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   افغانستان- الگزارشگران پورت

  ٢٠١٨ سپتمبر ١٨

 ؟ددر افغانستان چه می گذر

۴١٩  

  :»امريکا تمايلی به ختم جنگ در افغانستان ندارد«: ضمير کابلوف

 ھای ذاکرهمروند  امپرياليزم روسيه برای افغانستان در تازه ترين اظھار نظرھايش می گويد که امريکا ۀنمايندۀ ويژ 

 ھا می شود و ادعا می کند که واشنگتن ذاکرهم ه در اينصلح را در انحصار خود گرفته و مانع حضور کشور ھای منطق

برگزار گردد، شرکت » صلح در افغانستان «ۀرھبری روسيه در رابط  که قرار بود بهلسه ایجحاضر نگرديد تا در 

امريکا و دولت   سنبله در روسيه برگزار شود که به دليل عدم تمايل امپرياليزم١٣ به تاريخ لسهج قرار بود اين. کند

 . به تعويق افتادلسهجشالی کابل، اين پو

پس از سناريوی يازده سپتمبر  ی خودئستراتيژی آسياامپرياليزم امريکا به ھدف تطبيق بر ھمگان واضح است که 

حمله ور  به افغانستان از زمين و ھوا) پيمان آتالنتيک شمالی يا ناتو(ھماھنگی با ماشين جنگی امپرياليزم   در٢٠٠١

و خانه و کاشانۀ بيچاره ترين و محروم ترين  ن زمان تاکنون صد ھا ھزار افغان را به خاک و خون کشيدهکه از آ گرديد

ساخته و تاکنون در اين جنگ ارتجاعی نزديک به يک تريليون  انسان ھای روی زمين را به خاک يکسان

  .دالر را به مصرف رسانده است) 1,000,000,000,000(

استعماری خود در  که به اھداف يانۀ جاری امپرياليزم جنايتکار امريکاست و تا زمانیاساسی جنگ وحشعامل عمده و 

کرد، به ھمين دليل است که پروسۀ کاذب  اين منطقه از جھان نرسد، ھرگز شعله ھای اين جنگ را خاموش نخواھد

اليستی در اين پروسه دخل و ساير کشور ھای امپرياليستی و غير امپري را به راه انداخته و ھرگز نمی گذارد که» صلح«

برابر اين  از جانب ديگر امپرياليست ھای روسی و چينی و دولت ھای مستبد ايران و پاکستان در .تصرف داشته باشد

کشتار، تباھی و بربادی چيزی نصيب توده  يلغار امپرياليزم امريکا و ھمپيمانانش قد علم کرده که درين وسط جزء قتل،

  . ما نمی گرددھای زحمتکش و ستمديدۀ

  

   :درصد کل واقعات فلج اطفال در جھان، در افغانستان به ثبت رسيده است٧۵

وحشتناک می  رسد که غير قابل باور و زندگی می کنيم که ھر روز آمار و احصائيه ھای به نشر می ما در کشوری

درصد نيروی  ۴٠يت بيش ازجھان، موجود ليون معتاد، لقب فاسد ترين کشوريدرصد زير خط فقر، سه و نيم م ۵۵. باشد

 نفر کشته و زخمی، آزمايشگاه استعمال ۵٠٠نزديک به  درصد محروم از نوشيدن آب صحی، روزانه ٨۵بيکار، 
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 سازمان جاسوسی دنيا، بزرگترين توليد کنندۀ ۶٠ھای جھان، موجوديت بيش از  پيشرفته ترين و مخرب ترين سالح

کشور جھان برای  داخلی دارد، نا امن ترين و خشن ترين ۀ شدجای بيدومين کشوری که بيشترين مھاجر و مواد مخدر،

خودکشی، قتل و کشتار غير نظاميان، حاکميت  زنان؛ به ھمين ترتيب افزايش روز افزون حمالت انتحاری و انفجاری،

ل گذشته و مخدر در واقع گوشه ھای از مصايبی اند که در طول ھجده سا ساالران، جواسيس و مافيای موادتسياسی جناي

  .امپرياليزم امريکا و ھمپيمانانش بر اين کشور نازل گرديده است پس از ھجوم وحشيانۀ

 ًمصائبی که اخيرا به نشر رسيده حاکی از آن است که نزديک به يک ميليون و دو صد ھزار يکی ديگر از

گزارش نشر شده از سوی  طفل افغان در سال جاری از دريافت واکسين پوليو محروم گرديده و در) 1,200,000(

در جھان در افغانستان اشغالی به ثبت رسيده  درصد کل واقعات فلج اطفال ٧۵وزارت نام نھاد صحت عامه آمده که 

  .است

  

  

 
  


