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در افغانستان چه می گذرد؟
٢۶۴
ھلمند پر آشوب ترين و نارام ترين واليت در چھارده سال گذشته
واليت ھلمند به دليل توليد و توريد مواد مخدر ،در جريان نزديک به چھارده سال گذشته يکی از نارام ترين و پر آشوب
ترين واليت ھای افغانستان اشغالی در صدر اخبار جھان و منطقه قرار داشته است .در اوايل تجاوز ،نيرو ھای اشغالگر
انگليس برای دستيابی به مواد مخدر اين منطقه ،مسؤوليت تأمين »امنيت« اين واليت را با ھزاران عسکر تا دندان مسلح
خود به عھده داشتند ،اما اين درنده ھای اشغالگر در جريان چند سال نتوانستند و نخواستند که کوچکترين تغييری در
وضعيت امنيتی اين واليت به وجود آورند و ھر روز وضعيت امنيتی اين واليت رو به وخامت گرائيد .به تعقيب آن
نيرو ھای اشغالگر امريکائی که حرص و طمع آن باالتر از اشغالگر انگليس بود ،از راه زور عھده دار اين مسؤوليت
گرديد ،اما »امنيت« اين واليت به مراتب وخيم تر و خونين تر از قبل گرديد.
با آن که در جريان نزديک به چھارده سال اخير صد ھا ميليون دالر به نام »کمک« و »بازسازی« از سوی »جامعۀ
جھانی« يا امپريالست ھای خون آشام به اين واليت سرازير گرديده ،اما به جز شھر لشکرگاه که نسبتا ً در آن نشانه ھای
از بازسازی ديده می شود ،در ساير ولسوالی ھا و محالت اين واليت ھيچ گونه بازسازی از سوی دولت پوشالی
صورت نگرفته است.
نيرو ھای »امنيتی« دولت پوشالی در ماه جاری با راه اندازی عمليات ھای متعدد در ولسوالی ھای سنگين و تريخ ناور
نزديک  ۵٠٠تن از طالبان جنايتکار و وابسته را کشته و زخمی کرده اند .در اين عمليات ھا ده ھا تن از افراد اردو و
پوليس »ملی« دولت پوشالی و مزدور نيز کشته و زخمی شده اند.
از زمان اشغال تاکنون صد ھا حملۀ انتحاری و انفجاری در اين واليت به وقوع پيوسته و ھزاران انسان زحمتکش و
ستمديدۀ اين واليت به خاک و خون کشيده شده اند .در تازه ترين اين وحشی گری ھا ،امروز صبح يکبار ديگر ،طالبان
جنايتکار و مزدور آرامش شھر را با انفجار موتر پر از مواد انفجاری برھم زد .جنايتکاران وحشی و قرون وسطائی
در حوالی ساعت  ١١قبل از ظھر روز چھارشنبه  ٢٧حوت  ١٣٩٣موتر مملو از مواد منفجره را در شھر لشکرگاه
مرکز واليت ھلمند انفجار داد که در نتيجه  ٧تن کشته و  ۴١تن ديگر زخم برداشتند .اين دومين حمله در جريان يک
ھفته در اين شھر و خونين ترين حملۀ انتحاری در يک ماه اخير در کشور می باشد .اين در حاليست که ھياھوی گفت و
گو ھای صلح بين دولت پوشالی و طالبان جنايتکار و وابسته از مدت ھا به اين طرف شنيده می شود ،اما واقعيت اين
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است که قتل و کشتار انسان ھای زحمتکش اين سرزمين تا زمانی ادامه خواھد داشت که مشتی وطنفروش ،دزد ،مزدور
و اشغالگر بر سرنوشت و زندگی توده ھای اين مرز و بوم حاکم باشند.

afgazad@gmail.com

٢

www.afgazad.com

