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  ؟دگذر در افغانستان چه می

۴۶٩ 

 بدون شک جنگ :ه گذشتۀ تريليون دالر مصارف جنگ ارتجاعی و وحشيانۀ ھجده سال٢زخمی و صد ھا ھزار کشته و 

 سال گذشته به سرکردگی امپرياليزم جنايتگستر امريکا و ھمپيمانان نظامی اش در به شدت ارتجاعی و وحشيانۀ ھجده

آمار و ارقام دقيق . رود می افغانستان يکی از طوالنی ترين و پر ھزينه ترين جنگ ھای بيرون مرزی امريکا به شمار

نخواھد گرديد و آمار منتشره ھمه غير واقعی و به دور از  گاه پخش و نشر خسارات و تلفات وارده در اين جنگ ھيچ

ًتاکنون به نشر رسيده است، مخصوصا سروصدا ھای اخير در رابطه به دست کاری اسناد  واقعيت ھای عينی اين جنگ

  .نخواھد گرديدبرمال  ی به اثبات رساند که حقايق اين جنگ ھرگزئافغانستان توسط درنده ھای اشغالگر امريکا جنگ

دھد در  چنانکه يافته ھای اخير روزنامۀ واشنگتن پوست نشان می آمار غير واقعی نشر شده ھم تکان دھنده می باشد،

  ھزار نيرو۶۴ ھزار غير نظامی، بيش از ۴٣ ھزار تن کشته شده که از آنجمله ١۵٧بيش از  جنگ ارتجاعی افغانستان

 ھزار ٧ھمچنان بيش از  ر وحوش جنايتکار و مزدور طالبی و داعشی و ھزا۴٠ھای امنيتی دولت پوشالی، بيش از 

در اين گزارش تعداد دقيق زخمی ھا بيان  .اشغالگر نظامی و غير نظامی خارجی مشمول کشته شده ھا می باشند

  .جنگ زخمی و يا معلول و معيوب شده اند ًنا صد ھا ھزار تن در اينئنگرديده که مطم

) 2,000,000,000,000(وحشيانۀ افغانستان به بيش از دو تريليون  به گزارش نيويارک تايمز، ھزينۀ جنگ ارتجاعی و

نيم تريليون در  ی، ھزينۀ امپرياليزم امريکا يک وئاز ميان اين دو تريليون دالر امريکا. رسيده است یئدالر امريکا

 ١٠، »توسعۀ اقتصادی«ميليارد دالر برای  ٢۴ی دولت پوشالی،  ميليارد دالر برای آموزش نيرو ھای امنيت٨٧جنگ، 

   . ميليارد دالر قرضه ھای مربوط به افغانستان را در بر می گيرد۵٠٠ و» مبارزه عليه مواد مخدر«ميليارد برای 

  کمک رسان و٤٠٠دھد که در جنگ ارتجاعی افغانستان بيش از  می  براون نشانونيورستیياز جانب ديگر يافته ھای 

   .نده اخبرنگار رسانه ھا نيز کشته شد ٦٧و » حقوق بشر«فعال 

 چھار دھۀ گذشته يکی از خونين ترين و بدترين دوره ھای خود را می  نيمه فيودالی در طول–افغانستان مستعمره 

 ديده و زجر و از زمان يلغار روس ھا تاکنون ميليون ھا تن از فقير ترين و بی چيز ترين توده ھای در اين مدت. گذراند

کشته، زخمی و يا آواره و مھاجر  ستم کشيدۀ آن به شمول کودکان، زنان، افراد سالمند و جوان ھای رشيد و تنومند
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بيشترين . کاشانۀ توده ھای بيچارۀ ما به تلی از خاک مبدل گرديده اند عالوه بر آن تمام ھست و بود و خانه و. گرديده اند

  . متحمل گرديده اندام اين مدت توده ھای فقير و بيچارۀ داخلی و خارجی را در فشار جنگ ھای

و در واقع شکم انداختن بر ستراتيژی ترين منطقۀ آسيا از » تروريزم جنگ عليه«جنگ ارتجاعی جاری که به بھانۀ 

 ما را به طرف از جانب امپرياليزم خونريز امريکا و شرکايش راه اندازی گرديده، شيرازۀ جامعۀ  به اين٢٠٠١سال 

درصد مردم ما زير خط فقر زندگی  ٥٥ با وجود سرازير شدن تريليون ھا دالر، ھنوز ھم بيش از. ھم زده است هکلی ب

ليون به مرض يکار آبرومندانه بی بھره اند، بيش از سه و نيم م درصد نيروی واجد شرايط کار، از ٥٠کنند، بيش از  می

رسيده،  کنند، خشونت ھای خانوادگی به اوج خود نجه نرم میگرديده و ھر آن با مرگ دست و پ مھلک مواد مخدر مبتال

عرصه ھای زندگی ريشه دوانده، صد   در تمامیسکند، مافيا ھمچون اختاپو فقر فرھنگی در شھر ھا و دھات بيداد می

 گروه وحشی تروريستی در اقصی نقاط کشور فعاالنه آستين به ٢٠ھا ھزار طفل از رفتن به مکتب محروم اند، بيش از 

درصد مردم ما به آب آشاميدنی صحی دسترسی ندارند، فقر اقتصادی  ٨٠زده، نزديک به  قتل و کشتار مردم ما باال

و چپاول مردم اند،   گرديده، گروه ھای مختلف جنايتکار و راھزنان شبانه روز در فکر چورءگسترده شدن فحشا باعث

ی و قصر ھای مجلل دست ئھا، به ثروت ھای افسانه   اجنبیجنگساالران جھادی با استفادۀ ابزاری از دين و کاسه ليسی

نقطۀ شھر به نقطۀ ديگر شھر از موتر ھای زرھی آخرين سيستم استفاده نموده و  يافته اند و در رفت و آمد از يک

ًمخصوصا شھر کابل  وضعيت آب و ھوای شھر ھا. سازند مردم را در بيروبار ترافيکی به مشکل مواجه می ساعت ھا

باالخره نتيجۀ سرازير شدن . قرار گرفته است قابل تحمل گرديده و از لحاظ آلودگی در صدر کشور ھای جھانغير 

از امپرياليست ھای غدار و شرکاء برای توده ھای درد ديدۀ افغانستان » تروريزم جنگ عليه«تريليون ھا دالر به بھانۀ 

   .نداشته است به ھمراه ی تباھی، بربادی و بدبختی چيز ديگرجز اشغالی

 
 
 

  


