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در افغانستان چه می گذرد؟
٣١۴
ابتالی بيش از يک ميليون کودک افغان به سوء تغذيۀ مزمن
در گزارشی که اخيراً از طرف دفتر ھماھنگی امور »بشردوستانۀ« ملل متحد به نشر رسيده ،آمده است که يک ميليون
کودک در افغانستان اشغالی به سوء تغذيه گرفتار اند و از ھر يک ھزار نوزاد ۵۵ ،تن آنھا پيش از رسيدن به سن پنج
سالگی می ميرند .به اساس آمار ھای منتشره ٨٢ ،درصد کودکان افغانستان اشغالی پيش از رسيدن به يک سالگی جان
می دھند .در اين گزارش آمده که بسياری از کودکان در اثر ابتالء به بيماری ھای قابل وقايه و تداوی جان داده اند .اين
در حاليست که در مجموع نزديک به سه ميليون افغان در سنين مختلف از سوء تغذيه رنج می برند و بيشتر از ۴٠
درصد افغان ھا به ابتدائی ترين خدمات صحی دسترسی ندارند.
اين گزارش باز ھم يکی از تکان دھنده ترين گزارش ھای منتشره از وضعيت اسفبار توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ
افغانستان اشغالی می باشد که با وجود سرازير شدن ميليارد ھا دالر ھنوز ھم ميليون ھا انسان به حداقل مواد غذائی
ابتدائی دسترسی ندارند .فقر گسترده باعث گرديده تا فقير ترين وبی چيز ترين انسان ھای افغانستان مستعمره – نيمه
فيودالی حتی دست به فروش فرزندانشان بزنند و يا به خوردن علف روی بياورند.
با گذشت نزديک به پانزده سال از ھجوم وحشيانۀ درنده ھای غربی به رھبری امپرياليسم جنايتکار امريکا ،ثابت گرديد
که گلو پاره گی عده ای از کاسه ليسان امپرياليسم که گويا افغانستان صاحب »فرصت طالئی« گرديده يک دروغ
شاخدار بيش نبوده است.
توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ سرزمين اشغالی افغانستان در بدترين دوران تاريخ خونين خود به سر می برند.
»دستاورد« ھای »طالئی« دوران تجاوز ماشين جنگی امپرياليسم »ناتو« درکل و امريکای جنايتکار به صورت خاص
جز بدبختی ،بی خانمانی ،کوچ اجباری ،گسترش فقر و بيکاری ،انفجار و انتحار ،افزايش بی سابقۀ توليد و توريد مواد
مخدر ،فعال شدن بيش از حد مافيای مواد مخدر ،مصاب شدن ١٠درصد از نفوس کشور به مواد مخدر ،عدم دسترسی
بيش از  ٨۵درصد به آب آشاميدنی صحی ،قتل و کشتار بی پيشنۀ انسان ھا ،دزدی و غارت معادن دست نخوردۀ کشور،
فساد گستردۀ اداری ،فربه شدن کمتر از  ۵درصد نفوس به تمامی امکانات زندگی و باالخره سوق دادن کشور به پرتگاه
نيستی و نابودی چيزی ديگری به ھمراه نداشته است.
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تشديد جنگ به شدت ارتجاعی و ظالمانۀ کنونی که در آن روزانه ده ھا تن از توده ھای زحمتکش و ستمديدۀ کشور به
خاک و خون کشيده می شوند يکی ديگر از مشخصه ھای »دورۀ طالئی« يلغار وحشيانۀ اشغالگران غربی و امريکای
خونريز است که به ھدف دست يافتن به ستراتيژی آسيائی شان ،آن را به راه انداخته و ھر روز تنور اين جنگ را داغ و
داغتر می سازند.
از يک طرف نيرو ھای مزدور و جنايتکار طالب و داعش و از جانب ديگر درنده ھای اشغالگر و نيرو ھای امنيتی
دولت پوشالی و مزدور کابل کارد ھای خونين شان را تيز و تيزتر ساخته و کمر به قتل عام نادار ترين توده ھای
ستمديدۀ افغان بسته اند و اين سناريوی خونين تا زمانی ادامه خواھد داشت که يا درنده ھای اشغالگر به اھداف شوم شان
نائل آيند و يا اين که با راه اندازی خيزش ھای ميليونی توده ھای ستمديدۀ کشور تحت رھبری نيرو ھای انقالبی،
آزاديخواه ،استقالل طلب ،مترقی ،روشنفکران متعھد و ملی با ايجاد جبھۀ واحد ملی – دموکراتيک ،اشغالگران از
کشور رانده شده و مزدوران داخلی آن از صحنۀ سياسی کشور محو گردند.
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