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   کابل- محد عمر قريشی

  ٢٠١٧ نومبر ٢۶

  

  بمباران مجدد ھلمند به بھانۀ مواد مخدر
خت ھيروئين در واليت ا ھای ساز طريق برنامه ھای تلويزيونی مطلع شديم، که امريکا به بھانۀ ويران کردن فابريکه

  .ھلمند، چندين خانۀ مسکونی را بمباران نموده، خسارات جانی و مالی ھنگفتی بر باشندگان آن ديار وارد نموده است

 امريکا بر افغانستان و اشغال آن، به اصطالح مبارزه عليه توليد ماين را ھمه به ياد داريم که يکی از بھانه ھای تھاج

 اين را ھم می دانيم که وقتی امريکا و شرکاء بر افغانستان حمله نمودند، کشت ترياک در زمان طالبان .مواد مخدر بود

فرمان حمله بر افغانستان را صادر " بوش"به حد اقل آن در تمام سالھای جنگ رسيده بود، اين را ھم می دانيم که وقتی 

خل افغانستان شده، ھرکدام مطابق ميل خود افغانستان را غارت ًنمود، به تمام جناح ھای سرمايه مستقيما اجازه داد تا دا

اين را ھم می دانيم که کشت ترياک در ھلمند و ساير واليات در موجوديت قوای اشغالگر روزتاروز گسترش . نمايند

بازار در کل، خود نيروھای يافته، درواقع صنعت و ترانسپورت مواد خام توليد شده در افغانستان رابه مراکز صنعتی و 

  .ر به عھده داشته انداشغالگ

عدم با تمام اينھا وقتی اشغالگران امريکائی محلی را به نام مبارزه عليه مواد مخدر بمباران می نمايند، گذشته از اين که 

 آيا امريکا ، ھرکس از خود بايد بپرسد که قضيه چيست؟سؤال بر انگيز است مقامات محلی دولت دست نشانده موافقت

ًبا اين بمباران ھا می خواھد انحصار توليد، صنعت و انتقال مواد به بازار ھای فروش را مستقيما خود به عھده گيرد و 

صفيه ھای درونی باند ھای قاچاق است کيست و يا اين که ت" رئيس"ه به رقبای داخلی و خارجی می فھماند که لبدين وسي

  بۀ آدمکشان اجاره ئی کار می گيرند؟؟که از نيروھای امريکائی به مثا

 سال به عالوۀ تأمين مجموع مصارف، چند مرتبه ١۶در غير آن تا جائی که اسناد گواھی می دھد، امريکا در تمام 

بيشتر از آن را از طريق تجارت مواد مخدر به دست آورده است، ھرگاه در طول حيات خود امريکا برای يک بار 

داشته باشد، سؤالی که مطرح می را ً واقعا قصد مبارزه عليه کشت، توليد و تجارت مواد مخدر صادقانه برخورد نمايد و

  امريکا بودجۀ مصارف جناياتش را از کجا به دست می آورد؟: گردد، اين است
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