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در افغانستان چه می گذرد؟
٣١۵
تشديد جنگ ارتجاعی و وضعيت اسفبار توده ھای زحمتکش
به اساس ارزيابی برنامۀ غذائی جھان ،نزديک به يازده ميليون و سه صد ھزار افغان که چھل درصد نفوس کشور را
تشکيل می دھد ،به کمبود مواد غذائی مواجه اند .ھمچنان به گفتۀ مسؤولين اين سازمان حدود چھل درصد کودکان
افغانستان اشغالی به سوء تغذيۀ مزمن گرفتار اند .اين در حاليست که به گفتۀ نيکلسون فرمانده نيرو ھای اشغالگر به نام
»حمايت قاطع« در دو ماه گذشته بيش از  ٩٠٠نيروی امنيتی دولت پوشالی در جنگ به شدت ارتجاعی جاری به قتل
رسيده و صد ھا تن ديگر زخم برداشته اند.
در حال حاضر عمالً طالبان جنايتکار و مزدور در  ١٨واليت حمالت شان را شدت بخشيده و روزی نيست که ده ھا تن
به خاک و خون کشيده نشوند .تنھا در جريان دو ھفتۀ گذشته بيش از  ٢٠٠نيروی امنيتی دولت پوشالی در واليت کندز
کشته و زخمی شده اند .ھجوم وحشيانۀ صد ھا طالب بر ولسوالی چرخ واليت لوگر ،تنگ تر شدن حلقۀ محاصرۀ شھر
لشکرگاه واليت ھلمند از سوی طالبان ،حمالت گستردۀ طالبان برای بازپس گيری کندز ،تشديد حمله بر واليت بغالن و
راه اندازی صد حملۀ کوچک و بزرگ ديگر انتحاری و انفجاری در سراسر کشور بيانگر تشديد جنگ ارتجاعی جاری
در اين ماه می باشد.
جنگ زرگری عبدﷲ – غنی بر سر امتيازخواھی ھا و امتياز دھی ھای بيشتر از تن زخمی افغانستان اشغالی ،ھياھوی
خاکسپاری حبيب ﷲ کلکانی ،فردی که نتيحۀ عملش ضمن بيش از نيم قرن به عقب کشيدن افغانستان ،بستر سلطۀ مجدد
امپرياليسم انگليس در وجود خاندان طالئی گرديد ،از سوی جنايتکاران ،وطنفروشان و »روشنفکران« مفلوک چھار
دھۀ اخير و درگيری بين تابوت به دستان و تفنگ به دستان دوستم مليشه ،گله ھای طفالنۀ دوستم گلم جمع و جنايتکار
از اولين مغز متعفن دنيا ،صعود بی پيشينۀ جرم و جنايت در شھر کابل ،افزايش بی حد و مرز فساد اداری ،افزايش
روز افزون معتادان مواد مخدر ،گسترش دامنۀ فقر در سراسر کشور ،عبور بيش از پنجاه درصد توده ھا به زير خط
فقر ،فرار روز افزون جوانان بيکار به خارج از کشور ،کوچ اجباری داخلی صد ھا ھزار افغان و باالخره نا اميدی
بيش از  ٩۵درصد نفوس کشور از وضعيت بد اقتصادی باعث گرديده تا ھيچ روزنه ای برای آيندۀ بھتر به چشم نخورد.
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