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  ٢٠١٧ نومبر ٢٧
  

  "طالب"به جای " داعش"
  

ًا واقعا بخواھد در ديروز به ارتباط اين که علت بمباران مزارع و مراکز توليد  مواد مخدر در ھلمند چيست و اگر امريک

مبارزه عليه مواد مخدر صادق باشد، مصارف لشکر کشی و حاتم بخشی ھايش را در افغانستان از کجا تأمين خواھد 

  .، نوشته بودمکرد

" پورتال"به ًسالھا بدين طرف با ھم در تماس بوده و اساسا مشوق تھيه و ارسال اين ياداشتھا از يک تن از دوستان که 

  : نموده بود، ضمن تشويق مجدد، گفته، وقتی مطلب امروزم را مطالعندھم ايشان ا

دوست عزيز، اين که در مورد امريکا پرسيده ای و ھدفش را زير سؤال برده ای، يک بخش حقيقت است، ھمان بخشی 

  .ًکه تقريبا ھمه کس می تواند آن را ببيند، مگر بخش حقيقی مسأله درک ھدف امريکا از اين کار می باشد

و احمق خرکن  مريکا اين را خوب فھميده، که در جنگ کنونی به ھمان سانی که از طرف خودش بھانه ھای دھن پرکنا

پيش کشيده می شود، از مخالفانش اعم از طالب و يا ديگران ھم ، مسألۀ اسالم و وطن از آن بھانه ھائيست که در عقب 

کانات پولی وافر  اين را می داند تا زمانی که طالب امامريکا. ران پنھان شده استاران و جنايتکناپاک قاچاقبآن دستھای 

ريد سالح از بازار ھای سالح فروشی، با تکيه بر ھمان پول ھميشه می تواند، برای خ باشد، به عالوۀ در اختيار داشته

  . نيز خريده و آنھا را برای جنگ عليه امريکا آماده نمايد"لب بچهاط"خودش 

يک جديد امريکا مبتنی بر تشديد جنگ در مناطق طالب و چه بسا اخراج و يا سرکوب خونين آنھا، بدان منظور تکت

صورت نمی گيرد، تا افغانستان را آرام نموده آن را دودسته تقديم مردم افغانستان نمايد، بلکه ھدف از تشديد اين 

يعنی . می باشد" داعش"تی آنھا و سپردن شان به حمالت، سرکوب و يا فراری ساختن طالب و گرفتن منابع عايدا

نه تنھا اين امکان را برايشان مساعد سازند تا " داعش"امريکائی ھا می خواھند با سپردن مناطق عايداتی و پول ساز به 

مرگ را به خانۀ شان به وسيلۀ توسط پول نيروھای شان را گسترش داده، حال که طالب را روسھا بلعيده است، 

  .امريکا را نيز برای ساليان طوالنی تضمين نمايند" تجارت مرگ"، بلکه  بفرستند"داعش"

پر نموده " داعش"ديری نخواھد گذشت که ھمه خواھيم ديد که چگونه جای جبھات و نيروھای شکست خوردۀ طالب را، 

  د نمودنبرادر کشی و تبعيض و برده فروشی را در افغانستان ترويج خواھ
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