Afghanistan og et samarbejde
for
udvikling
former
diskussionen ved
Det østlige økonomiske Forum
i Vladivostok
4. september (EIRNS) – Med den presserende opgave at
organisere en løsning på Afghanistan-krisen i tankerne hos de
fleste deltagere, sluttede det årlige, Østlige økonomiske
Forum
i
Vladivostok
(EEF)
i
dag,
efter
tre
dage med præsentationer og diskussioner, der hovedsageligt
handlede om at bringe fred og stabilitet til regionen. Ironisk
nok var det Talibans talsmand, Zabihullah Mujahid, der
udtrykte den nødvendige tilgang klarest i et interview med
dagbladet La República:
”Kina er vores vigtigste partner og repræsenterer for os en
grundlæggende og ekstraordinær mulighed, fordi de er beredte
på at investere i og genopbygge vores land. Vi har stor
respekt for projektet Ét Bælte, Én Vej, som vil tjene til at
genoplive den gamle Silkevej. Derudover er vi rige på
kobberminer, som, takket være kineserne, kan blive aktive igen
og moderniseret. Kina repræsenterer vores pas til hele verdens
markeder.”
Den russiske præsident, Vladimir Putin, som var vært ved
EEF, spillede en førende rolle i at lede diskussionen i
Vladivostok. Angående Afghanistan, sagde Putin, ifølge TASS,
følgende: ”Realiteten er, at Taliban-bevægelsen (forbudt i
Rusland – TASS) nu kontrollerer næsten hele Afghanistan. Så,
vi må lade virkeligheden vise os vejen”. Han sagde, at landets
opløsning er den hovedsaglige trussel for Moskva: ”Rusland er
ikke interesseret i et disintegreret Afghanistan. Hvis dette

sker, ville der ikke være nogen at snakke med”. Han tilføjede,
at den afghanske situation ”er en katastrofe, fordi
amerikanerne, som er et meget pragmatisk folk, brugte mere end
1,5 billioner dollars på denne kampagne, og hvad er
resultatet? Og hvis vi betragter antallet af folk, efterladt i
Afghanistan, som plejede at arbejde for den fælles vestlige
verden, USA og deres allierede, så vil det være klart, at det
også er en humanitær katastrofe… Hvad Afghanistan angår, siger
de: ’Vi tog derhen og begik en masse fejltagelser’. Men denne
proces fortsætter i mange andre lande. Hvad er sanktioner? De
er en fortsættelse af den samme politik, som tilsigter at
gennemtvinge deres standarder”. Putin tilføjede, at han
håbede på, at de vestlige lande ”vil erkende at det at handle
som tidligere er en fejlagtig politik”.
Schiller
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Helga

Zepp-LaRouche,

understregede ligeså, i udtalelser fra i dag, at Afghanistankrisen har fremhævet det faktum, at hele det neoliberale
paradigme er dødt, og at det må erstattes af en ny
orden for fred gennem udvikling. Hvis tiden med vedvarende
krige i sandhed skal komme til en ende, som Præsident Biden
har lovet, så skal alle sanktioner – som blot er et
redskab for regimeskift mod nationer – omgående ophæves,
herunder de dræbende Caesar-sanktioner, som rammer Syrien.
Europa og USA må i stedet deltage, med Kina og andre Bælte- og
Vejnationer, i den presserende opgave at genopbygge
Afghanistan,
begyndende
med
kritiske
sundhedsforanstaltninger
fødevareforsyninger nødvendige for at undgå en
hungersnød i landet.
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