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سياسی

انجمن اجتماعی زحمتکشان افغانستان )نوشته از ھارون(
 ٢۴جنوری ٢٠١٧

کودکان و زنان تھيدستان ،قربانيان اصلي جنگ امريکاست!
جنگ کنونی ،جنگ امريکا و متحدين جھانی امريکا برای اھداف ستراتيژيک شان در منطقه است .اين جنگ ھيچ
ربطی به مردم افغانستان ندارد .امريکا برای اين که به اھداف ستراتيژيکش برسد ،نياز به دشمن فرضی دارد ،که اين
دشمن فرضی طالبان و داعشی ھا ھستند؛ با وجودی که در اين اواخر ديده می شود که لگام بخشی از طالبان به دست
روس ھا و ايرانی ھا افتاده تا از آنان برای تأمين منافع ستراتيژيک شان در منطقه در مقابل امريکا و متحدانش استفاده
نمايند .اما چيزی که واضح است ھر دو طرف جنگ )امريکا و دار و دستۀ داخلی اش و طالبان و داعشی ھا( ھيچ
ربطی به زحمتکشان ندارند و در جبھۀ عليه زحمتکشان قرار دارند .ھمين است که قربانيان اصلی اين جنگ زحمتکشان
ھستند ،نه امريکائی ھا و ساير دشمنان زحمتکشان.
کودکان و زنان زحمتکشان ،اين تھيدستان فقير و دربدر و رنجور و ستمديده قربانی جنگ کنونی ھستند .به اساس آمار
يوناما قتل و کشتار افراد ملکی )زحمتکشان تھيدست( با گذشت ھر سال جنگ کنونی افزايش می يابد که در اين ميان
بيشترين قربانی را کودکان و زنان می دھند .گزارش يوناما که در ربع سوم سال  ٢٠١۶نشر شده است ،نشان می دھد
که تلفات کودکان نسبت به سال گذشته در عين مدت زمانی  ١۵درصد افزايش يافته است .به اساس اين گزارش تا ٣٠
سپتمبر  ٢٠١۶بيش از  ٨٣٩٧زحمتکش در درگيری ھای نيروھای حکومتی و ضد حکومتی ،کشته و زخمی شده اند
که از جمله  ٢۵۶٢تن کشته و  ۵٨٣۵تن زخمی شده اند .اگر اين آمار را باور کنيم ،زيرا با درنظرداشت حمالت
امريکائی ھا کشتار زحمتکشان به مراتب بيشتر از اين آمار است ،خود نشاندھنده کشتار و مجروح نمودن بيرحمانۀ
زحمتکشان است و ماھيت جنگ کنونی را به خوبی آشکار می سازد.
بر اساس آمار منتشرۀ يوناما از سال  ٢٠١٣به اين طرف تلفات کودکان افزايش يافته است که در  ٩ماه اول سال
 ٢٠١۶به تعداد  ٢۴۶١قربانی کودک به ثبت رسيده که از اين ميان  ۶٣٩کودک کشته و  ١٨٢٢کودک زخمی شده اند.
ھمين گونه ،به تعداد  ٨٧٧زن فقير و نادار در جنگ روان قربانی شده اند که از جمله  ٢۴٠تن آنان کشته و  ۶٣٧زن
ديگر زخمی شده اند که نشاندھندۀ افزايش  ١٢درصد تلفات زنان زحمتکش و تھيدست است.
اين آمار که از طرف يک ادارۀ ظاھرا ً مستقل ،اما وابسته به امريکا نشر شده است ،خود نشاندھندۀ ماھيت جنگ
امريکاست .امريکائی ھا برای اين که به منافع ستراتيژيک شان در منطقه دست بيابند ،ذره ای در فکر زحمتکشان
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نيستند و بوده ھم نمی توانند ،اين غارتگران جھانی با کشتار زحمتکشان و به خصوص کودکان و زنان ،نشان می دھند
که در جبھۀ ضد زحمتکشان قرار دارند ،اما برای فريب مردم چند تا گدی کک را در اينجوھای وابسته به خود قاب زده
تا اکت و ادای حمايت از حقوق زنان و کودکان تقليد کنند و دستان خونين امريکا را با اکت ھای عوامفريبانه بشويند.
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