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  کابل- عبدهللا امينی

 ٢٠١۶ فبروری ١١
 

 عساکر امريکائی به ھلمنداعزام 
  

 به بھانۀ خرابی امنيت و طبق طرح قبلی امپرياليسم امريکا که اشغال افغانستان را ھمچنان ادامه خواھد داد، امريکا

ھلمند مرکز ثقل فعاليت .  به واليت ھلمند اعزام خواھد داشتش راکر تازه نفساعستن از گسترش نفوذ طالبان، صد ھا 

و  وجود دارد به وفور یزمينزير  ناياب وادھای طالبان بوده و ھمچنان يکی از والياتی است که در آن مواد مخدره و م

شود که شايد امريکا و طالبان بر سر تقسيم ثروت حاصله از مواد  حتا گفته می. القۀ مفرط داردامريکا به ھر دو عھم 

  . مخدره با ھم سازش نمايند

 نيست که طالبان به پيشروی ھا و موفقيت ھائی در سرتاسر افغانستان نايل شده اند، الکن واليت یشکھيچ درين جای 

اين واليت در چند ماه اخير شاھد جنگ ھای . اصی را به خود گرفته استھلمند که مرکز عملياتی طالبان است حالت خ

الکن . مدھشی بين طالبان و قوای امنيتی دولت مستعمراتی کابل بوده که ھر دو طرف تلفات زيادی را متقبل گرديده اند

ت اين واليت را تضمين نمايد، عملکرد قوای امنيتی دولت مستعمراتی کابل آنقدر موفقيت آميز نبوده است که بتواند امني

دارد تا در ظاھر از  بر مبنای پيمان استعماری امنيتی، امريکا نيرو ھای متجاوز خود را به اين واليت گسيل میًبناء 

امريکا در معامالت "  ٣٠٠کميتۀ "نظر به کتاب .  ديگر استیاما ھدف امريکا چيز. سقوط اين واليت جلوگيری نمايد

يد می شوند و از درک فروش آن پول فطالبان ھم از تجارت غير قانونی مواد مخدره خوب مست. ردمواد مخدره دست دا

حال امريکا می خواھد به بھانۀ کمک به قوای امنيتی دولت دست نشانده اش، سھمی در منابع . ھنگفتی به جيب می زنند

جوی  و ين دو منبعی است که امريکا در جستمواد مخدره و مادۀ ارزشمند ناياب زم. عايداتی واليت ھلمند داشته باشد

يکی از داليل به راه انداختن مذاکرات صلح و آشتی با طالبان ھم ھمين است که امريکا بتواند بدون دغدغه به . آنھاست

  .ًغارت ثروت طبيعی افغانستان ادامه دھد و از معامالت غير قانونی مواد مخدره مشترکا با طالبان سود ببرد

 يک دولت دست نشانده و ضد ملی، چور و چپاول افغانستان تداوم خواھد يافت و بيگانگان ترحمی به حال با موجوديت

  . کشور و مردم ما نخواھند کرد

 

 

 
 


