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  کابل-  عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ٠۴
 

 ثير بی امنيتی بر پروژۀ لولۀ گار تاپیأت
  

ثيرات منفی بر تکميل أ جنوب افغانستان ترام اند که مبادا بی امنيتی رو به افزايش  درآمقامات دولت مستعمراتی کابل نا

لولۀ گار تاپی داشته باشد که درين اواخر آغاز کار ساختمانی آن ميان کشور ھای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و ھند 

افغانستان ھراس دارد که ادامۀ بی امنيتی باعث خواھد شد که کار اين پروژه به تعويق افتاده و .  به امضاء رسيد

 .  شود که در ناامنی ھا ھم دست دارد است و گفته میای ايران منتظر ھمچو حادثه . جام مسير آن تغيير کندسران

جنگ ھای شديدی بين طالبان و . واليت ھلمند که محراق فعاليت ھای طالبان است، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است

يکی از داليل به راه انداختن مذاکرات . اق اقتاده استقوای دولت مستعمراتی به حمايت امريکا و ناتو در ھلمند اتف

  . رود با طالبان موضوع لولۀ گاز تاپی است که برای افغانستان يک پروژۀ حياتی به شمار می" صلح"

ھمچنان اين منطقه مرکز کشت خشخاش . واليت ھلمند و نواحی آن مرکز فعاليت ھای سياسی و نظامی طالبان است

توجه امپرياليسم امريکا ھم به سوی ھلمند . رود از منابع عمدۀ عايداتی تحريک طالبان به شمار میاست که يکی 

دولت . رود جود دارد که توسط امريکائيان به غارت می ویزمينزير را درين منطقه مواد ناياب معطوف شده است زي

 ردامنيتی را به ھلمند و مناطق مجاوز اعزام دا تن از نيرو ھای ٧٠٠٠مستعمراتی کابل تصميم دارد که به تعداد بيش از 

که قوای اشغالگر امريکا با تمام تکنولوژی مدرن خود نتواست  ال اين است، وقتیؤالکن س. تا امنيت را تأمين نمايند

امنيت را در افغانستان برقرار سازد، نيرو ھای ضعيف دولت مستعمراتی چگونه قادر خواھند شد که درين امر دشوار 

  ق گردند؟موف

نبود يک دولت ملی و مردمی و فساد در دستگاه  دولت مستعمراتی زمينه ساز فعاليت مخالفين شده و بی امنيتی را 

  .    بيشتر شدت بخشيده است

 

 

 
 


