسته و به امضای اسارتنامۀ امنيتی پافشاری و ت» یفرصت طالئ«و غير امريکائی را 

  .زندگی مردم ما را به قھقرا ببرند

  

  رياست جمھوری » انتخابات«آغاز کمپاين ھا در بازار مکارۀ 

کار خود  دولت پوشالی به ٩٣رياست جمھوری سال » انتخابات«چند روز است که بازار حيله و نيرنگ کمپاين ھای 

توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ ما با نشان دادن » یأر«آغاز نموده و يازده سر سپرده و جاسوس برای به دست آوردن 

  . بعدی افغانستان اشغالی شوند» رئيس جمھور«باغ ھای سبز و سرخ تالش دارند تا 

ست که از طرف کميسيون نامستقل تبليغات در اين بازار مکاره و عوام فريب دو بخش دارد، يک بخش آن تبليغاتی ا

» انتخابات«و دم و دستگاه دولت پوشالی ماه ھا قبل به راه افتاده تا مردم بيشتری را به پای صندوق ھای » انتخابات«

اين کميسيون نا مستقل با . ؟!!بکشانند و نشان دھند که نظام سياسی بعدی از مشروعيت مردم افغانستان برخوردار اند

 گرم نگھداشته ه ایيون افغانی از پول يوناما و ساير نھاد ھای استعماری اين بازار را به شکل بی سابقليصرف صد ھا م

و تبليغات برای اشتراک مردم در انتخابات کماکان ادامه داشته و از ھر طريق ممکن تالش دارند تا توده ھای به شدت 

  .  راضی به اشتراک در انتخابات نمايند، فراندناراضی را که از موجوديت سگان اشغالگر و استبداد حاکم متن

است که به اساس تقسيم اوقات » انتخابات» «کانديدان«اما بخش ديگری از تبليغات، راه اندازی کمپاين ھای تبليغاتی 

 به راه انداخته و با شعار ھای کاذب، ١٣٩٢ دلو ١٣شنبه ، يازده سر سپرده از روز يک»اباتانتخ«کميسيون نا مستقل 

 ۴٨بکشانند و قرار است تا » یأر«خواھند مردم را به نفع خود به پای صندوق ھای  ير واقعی و مردم فريب میغ

ی  را از مردم گدائ»یأر«ليون افغانی، ياين پروسه را ادامه داده و با صرف ده ھا م» انتخابات«ساعت قبل از آغاز 

  .دنموده تا به کرسی رياست جمھوری در دولت پوشالی تکيه بزن

و يازده سر سپرده که ھمه يک صدا خواستار » انتخابات«  شعار ھای تبليغاتی وعوام فريبانۀ کميسيون نا مستقل 

 بند ما به دست با امپرياليزم امريکا می باشند و ادامۀ قتل، کشتار و چپاول خلق در» امنيتی«امضای قرارداد ننگين 

توانند ارادۀ توده ھای زحمتکش ما را که در جريان  ھيچ شرايطی نمیی را استقبال می نمايند، تحت اشغالگران امريکائ

 جلب ،اشغالگران و دولت پوشالی به زندگی دوزخ آسا و غير انسانی کشانيده شده اند» برکت«دوازده سال گذشته از 

  . نمايند

  

  

  

   

  

  

 


